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วิสัยทัศน์

Vision
" เป็ น ผู้ น� ำ ระดั บ โลกในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและแบรนด์ สิ น ค้ า ที่ผู้ บ ริ โ ภคยอมรั บ และพึ ง พอใจให้ มี อ ยู่ ใ นทุ ก
่ ค
ครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีม
ี วามปลอดภัย และคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การด�ำเนินธุรกิจ
ที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน "

พันธกิจ

Mission
1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุ ด ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ รสชาติอร่อย ค�ำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี
รวมทั้งความสะดวก และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม
่ วชาญในการปฏิบต
2. พัฒนาบุคลากรให้มค
ี วามรู้ ความเชีย
ั ง
ิ าน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรูส
้ �ำหรับ
ทุกๆ คน
3. เพิ่ มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัยและพั ฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรม
ทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
4. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก
5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความส�ำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม
การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

Core values

ร่วมมือร่วมใจ

สู่มาตรฐาน

ทำ�งานมี
จริยธรรม

ทำ�ธุรกรรมมี
ความรับผิดชอบ

ประกอบธุรกิจ
ยั่งยืน

25,000

21,631

21,144

20,000

รายได้จากการขาย

21,631

Sale
Revenues

19,950

15,000

10,000

5,000

หน่วย : ล้านบาท

3,000

กำ�ไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

2,853

Net Profit
of Equity Holders of
the Company

2560

2559

2,853

2,871

2558

2,558

2,500
2,000
1,500
1,000
500

หน่วย : ล้านบาท

2560

30,000

2559

2558

29,423
27,286

25,000

สินทรัพย์รวม

29,423
Total
Assets

24,690

20,000

15,000

10,000

หน่วย : ล้านบาท

2560
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2559

2558

จุดเด่นในรอบปี

งบการเงินรวม

่ นแปลง
การเปลีย
(ร้อยละ)

2559

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2558

21,631
22,218
2,853
29,423
3,706
25,717

2.30
2.29
-0.63
7.83
-6.77
10.32

21,144
21,721
2,871
27,286
3,975
23,311

5.98
6.17
12.24
10.51
6.17
11.29

19,950
20,460
2,558
24,690
3,744
20,946

8.65
3.61
78.00

-0.69
-0.39
10.33

8.71
3.63
70.70

12.24
14.95
11.29

7.76
3.16
63.53

5.07
61
14.45
0.14
250.12

25.56
8.93
-8.70
-15.49
10.03

4.04
56
15.83
0.17
227.32

-1.16
0.00
1.67
-4.60
41.92

4.09
56
15.57
0.18
160.17

33.64
17.29
19.14

-0.30
-0.80
-2.50

33.93
18.09
21.65

0.58
1.12
0.38

33.35
16.97
21.27

2560

ผลประกอบการ (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
รายได้รวม*
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น**
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง
ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)

อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

*รวมรายการ ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
**ปรับให้เป็นฐานเดียวกันที่จำ�นวนหุ้นใหม่ 329,704,014 หุ้น

จุดเด่นในรอบปี

3

VISION
TRANSFORMATION
TEAMWORK

AS ONE COMPANY

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น�ำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ผู้บริโภคยอมรับและพึ งพอใจในทุกครัวเรือน

มาม่า แบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับ
และพึ งพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์ถูกส่งถึงมือผู้บริโภค
ในหลากหลายประเทศ ด้วยความปลอดภัย
และมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

ด�ำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์
และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่ อความยั่งยืน

สารจากคณะกรรมการ

ช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงปี พ.ศ.2560
เกิดสภาวะไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ของโลก ท�ำให้เกิดความผันผวนทางด้านตลาดเงิน
ตลาดทุน การอ่อนค่าของเงินดอลล่าร์สหรัฐเมือ่ เทียบ
กับเงินสกุลอื่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
และแนวโน้มการย้ายถิน่ ฐานเข้าสูเ่ มืองใหญ่ และเมือ่
กลับมาพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย
ที่มีการชะลอตัว แม้ว่าแนวโน้มการส่งออกจะดีขึ้น
แต่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ค่าแรงงานพื้น
ฐานได้รับการปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาพลังงานที่สูงขึ้น
ก็ยงั คงเป็นปัจจัยเชิงลบ เป็นผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า
และค่าขนส่ง อย่างไรก็ตามในส่วนโอกาสจากนี้ไป
5-10 ปีทจี่ ะเกิดขึน้ จากนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) จะท�ำให้เกิดการพัฒนาโครง
สร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม
ส�ำหรับรางวัล Achievement Award 2017: Best
Thailand Deal โดย Finance Asia ซึ่งเป็นนิตยสาร
ชั้นน�ำด้านการเงิน จากการปรับโครงสร้างบริษัท โดย
มีการควบรวม (Amalgamation) ระหว่างบริษัท ไทย
เพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TF) กับ บริษัท
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) (PR) มาเป็น
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TFMAMA)
ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อ

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการ
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ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ทันการณ์ มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งภายหลังจากการควบรวม บริษัทฯ ได้มีการ
ก�ำหนดทิศทางนโยบายเร่งด่วนด้านการวิจัยพัฒนา
และศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ หุ ่ น ยนต์ เ สริ ม ในงาน
ที่เหมาะสม ตลอดจนศึกษาการใช้ประโยชน์จาก Big
Data เพื่อรองรับโอกาสใหม่ ธุรกิจสามารถปรับตัวได้
ทันต่อการเปลีย่ นแปลง และตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) อย่างมีธรรมา
ภิบาล
จากการควบรวมดังกล่าว ท�ำให้บริษัทฯ
สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้รวมของ
บริษัทฯ ให้ถึง 20,000 ล้านบาท และบริษัทฯ มีความ
มัน่ ใจว่า ด้วยนโยบายการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และการวางกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม ประกอบ
กับความแข็งแกร่งของโครงสร้างใหม่น้ี จะท�ำให้
บริษัทฯ สามารถสร้างยอดรายได้สู่เป้าหมายใหม่ที่
30,000 ล้านบาท ภายในปีพ.ศ. 2565 และความ
ส�ำเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ ผู้ถือ
หุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย โอกาสนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและช่วยกัน
ผลักดันให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดไป

นายพิ พัฒ พะเนียงเวทย์

รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากคณะกรรมการ
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แผนผังการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองผู้อ�ำนวยการ

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายวิจัยและพั ฒนา

8

ฝ่ายประกันคุณภาพ

โรงงาน
ศรีราชา, ล�ำพู น, ระยอง,
บ้านโป่ง 1, บ้านโป่ง 2
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ฝ่ายพั ฒนาธุรกิจ

ฝ่ายส่งออก

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รองประธาน ฯ

ส�ำนักการลงทุนต่างประเทศ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายการเงิน
และการลงทุน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายสารสนเทศ

แผนผังการบริหารงาน
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คณะกรรมการบริษัท

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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นายก�ำธร พู นศักดิ์อุดมสิน
รองประธานกรรมการ

นายก�ำธร ตติยกวี
กรรมการ
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นายพิ พัฒ พะเนียงเวทย์

นายสุชัย รัตนเจียเจริญ

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

นายบุญชัย โชควัฒนา

รองประธานกรรมการ/
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

นายเวทิต โชควัฒนา
กรรมการ

นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
กรรมการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต

ดร. กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ท่านผู้หญิง อังกาบ บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. กุลภัทรา สิโรดม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ท่านผู้หญิง อังกาบ บุณยัษฐิติ
กรรมการตรวจสอบ

นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

12

นายพิ พัฒ พะเนียงเวทย์
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
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นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุชัย รัตนเจียเจริญ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท
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คณะผู้บริหาร

นายพิ พัฒ พะเนียงเวทย์

นายสุชัย รัตนเจียเจริญ

ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์

ดร. พจนี พะเนียงเวทย์

นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์

นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์

นางสดใส หาญชนะ

นายเพชร พะเนียงเวทย์

นายพั นธ์ พะเนียงเวทย์

นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ

ผู้จัดการส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการ
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รองประธานฯ

รองผู้อ�ำนวยการ

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ

ผู้จัดการส�ำนักการลงทุนต่างประเทศ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เลขานุการบริษัท

นายวสันต์ บุญสัมพั นธ์กิจ

นายอิทธิพล คูหะรัตน์

นางสาวประพิ ณ ลาวัณย์ประเสริฐ

นายสรยุทธ รักษาศรี

นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล

นายชุมพล เตมียสถิต

นางสาวสวิตา สกุลธนสมบัติ

นางสาวนิมล กิจขันธ์

นางสุชาดา พะเนียงเวทย์

นายนิรันดร์ ภู่ทอง

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้จัดการโรงงานล�ำพู น

ผู้จัดการฝ่ายพั ฒนาธุรกิจ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพั ฒนา

ผู้จัดการโรงงานศรีราชา

ผู้จัดการโรงงานระยอง

คณะผู้บริหาร
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การจัดการ
โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่าง ผู้ถือหุ้นของบริษัท TF และ บริษัท PR ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2560  มีมติเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ เป็นครัง้ แรก จ�ำนวน 15 ท่าน  โดยกรรมการในจ�ำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 5 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้     
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ

1. นายบุณยสิทธิ์   โชควัฒนา

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2. นายก�ำธร  

พูนศักดิ์อุดมสิน

รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3. นายพิพัฒ  

พะเนียงเวทย์

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4. นายสุชัย  

รัตนเจียเจริญ

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานฯ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

5. ดร.พจน์  

พะเนียงเวทย์

กรรมการผู้อ�ำนวยการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6. นายก�ำธร

ตติยกวี

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

7. นายอภิชาติ

ธรรมมโนมัย

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

8. นายบุญชัย

โชควัฒนา

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

9. นายเวทิต

โชควัฒนา

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
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ต�ำแหน่ง
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

11. ดร.กุลภัทรา

สิโรดม

ต�ำแหน่ง

ประเภทกรรมการ

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

13. นายชัยวัธ

มะระพฤกษ์วรรณ

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

14. ศ.ดร.วิสิฐ  

จะวะสิต

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ

15. นายสาโรช

ชยาวิวัฒน์กุล

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท :  กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท ยกเว้น
ดร.กุลภัทรา สิโรดม ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ  นายสาโรช  ชยาวิวัฒน์กุล และ ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจ�ำปี รวมทัง้ ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย
และแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้ กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่าง
จริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การท�ำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจ มีการ
สอบทานและจัดท�ำบัญชีทถี่ กู ต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ทีส่ ามารถป้องกันการน�ำทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยว
กับขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว  และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน
และโปร่งใส

การจัดการ
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8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนก�ำหนดอัตราการจ่าย
เงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ ส�ำนักงานใหญ่
และส�ำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ ก�ำหนดวันเพื่อก�ำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดท�ำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไป
โดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ�ำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
ทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการ
ประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น  ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าท�ำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจ�ำหน่าย จ่ายโอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ท�ำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ช�ำรุด สูญหาย ถูกท�ำลาย
เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพราคา การท�ำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะท�ำให้มีมูลค่า
ทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การด�ำเนิน
การตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั ส�ำหรับเรือ่ งทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ทางการค้า และ/หรือ ทีเ่ ป็นปกติวสิ ยั ทางการค้า
ที่มีทุนทรัพย์เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอ�ำนาจให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็นผูอ้ นุมตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าว
และให้น�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป
12. บรรดาอ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการท�ำ
รายงานที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
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13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/
หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
15. อนุมัติให้ประธานกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ก�ำหนดคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
16. มอบอ�ำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดท�ำการแทนได้ ภายใต้ระเบียบที่คณะ
กรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้
17. มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
18. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก  ในกรณีจ�ำเป็นด้วยค่า
ใช้จ่ายของบริษัท
19. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยก�ำหนดการ
ประชุมเป็นประจ�ำทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า   
เลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ย
กว่า 7 วัน ปกติการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2  ชั่วโมง  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560
บริษัทฯ เกิดจากการควบบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ดังนั้น การจัดประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเป็นไปตามรอบระยะเวลาที่มีในปี 2560 โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการบริษัทในปี 2560 ดังแสดงในตารางเบี้ยประชุมกรรมการและบ�ำเน็จกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่านและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน และคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความอิสระและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน จ�ำนวน 3 ท่าน และเลขานุการ 1 ท่าน โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง  1  ปี ดังนี้
1. ดร.กุลภัทรา

สิโรดม

2. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
3. นายชัยวัธ  
มะระพฤกษ์วรรณ
4. นางสาวอริยา   ตั้งชีวินศิริกุล
		

ประธานกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ)
(มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน)
กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การจัดการ
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ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ
และเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ การบอกเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(6) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท   ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(7) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลื่อนขั้นต�ำแหน่ง และเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
(8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท�ำ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือ
ผู้บริหาร ไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า
มีรายการหรือการกระท�ำดังกล่าวต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัย
อ�ำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
(11) พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
(12) สอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดโอกาสการ
ทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด
(13) รับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระท�ำอันทุจริตคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้
รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา
ในรอบปี 2560 (ต.ค. - ธ.ค. 2560) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุม 1 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท โดยมีวาระการประชุมด้านงานตรวจสอบภายใน และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาส
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน  โดยมี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง  1  ปี ดังนี้
1. นายบุณยสิทธิ์   โชควัฒนา
2. นายพิพัฒ  
พะเนียงเวทย์
3. นายชัยวัธ  
มะระพฤกษ์วรรณ

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

การสรรหา
(1) พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
(2) ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยค�ำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) จัดท�ำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
(4) เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
(5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
(6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การก�ำหนดค่าตอบแทน

(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
(2) พิจารณาก�ำหนดวงเงินค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท วงเงินค่า
ตอบแทนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยในปีทผี่ า่ นมา เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
(3) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อ�ำนาจหน้าที่และปริมาณความ
รับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
(4) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (ที่มิได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท) โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อ�ำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ   และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมัติ
(5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
(6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในรอบปี 2560 (ต.ค. - ธ.ค. 2560) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ยังไม่มีการประชุมในรอบปีนี้  
โดยมีการก�ำหนดการประชุมในเดือน ม.ค. 2561  ซึ่งจะปรากฏเป็นข้อมูลในรอบปีถัดไป
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน และเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง  1  ปี ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ศ.ดร.วิสิฐ  
นายสุชัย  
ดร.พจน์  
นางสาวพจนา
นายอาทร

จะวะสิต
รัตนเจียเจริญ
พะเนียงเวทย์
พะเนียงเวทย์
สวนโพธิ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

(1) พิจารณาสอบทาน และน�ำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง ให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
(2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบ รวมทั้งรายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
(3) ก�ำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบตั ติ ามนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้กลุม่ บริษทั ฯ
มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
(4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระส�ำคัญ และด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมี
การจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
(5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้
มัน่ ใจว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการความเสีย่ ง รวมทัง้ การน�ำระบบการบริหารความเสีย่ ง
มาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
(6) ให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM team) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือเพื่อท�ำหน้าที่จัดการการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในรอบปี 2560 (ต.ค. - ธ.ค. 2560) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 1 ครั้ง โดยมีข้อมูลการด�ำเนินการ
ตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการบริหารเสี่ยง

22

รายงานประจ�ำปี 2560 | บริ ษั ท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟูดส์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยโดยมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทด�ำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรเลขานุการบริษัท โดยก�ำหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้   

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่
(1) จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปี
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
(3) จัดส่งส�ำเนารายงานการมีสว่ นได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
(4) ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
(5) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
(6) สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(7) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
ความรับผิดชอบ
เลขานุการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซือ่ สัตย์สจุ ริตรวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เกณฑ์
พิจารณาเกี่ยวกับกรรมการบริษัท มาตรา 89/23 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551        
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการ
บริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�ำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่  และให้คณะ
กรรมการบริษัท มีอ�ำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
เลขานุการบริษทั ได้มกี ารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรอง
จากคณะกรรมการของบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

         1.1  เบี้ยประชุมกรรมการ และบ�ำเหน็จกรรมการ
							
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ค่าบ�ำเหน็จ / ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
บริษัท ตรวจสอบ และก�ำหนด
บริหาร
รายปี
ประชุม
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง
1. นายบุณยสิทธิ์

โชควัฒนา

3/3

2. นายก�ำธร

พูนศักดิ์อุดมสิน

3/3

3. นายพิพัฒ

พะเนียงเวทย์

3/3

4. นายสุชัย

รัตนเจียเจริญ

3/3

5. ดร.พจน์

พะเนียงเวทย์

3/3

6. นายก�ำธร

ตติยกวี

7. นายอภิชาติ

300,000

36,000 336,000

300,000

30,000 330,000

300,000

30,000 330,000

1/1

300,000

40,000 340,000

1/1

300,000

40,000 340,000

3/3

300,000

30,000 330,000

ธรรมมโนมัย

3/3

300,000

30,000 330,000

8. นายบุญชัย

โชควัฒนา

3/3

300,000

30,000 330,000

9. นายเวทิต

โชควัฒนา

3/3

300,000

30,000 330,000

10. นางสาวพจนา

พะเนียงเวทย์

3/3

300,000

40,000 340,000

11. ดร.กุลภัทรา

สิโรดม

3/3

1/1

300,000

70,000 370,000

12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

3/3

1/1

300,000

50,000 350,000

13. นายชัยวัธ

มะระพฤกษ์วรรณ

3/3

1/1

300,000

50,000 350,000

14. ศ.ดร. วิสิฐ

จะวะสิต

3/3

300,000

42,000 342,000

15. นายสาโรช

ชยาวิวัฒน์กุล

3/3

300,000

30,000 330,000
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1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทน

ปี 2560 (16 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2560)
จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน

เงินเดือนรวม

20

15,265,613

โบนัสรวม

20

1,233,318

รวม

16,498,931

2.  ค่าตอบแทนอื่นๆ
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร
ค่าตอบแทน

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม

จ�ำนวนราย

20

จ�ำนวนเงิน

711,487
711,487

การจัดการ

25

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่)

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักส�ำรองตาม
กฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)    

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมบริษัทระหว่าง บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF) และบมจ. เพรซิเดนท์
ไรซ์โปรดักส์ (PR) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TFMAMA” ซึ่งบริษัทใหม่นี้ยังไม่มีการจ่ายปันผล และส�ำหรับประวัติการจ่ายปันผลของ TF และ PR ก่อนการควบ
รวมบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล TF
ปี

เงินปันผลงวดระหว่างกาล
(บาท/หุ้น)

เงินปันผลงวดสุดท้าย
(บาท/หุ้น)

รวม
(บาท/หุ้น)

วันที่จ่ายเงินปันผล
งวดระหว่างกาล / งวดสุดท้าย

2557
2558
2559
2560

2.09
2.07
2.65
2.82

1.68
2.09
2.20

3.77
4.16
4.85

15 ต.ค. 2557 / 27 พ.ค. 2558
21 ต.ค. 2558 / 25 พ.ค. 2559
19 ต.ค. 2559 / 24 พ.ค. 2560
15 ก.ย. 2560                   

วันที่จ่ายเงินปันผล
งวดระหว่างกาล / งวดสุดท้าย

ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล PR
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ปี

เงินปันผลงวดระหว่างกาล
(บาท/หุ้น)

เงินปันผลงวดสุดท้าย
(บาท/หุ้น)

รวม
(บาท/หุ้น)

2557
2558
2559
2560

0.81
0.85
0.94
0.98

1.07
1.10
1.22

1.88
1.95
2.16
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15 ต.ค. 2557 / 28  พ.ค. 2558
22 ต.ค. 2558 / 26 พ.ค. 2559
14 ต.ค. 2559 / 26 พ.ค. 2560
15 ก.ย. 2560                   

นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล

การจัดการ
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เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและ
จ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป โดยมีความมุ่งมั่นใน
การผลิตอาหารเพื่ อตอบสนองความพึ งพอใจ
สูงสุดของผู้บริโภคและให้ความส�ำคัญต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวัตถุดิบเพื่ อ
ใช้ในการผลิตของทางบริษัทฯ เพื่ อประโยชน์ใน
การควบคุมราคาและคุณภาพของสินค้า
ร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติ เพื่ อน�ำความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพั ฒนาขบวนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้านการขาย บริษัท
ได้ลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการทางด้านการขาย
และจัดส่ง เพื่ อเพิ่ มช่องทางการขายสินค้าในกลุ่ม
บริษัทฯ ให้มากขึ้นและเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นน�ำ
ของทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย
ให้ท�ำการผลิตบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป เพื่ อการ
ส่งออกโดยมีก�ำลังการผลิตทั้งสิน
้

ประมาณ 7 ล้านซองต่อวัน

VISION
TEAMWORK

AS ONE BRAND

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า "มาม่า"
ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคมานาน กว่า 40 ปี

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนระหว่าง TF กับ PR โดยธุรกิจ
ของบริษัทฯ หลังควบกิจการจะคงไว้ซึ่งธุรกิจเดิมของ TF และ PR โดยมีโครงสร้างรายได้รวมเสมือนควบบริษัท(1) ดังต่อไปนี้
รายได้
สายผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนินการโดย

%
ส�ำหรับ
การถือหุ้น รอบปีส้น
ิ สุด
ของบริษัท 31 ธ.ค. 2560

				

บะหมี่และอาหาร อาหาร

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)

กึ่งส�ำเร็จรูป		

บจ.คาลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)

55.00

		

บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี)

65.00

		

บจ.เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น

70.00

เบเกอรี่

อาหาร

บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่

46.90

ขนมปังกรอบ

อาหาร

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)

น�้ำผลไม้

อาหาร

บจ.ไทซันฟูดส์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ บจ.ไทยอันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ

ลบ.

%

ส�ำหรับ
รอบปีส้น
ิ สุด
31 ธ.ค. 2559

ส�ำหรับ
รอบปีส้น
ิ สุด
31 ธ.ค. 2558

ลบ.

ลบ.

%

%

-						
11,273 52.11 10,839 51.26 10,049 50.37

7,449 34.44 7,569 35.80 7,347 36.83

-

873

4.04

857

4.06

794

3.98

52.08

890

4.11

857

4.05

743

3.72

51.00

		

บจ.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง

1,023 4.73 895 4.23 882 4.42
50.10						

อื่นๆ (แป้งสาลี)

บจ.เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์

60.00

วัตถุดิบ

รวม

21,631

หมายเหตุ: (1)
			
			
			

30

123

0.57

127

100 21,144

0.60

135

0.68

100 19,950

100

ข้อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนรอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3420 เรื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการ
เงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน โดยถูกจัดท�ำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพื่อแสดงข้อมูลทางการเงิน
เสมือนว่ามีการควบบริษัทระหว่าง TF และ PR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป

บริษัทฯประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายบะหมี่และอาหาร
กึ่งส�ำเร็จรูปส�ำหรับจ�ำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ โดยแบ่งกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
1.1. ผลิตภัณฑ์กึ่งส�ำเร็จรูปที่ใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลัก
		 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปภายใต้เครือ่ งหมาย
		 การค้ามาม่า ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค
		 มานานกว่า 40 ปี โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมาก
		 ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งการรับจ้างผลิตบะหมี่กึ่ง
		 ส�ำเร็จรูปให้กบั บริษทั ชัน้ น�ำของทวีปยุโรป อเมริกา และ
		 ออสเตรเลียเพื่อการส่งออก โดยมีก�ำลังการผลิตทั้งสิ้น
		 ประมาณ 7 ล้านซองต่อวัน
1.2. ผลิตภัณฑ์กึ่งส�ำเร็จรูปที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก
		 1.2.1. ผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ ส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
			
เช่น เส้นหมี่ขาวกึ่งส�ำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยวกึ่ง
			
ส�ำเร็จรูป ก๋วยจับ๊ กึง่ ส�ำเร็จรูป โจ๊กกึง่ ส�ำเร็จรูป
			
ข้าวต้มกึ่งส�ำเร็จรูป ข้าวขาว และข้าวหอม
			
กึง่ ส�ำเร็จรูป ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์มสี ว่ นประกอบ
			
ของตัวเส้นหรือข้าวพร้อมด้วยเครื่องปรุงรสที่
			
มีรสชาติครบถ้วน ภายใต้เครื่องหมายการ
			
ค้ามาม่า และเครือ่ งหมายการค้าต่างประเทศ
			
ได้แก่ MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE
			
และ PRESIDENT RICE เป็นต้น

เป็นที่ยอมรับ

ของผู้บริโภค
มานานกว่า

40 ปี

Has been accepted among
consumers for over 40 years

ลัก ษณะการประกอบธุรกิจ
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		 1.2.2.
			
			
			

ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้เป็นส่วนประกอบหลักของต�ำรับอาหารเส้น
เช่น เส้นหมี่ขาว และก๋วยเตี๋ยว ส�ำหรับผู้บริโภคใช้เป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหาร โดยมีหลากหลาย
ขนาดส�ำหรับครอบครัวขนาดเล็ก หรือ ครอบครัวขนาดใหญ่ ภัตตาคาร และโรงเรียน ภายใต้เครื่องหมายการค้า
MAMA MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE เป็นต้น

1.3. ผลิตภัณฑ์กึ่งส�ำเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบอื่น
		 เช่น ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นกึ่งส�ำเร็จรูป เป็นต้น

2.  ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

เป็นธุรกิจภายใต้บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) (PB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด
(มหาชน) (TFMAMA) โดยประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท โดยส่วนมาก
เป็นการจ�ำหน่ายภายในประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
2.1 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค้าส่ง
		 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ ขนมปังส�ำหรับฮอทดอก ขนมปังพร้อมทาน เช่น ขนมปัง
		 สอดไส้ แซนด์วิชส�ำเร็จรูป เค้ก และเบเกอรี่อื่นๆ ซึ่งจัดจ�ำหน่ายให้กับช่องทาง/ร้านค้าต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ
		 ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ภายใต้เครื่องหมายการค้า
		 ฟาร์มเฮ้าส์
2.2 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค้าปลีก
		 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่จ�ำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของบริษัท ได้แก่ ร้านเดลิย่า และร้านเค้กมาดามมาร์โก้ นอกจากนั้นยังมี
		 แฟรนไชส์ขายแซนวิช กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ และตู้จ�ำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ
2.3 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ส�ำหรับธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร/ภัตตาคาร
		 ได้แก่ ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ ขนมปังส�ำหรับฮอทดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังฝรั่งเศส ครัวซองต์ ขนมปังกรอบ และ
		 แป้งพิซซ่า ที่จ�ำหน่ายให้แก่ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซซ่าฮัท เบอร์เกอร์คิง และอื่นๆ รวมถึงกลุ่ม
		 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด ได้แก่ เกล็ดขนมปัง

3.  ผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบ

ผลิตขนมปังกรอบภายใต้เครื่องหมายการค้าบิสชิน และโฮมมี่ โดยแต่ละเครื่องหมายการค้าจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งบิสกิต แครก
เกอร์และเวเฟอร์ หลายรสชาติ อาทิ บัตเตอร์โคโคนัต บัตเตอร์โคโคนัตครีมส้ม บัตเตอร์โคโคนัตเคลือบชอคโกแลต โฮลวีทแครก
เกอร์ เลมอนเชอร์เบท เวเฟอร์รสโกโก้ กาแฟ มะพร้าว สตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แบล็คเคอเรนท์ แครกเกอร์รสงา ไก่ ชีส และมะพร้าว

4.   ผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้

ผลิตน�้ำผลไม้ภายใต้เครื่องหมายการค้ากรีนเมท เคลลี่ และไทซัน ทั้งรูปแบบกระป๋องและขวดเพชร หลากหลายรสชาติ อาทิ
รสส้ม ลิ้นจี่ เฉาก๊วย และรสมะขามซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีในภาคใต้

5.  ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย ฟิล์มห่ออย่างอ่อนบรรจุอาหารและถ้วยกระดาษ
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บริษัทฯ มีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 8 บริษัท และมีบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 6 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจด้านอาหาร ด้านวัตถุดิบ
ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านลงทุน และด้านอื่นๆ โดย ณ ปัจจุบันโครงสร้างกลุ่มบริษัทมีดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่ม ดังนี้

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจอาหาร

กลุ่มธุรกิจวัตถุดิบ

บริษัท เพรซิเดนท์
โคราคุเอ็น จำ�กัด
(70.00%) (1)

บริษัท เพรซิเดนท์
ฟลาวมิลล์ จำ�กัด
(60.00%) (1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ (ฮังการี) จำ�กัด
(65.00%) (1)

บริษัท เคอรี่
ฟลาวมิลล์ จำ�กัด
(39.00%) (2)

บริษัท คาลอล
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
(บีดี) จำ�กัด
(55.00%) (1)

บริษัท ไทยอินสแตนท์
โพรดักส์ จำ�กัด
(25.00%) (2)

บริษัท ไทยซันฟูดส์
จำ�กัด
(52.08%) (1)

บริษัท คิวพี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(10.00%) (3)

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์
บริษัท ไทยอันเป่า
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
จำ�กัด
(51.00%) (1)
บริษัท ไดอิชิ
แพคเกจจิ้ง จำ�กัด
(50.10%) (1)

กลุ่มธุรกิจลงทุน

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

บริษัท ไทย-เมียนม่าร์
ซัคเซส เวนเจอร์
จำ�กัด
(35.00%) (2)

บริษัท ซันโก
แมชชินเนอรี่
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(35.00%) (2)
บริษัท เพรซิเดนท์
อินเตอร์ฟูด จำ�กัด
(8.67%) (3)

บริษัท ฉงฉิ้ง ไทยเป่า
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
จำ�กัด
(35.00%) (2)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จำ�กัด (มหาชน)
(46.90%) (1)
บริษัท เพรซิเดนท์ฟูดส์
(คัมโบเดีย) จำ�กัด
(30.00%) (2)

หมายเหตุ: (1) บริษัทย่อย (2) บริษัทร่วม (3) เงินลงทุนในบริษัทอื่น
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โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขาย
สายผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจ

ตลาด

ส�ำหรับรอบปีส้น
ิ สุด
31 ธ.ค. 2560

			

ลบ.

%

ส�ำหรับรอบปีส้น
ิ สุด
31 ธ.ค. 2559

ส�ำหรับรอบปีส้น
ิ สุด
31 ธ.ค. 2558

ลบ.

%

ลบ.

%

บะหมี่และอาหาร
อาหาร
กึ่งส�ำเร็จรูป		

ในประเทศ
ต่างประเทศ

8,090
3,184

37.40
14.72

7,896
2,943

37.35
13.92

7,471
2,578

37.45
12.92

เบเกอรี่
อาหาร
		
ขนมปังกรอบ
อาหาร
		
น�้ำผลไม้
อาหาร
		
บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์
		
อื่นๆ (แป้งสาลี)
วัตถุดิบ
		
รวม		
		
รวมทั้งสิ้น

ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ

7,449
808
65
386
503
1,020
3
123
17,876
3,755
21,631

34.44
3.73
0.30
1.79
2.33
4.71
0.01
0.57
82.64
17.36
100.00

7,569
778
80
432
425
892
3
127
17,694
3,450
21,144

35.80
3.68
0.38
2.04
2.01
4.22
0.02
0.60
83.68
16.32
100.00

7,347
719
74
412
332
879
3
135
16,963
2,987
19,950

36.83
3.61
0.37
2.06
1.66
4.41
0.01
0.68
85.03
14.97
100.00

ตลาดต่างประเทศ*
ตลาดต่างประเทศ

ปี 2560

ปี 2559

เอเชีย
46%
43%
ออสเตรเลีย
4%
4%
ยุโรป
29%
28%
แคนาดา	
4%
4%
สหรัฐอเมริกา	
17%
20%
แอฟริกา	
1%
* จากข้อมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น			
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ปี 2568

36%
3%
31%
4%
25%
1%

กำ�ลังการผลิต
บะหมี่และอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป (ตัน/วัน)
โรงงาน

ก�ำลังการผลิต(1)

ผลิตจริง

				

อัตราการใช้

ขนมปังกรอบ (ตัน/วัน)
ก�ำลังการผลิต(1)

ผลิตจริง

ประโยชน์ (%)			

อัตราการใช้
ประโยชน์ (%)

โรงงานจังหวัดชลบุรี						
ปี 2560
230.25
248.69
108.01
-		
-		
ปี 2559
230.25
256.07
111.21
-		
-		

-

โรงงานจังหวัดลำ�พูน						
ปี 2560
84.24
74.79
88.78
-		
-		
ปี 2559
81.88
80.17
97.91
-		
-		

-

โรงงานจังหวัดระยอง						
ปี 2560
63.00
64.00
101.59
45.00
32.33
ปี 2559
49.20
46.52
94.55
44.30
32.21
โรงงานราชบุรี 1
และโรงงานราชบุรี 2						
ปี 2560
48.67
43.96
90.32
-		
-		
ปี 2559
48.67
40.83
83.89
-		
-		

71.84
72.71

-

รวม						
ปี 2560
426.16
431.44
101.24
45.00
32.33
71.84
ปี 2559
410.00
423.59
103.31
44.30
32.21
72.71
						
หมายเหตุ: (1) กำ�ลังการผลิตที่ 2 กะ หักช่วงซ่อมแซมเครื่องจักร 10% และ 1 ปี มี 300 วันการผลิต				
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ภาวะอุตสาหกรรม
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
ภาพรวมของตลาดบะหมี่และเส้นหมี่ขาวกึ่งส�ำเร็จรูป
ในปี 2560 มีการเติบโตร้อยละ 4.3 โดยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่
ที่ประมาณ 17,080 ล้านบาท สินค้าประเภทซองมีอัตราการ
เติบโตร้อยละ 5.5 ในขณะที่สินค้าประเภทถ้วยมีมูลค่าตลาด
เท่าเดิม โดยช่องทางการจัดจ�ำหน่ายในร้านสะดวกซื้อมีอัตรา
การเติบโตขึ้นร้อยละ 13.1 และช่องทางซูเปอร์ไฮเปอร์มาร์เกต
มีตัวเลขการเติบโตขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และ
ถึงแม้ในปี 2560 ตลาดบะหมี่และเส้นหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปจะมีการ
แข่งขันที่รุนแรง และสภาวะตลาดการบริโภคบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
น้อยลง สาเหตุจากการมีสินค้าทดแทนอื่นๆ และพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แต่แบรนด์มาม่ายังสามารถรักษาความ
เป็นผู้น�ำอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 47.9 โดย
สินค้าประเภทซอง มีสว่ นแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 45.8 และ
สินค้าประเภทถ้วย มีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 51.2
รวมทั้งยังมีมูลค่าการตลาดที่สูงกว่าคู่แข่ง (ที่มาข้อมูล Nielsen
(Thailand) : ธันวาคม 2560)
ตลาดบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป

ส� ำ หรั บ ภาพรวมของตลาดบะหมี่ กึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป ในปี
2560 มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 3.7 มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ
15,601 ล้านบาท แยกเป็นสินค้าประเภทซองมีอัตราการเติบโต
ขึ้นร้อยละ 5.5 และสินค้าประเภทถ้วยมีมูลค่าตลาดใกล้เคียง
กับปีก่อนหน้า โดยช่องทางร้านสะดวกซื้อมีอัตราการเติบโตขึ้น
ร้อยละ 21 ในสินค้าประเภทซอง และเติบโตขึ้นร้อยละ 4 ใน
สินค้าประเภทถ้วย แต่ในช่องทางซูเปอร์ไฮเปอร์ สินค้าประเภท
ถ้วยไม่มีอัตราการเติบโต เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม
แบรนด์มาม่า ยังสามารถรักษาความเป็นผู้น�ำอันดับ 1 ด้วย
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 47.2 โดยสินค้าประเภทซอง มีส่วน
แบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 45.8 และสินค้าประเภทถ้วย มี
ส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 51.2 (ที่มาข้อมูล Nielsen
(Thailand) :  ธันวาคม 2560)
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แบรนด์
มาม่า ยังสามารถ
รักษาความเป็นผู้น�ำอันดับ 1
ด้วยส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 47.9
โดยสิ นค้าประเภทซอง มีส่ วนแบ่งการ
ตลาดคิดเป็นร้อยละ 45.8 และสินค้าประเภท
ถ้วย มีส่ วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 51.2
่ าข้อมูล Nielsen (Thailand) : ธันวาคม 2560)
(ทีม
่ ะท�ำการพัฒนา
โดยในปี 2561 แบรนด์มาม่ามีแผนทีจ
สินค้ารสชาติใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดย
จะมุ่งเน้นไปที่ตลาดบะหมี่ก่ึงส� ำเร็จรูปแบบพรีเมี่ยม
เพื่ อเป็นการกระตุน
้ ยอดขายและเป็นทางเลือกให้กบ
ั
่ รวมไปถึงจะมีการท�ำกิจกรรม
ผูบ
้ ริโภคอีกทางหนึง
การตลาดอย่างหนักและต่อเนื่อง

่ ระเภทซอง
ส่วนแบ่งตลาดบะหมีป

Market share
Pack noodles

45.8%

่ ระเภทถ้วย
ส่วนแบ่งตลาดบะหมีป

Market share
Cup noodles

51.2%

ดังนัน้ เพือ่ เป็นการกระตุน้ ยอดขายแบรนด์มาม่า บริษทั ฯ
ได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
ทั้งสื่อโฆษณา กิจกรรมทั่วประเทศ และมุ่งเน้นการสื่อสารทาง
Above the line ทั้งสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์, วิทยุ , บิลบอร์ด,
สื่อออนไลน์เต็มรูปแบบ รวมไปถึงกิจกรรม ณ จุดขาย โดยใน
ช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ได้มุ่งเน้นในส่วนของสื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน์ โดยมีหนังโฆษณาทางทีวีทั้งหมด 3 เรื่อง และเน้น
ช่องทางในส่วนของ Online โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
อาทิเช่น ให้ทาย Presenter คนใหม่ของมาม่า, การถ่ายรูปคู่
สินค้า เพื่อแลกรับรางวัล รวมไปถึงการท�ำ  Tie in สินค้ามาม่า
ผ่าน Music Video ยิ่งไปกว่านั้น แบรนด์มาม่าได้มีการ
จัดรายการโปรโมชั่นที่ห้างโมเดิร์นเทรด โดยจัดพื้นที่พิเศษกับ
สินค้ารสชาติหลัก คือ รสต้มย�ำกุ้ง, รสหมูสับ, และรสต้มย�ำกุ้ง
น�้ำข้น และมีโปรโมชั่น ซื้อ 2 แถม 1 รวมไปถึงโปรโมชั่นซื้อ
สินค้าครบ รับฟรีสินค้าพรีเมี่ยม ทันที ณ จุดขาย
นอกจากนี้ สินค้าบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปแบรนด์มาม่า ได้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยมากขึ้น
รวมไปถึงได้มีการใช้ Presenter โฆษณาสินค้าในรสชาติหมูสบั ,
รสต้มย�ำกุ้ง, และรสต้มย�ำกุ้งน�้ำข้น รวมไปถึงในช่วงไตรมาส
ที่ 3 ได้มีการออกสินค้ารสชาติใหม่ คือรสชาติกะเพราแซบแห้ง
ทัง้ ในรูปแบบซองและถ้วย เพือ่ กระตุน้ การเติบโตและสร้างความ
หลากหลายให้กับตลาดสินค้าบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
โดยในปี 2561 แบรนด์มาม่ามีแผนที่จะท�ำการพัฒนา
สินค้ารสชาติใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเน้น
ไปที่ตลาดบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปแบบพรีเมี่ยม เพื่อเป็นการกระตุ้น
ยอดขายและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง รวมไป
ถึงจะมีการท�ำกิจกรรมการตลาดอย่างหนักและต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี

ภาวะอุตสาหกรรมบะหมี่ ก่ึงส� ำเร็จ รูป
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๋ วและวุน
่ ส�ำเร็จรูป
ตลาดเส้นหมี่ ก๋วยเตีย
้ เส้นกึง

ปี 2560 ตลาดเส้นหมี่ขาว ก๋วยเตี๋ยวและวุ้นเส้นกึ่งส�ำเร็จรูปในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 1,084 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.8 (ที่มาข้อมูล Nielsen (Thailand) : ธันวาคม 2560) แบรนด์มาม่าสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่ง
ที่ร้อยละ 70.2
ในปี  2560 มาม่าเส้นหมี่ขาว ก๋วยเตี๋ยวและวุ้นเส้นกึ่งส�ำเร็จรูป บริษัทฯมียอดขาย 665 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ
ร้อยละ 10.0 เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ใหม่ ของบริษัท ได้แก่ “มาม่าคัพเส้นเล็กต้มย�ำ” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค อีกทั้ง
สินค้าหลักของบริษัท ได้แก่ “มาม่าเส้นหมี่น�้ำใส” ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ตลาดโจ๊กกึ่งส�ำเร็จรูปและข้าวต้มกึ่งส�ำเร็จรูป

ปี 2560 ตลาดของโจ๊กและข้าวต้มกึ่งส�ำเร็จรูปในประเทศมีมูลค่ารวม 2,226 ล้านบาท ตลาดมีการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 6.4  (ที่มาข้อมูล Nielsen (Thailand) :  ธันวาคม 2560)
ในปี 2560 โจ๊กและข้าวต้มกึ่งส�ำเร็จรูปตรา“มาม่า” มียอดขายรวมอยู่ที่ 163 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากปีก่อน  
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รายการ ได้แก่ ข้าวต้มคัพรสหมูสับกระเทียมพริกไทย และ โจ๊กคัพรสต้มย�ำกุ้ง ได้วางจ�ำหน่ายครบทุก
ช่องทางในเดือนมกราคม 2560 และผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้ง2 รายการ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค รวมถึง บริษัทได้ท�ำการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และท�ำโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยใช้กลยุทธ  Above the line และ  Below the line
ตลาดบิสกิต

มูลค่าตลาดรวมของสินค้าในกลุ่มบิสกิตในประเทศ ในปี 2560 อยู่ที่ 13,098 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น Biscuit และ Cracker
จ�ำนวน 5,279 ล้านบาท Wafer จ�ำนวน 4,181 ล้านบาท และ Cookies จ�ำนวน 3,638 ล้านบาท โดยเติบโตจากปี 2559 คิดเป็น
ร้อยละ 1.60  
ส่วนของสินค้ากลุ่มบิสกิตของบริษัทฯ ในปี 2560 มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.24 แบ่งเป็น Biscuit และ Cracker เติบโต
ร้อยละ 1.86 Wafer เติบโตร้อยละ 13.78 และ Cookie เติบโตร้อยละ 10.75 โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Bissin มีการเติบโต
ร้อยละ 7.63 และตราสินค้า Homey เติบโตร้อยละ 8.07 ทั้งนี้ได้มีการท�ำกิจกรรมทางการตลาดโดยเน้นในเรื่องการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายทั้งในช่องทาง MT (Modern Trade) และช่องทาง TT (Traditional  Trade) อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ช่องทาง MT (Modern Trade) สินค้า “Bissin” มีการจัดรายการซื้อ 2 แถม 1 ในสินค้า Butter Coconut ขนาด 180 กรัม
และ Wafer ขนาด 100 กรัม ในห้างฯที่ร่วมรายการ ส�ำหรับ สินค้า “Homey” ก็มีการจัดรายการส่งเสริมการขายโดยการแจกชิม
Wafer เพื่อแนะน�ำสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ทดลองชิมในห้าง Makro  จ�ำนวน 7 สาขาใหญ่ทั่วประเทศ และมีการเพิ่มช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายสินค้า Wafer จ�ำนวน 2 รายการ ในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)  อีกด้วย
ช่องทาง TT (Traditional  Trade) ทั้ง “Bissin” และ “Homey”  ได้มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย 12 แถม 1 ใน สินค้า
Wafer 29 g เช่นเดียวกัน โดย Homey มีการแจกชิมสินค้า Wafer ในร้านค้าส่งขนาดใหญ่ทั่วประเทศอีกด้วย
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นอกจากนี้ “Bissin” ยังมีการจัดกิจกรรม  School Visit  ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และจดจ�ำ 
Brand กับผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่น ส่วน “Homey” ก็ได้มีการจัดกิจกรรม School Visit ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ
และท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) โดยเข้าร่วมโครงการก้าวคนละก้าวกับตูน บอดี้สแลม ซึ่งเป็น
กิจกรรมใหญ่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าว ได้ส่งผลให้ยอด
ขายของสินค้าในกลุ่มบิสกิตมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ตลาดต่างประเทศ

ส�ำหรับยอดขายสินค้าเพื่อการส่งออกของบริษัทในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 มีอัตราเติบโต
เพิ่มขึ้น 8.16% โดยเกิดจากกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทได้ร่วมมือกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีการออกสินค้าใหม่ อาทิเช่น
สินค้าตรา Thai chef เปิดตลาดที่ประเทศไต้หวันและอินเดีย, สินค้าตรามาม่า ที่ได้รับมาตราฐาน Halal เปิดตลาดที่ประเทศบรูไน
และซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งมีการออกรสชาติใหม่ เช่น แกงเหลือง ขายไปประเทศฟินแลนด์ เป็นต้น
ส�ำหรับในปี 2561 บริษัทมีการวางแผนการตลาด โดยการปรับโครงสร้างการขายของหลายประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา,
ยุโรป, ฮ่องกง และไต้หวัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำตลาดและการขาย และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ในการขยาย
ตลาดให้มากขึ้นผ่านทาง Supermarket Chain และยังคงบุกตลาด Middle East อย่างต่อเนื่องโดยการใช้ Mama Halal เป็นตัวน�ำ
ตลาด

ภาวะอุตสาหกรรมบะหมี่ ก่ึงส� ำเร็จ รูป
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รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไข
ทางการค้าหรือเกณฑ์ตามทีต่ กลงร่วมกันระหว่างบริษทั ฯและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ทัง้ นี้
บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�ำปี (ข้อ 9.รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) โดยมี
รายการระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม : มูลค่ารายการ (ลบ.)
ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

1. บริษัท เคอรี่
ฟลาวมิลล์ จำ�กัด

บริษัทร่วม
เงินลงทุน 39%

ซื้อสินค้า-วัตถุดิบ

638

643

ค่าใช้จ่ายบริหาร
เงินปันผลรับ

0.2
-

0.6
47

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยคำ�นึงถึงปริมาณการซื้อ
ราคาตามสัญญา
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

2. บริษัท ซันโกแมชชิน
เนอรี่ จำ�กัด

บริษัทร่วม
เงินลงทุน 35%

รายได้อื่น
ซื้อทรัพย์สิน

0.1
0.3

0.1
1

ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

3. บริษัท ฉงฉิ้งไทยเป่า
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
จำ�กัด

บริษัทร่วม
เงินลงทุน 35%

เงินปันผลรับ

-

23

ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

4. บริษัท เพรซิเดนท์ฟูดส์
(คัมโบเดีย) จำ�กัด

บริษัทร่วม
เงินลงทุน 30%

ขายสินค้า
รายได้อื่น

106
14

75
12

ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
ราคาตามสัญญา

5. บริษัทไทยอินสแตนท์
โปร์ดักส์ จำ�กัด

บริษัทร่วม
เงินลงทุน 25%

ซื้อวัตถุดิบ
ค่าใช้จ่ายบริหาร

17
0.3

17
0.3

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยคำ�นึงถึงปริมาณการซื้อ

6. บริษัท คิวพี
(ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทอื่น
เงินลงทุน 10%
มีกรรมการร่วม

ซื้อวัตถุดิบ,
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ขายสินค้า
เงินปันผลรับ

32

28

14
5

15
5

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยคำ�นึงถึงปริมาณการซื้อ
ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

9

26

ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น

61

57

ราคาตามสัญญา

1
0.4

1
0.4

ราคาตามสัญญา
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

173

180

3

2

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยคำ�นึงถึงปริมาณการซื้อ
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

7. บริษัท สหลอว์สัน จำ�กัด      บริษัทอื่น
เงินลงทุน 9%
มีกรรมการร่วม

ขายสินค้า

8. บริษัท เพรซิเดนท์
อินเตอร์ฟูด จำ�กัด

บริษัทอื่น
ค่านายหน้าและ
เงินลงทุน 8.67% ค่าใช้จ่ายส่งออก
มีกรรมการร่วม
ค่าเช่ารับ
เงินปันผลรับ

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
มีกรรมการร่วม
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ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต และบริหาร
เงินปันผลรับ
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ส�ำหรับ
งวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2560

ส�ำหรับ
งวดปีส้น
ิ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2559

นโยบายการก�ำหนดราคา
และความสมเหตุสมผล
ของรายการ

งบการเงินรวม :  มูลค่ารายการ (ลบ.)
ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ส�ำหรับ
งวดปีสิน
้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2560

10.บริษัท สหพัฒนพิบูล
จำ�กัด (มหาชน)
(“SPC”)

ผู้ถือหุ้น/
มีกรรมการร่วม

ขายสินค้า
ซื้อสินค้า-วัตถุดิบ

8,213
     7

8,068
      9

ค่าใช้จ่ายบริหาร

10

4

ขายสินค้าและ
รายได้อื่นๆ
ซื้อวัตถุดิบ

13

13

196

196

11. บริษทั จิมส์กรุป๊ จำ�กัด ผู้ถือหุ้น/มี

กรรมการร่วม

ส�ำหรับ
งวดปีสน
้ิ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2559

นโยบายการก�ำหนดราคา
และความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยคำ�นึงถึงปริมาณการซื้อ
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
และราคาตามสัญญา
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

12.บริษัท เพรซิเดนท์
คอมเมอร์เชียล
จำ�กัด
13.บริษัท นอร์ทเทิร์น
เทคโนโลยี่ จำ�กัด

มีกรรมการร่วม

ขายสินค้าและ
รายได้อื่นๆ

3

4

ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
และราคาตามสัญญา

มีกรรมการร่วม

ซื้อทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต

3
2

10
2

14.บริษัท ซันร้อยแปด
จำ�กัด
15.บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
16.บริษัท อินทีเกรเต็ด
    คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด

มีกรรมการร่วม

ขายสินค้า
ซื้อสินค้า

0.2
0.4

9
1

มีกรรมการร่วม

ค่าโฆษณาสินค้า

71

57

ราคาตามสัญญา

มีกรรมการร่วม

ค่าโฆษณาสินค้า

1

1

ราคาตามสัญญา

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่
เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติ
ทางธุรกิจ  
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

ในการท�ำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับ
บุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไข
ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผูป้ ระเมินอิสระซึง่ ว่าจ้างโดยบริษทั ฯ หรือบริษทั ในกลุ่มมาท�ำการ
เปรียบเทียบราคาส�ำหรับ รายการระหว่างกันทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบทานการท�ำรายการระหว่างกันทีส่ ำ� คัญและการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษทั ฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความ
สมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ด�ำเนิน
ไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการท�ำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัท
ทีเ่ กีย่ วข้องกันยังมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในอนาคต โดยบริษทั ฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและค�ำนึงถึงความเหมาะสม
ในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก
รายการระหว่างกัน
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VISION
TRANSFORMATION

เราส่งมอบผลิตภัฑณ์ท่ม
ี ีคุณค่าผ่านการวิจัยและพั ฒนาผลิตภัณฑ์
พร้อมสร้างนวัตกรรมทางอาหารอย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่ อพั ฒนาอย่างยั่งยืน

มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตราฐานสากล
โดยค�ำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดีและปลอดภัย

พั ฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน เพื่ อพั ฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ส�ำหรับทุกๆ คน

แสวงหาโอกาส และช่องทางการตลาด
เพื่ อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการผลิตอาหารกึง่ ส�ำเร็จรูปทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และด�ำเนินงานด้วยความรับผิด
ชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบกิจการ
ขององค์กร โดยยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
มีจริยธรรม  เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน  และผลประโยชน์
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิง่
แวดล้อม และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของลูกค้า กฎหมาย ข้อก�ำ
หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง ความรับผิด
ชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในระดับของชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี บริษทั ฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรือ่ ง
ต่างๆ ดังนี้  

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อสือ่ สาร แสดงความคิดเห็น รวมถึงแจ้งเบาะแสใน
กรณีทพี่ บเห็นการกระท�ำทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั หรือในกรณีทมี่ ไิ ด้รบั ความเป็นธรรม
โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรส่งมาตามทีอ่ ยูข่ องบริษทั
หรือส่งผ่าน E-mail ของบริษทั   tf@mama.co.th หรือส่งโดยตรง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการสอบสวนจะท�ำการรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลจะเป็นความลับของ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการปกป้องคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และความมีจริยธรรมในการด�ำเนินงาน โดยมุ่งมั่น
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุก
กลุม่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาว่าการทุจริตจะลดทอนความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจ และเป็นอุปสรรคทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนา
องค์กรและประเทศชาติ จึงได้กำ� หนดเรือ่ งการต่อต้านการทุจริต
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sibility

คอร์รัปชัน ไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็น
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่ง
เป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ (ป.ป.ช) และได้เข้าร่วมกิจกรรมของแนวร่วมปฏิบัติภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption Committee : CAC)
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้เข้ากระบวนการยื่นเอกสาร
เพื่อขอการรับรองตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการ
ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อ
ต้านคอร์รัปชัน ทั้งหมด 71 ข้อ ซึ่งในวันที่ 25 กรกฎาคม  2559
บริษัทฯ ได้รับการแจ้งผลการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ ขอการรับรองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ว่าที่ประชุม
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรอง และขอเชิญ
ผู้แทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
เป็นผู้รับมอบใบประกาศ ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย  บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายแก่ผู้บริหารและ
พนักงานหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรม
สัมมนา การปิดประกาศ เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน  รูปแบบและความเสี่ยงจากการเข้าไป
มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงาน หรือแจ้ง
เบาะแส ในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู้ถึง
บทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบาย
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะท�ำงาน CAC ของบริษัทฯ
ได้ออกหนังสือเวียนเป็นการภายในแจ้งให้แก่ผบู้ ริหารและพนัก
ทุกคนในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ
บริษัท ฉบับที่ 1 เรื่องการให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้ตระหนักและสร้าง
บรรทัดฐานในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสั งคม
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(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความเสมอภาค และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ใน
ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ท�ำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่เคยมีประวัตหิ รือคดีขนึ้ ศาลเกีย่ วกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบการพิจารณาทบทวน
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานทีไ่ ม่ลว่ งละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผูเ้ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
เช่น การติดกล้องทีวีวงจรปิดหรือการตรวจค้นยานพาหนะก่อนออกจากโรงงาน เป็นต้น
บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ มีการจ้างงานผูพ้ กิ ารเข้าท�ำงาน  จากการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย  
จริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ในด้านสิทธิมนุษยชน  ท�ำให้ในปี 2560  ไม่เกิดข้อร้องเรียนและไม่มเี หตุการณ์เกีย่ วกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
พนักงาน  โดยก�ำหนดระเบียบ วิธกี ารปฏิบตั ิ และมาตรฐานการท�ำงานทีป่ ลอดภัย น�ำมาพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและรองรับกระบวนการ
ผลิตทีม่ กี ารพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้   รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ป้องกันและลด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
บริษัทฯ  ก�ำหนดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ประกอบด้วยการตรวจวัดความร้อน เสียง แสงสว่างในพื้นที่
ปฏิบัติงาน  ตรวจวัดคุณภาพอากาศ  และสารเคมี รวมไปถึงฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการท�ำงาน  เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
จะปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยจากอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และสุขภาพของ
พนักงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา แต่มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนานวัตกรรม
อาหาร โดยน�ำเทคโนโลยีเครือ่ งจักรทีท่ นั สมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า ควบคูก่ บั การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า บริษัทคงไว้ซึ่งจริยธรรม ในการรักษาความเป็นส่วนตัว และความลับ
ลูกค้าในทุกระดับ โดยจะเก็บรักษาความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูล ถือเป็นจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้บริโภค และ
มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป โดยจัดให้มบี ริการลูกค้า
สัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-3747955 ในปี 2560 ไม่ปรากฏ
ข้อร้องเรียนจากลูกค้าทีเ่ ป็นนัยส�ำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอืน่ บริษทั ฯ ได้นำ� มาวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง ด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน
ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ�้ำอีก

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด และให้ความส�ำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน การลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อม
การลดปริมาณของเสีย สนับสนุนให้มีการใช้ซ�้ำหรือน�ำกลับมาใช้ใหม่   การลดความเป็นพิษของของเสีย เช่น การเลือกใช้สารเคมีที่
มีผลกระทบในระดับต�ำ่ ต่อสิง่ แวดล้อมและการท�ำงานของพนักงาน การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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และยังก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ตามมาตรฐานสากลควบคูไ่ ปกับการน�ำระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมมาใช้เพือ่ น�ำ
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับ ได้แก่ การด�ำเนินการตามมาตรฐาน
ISO-14001:2015 Environmental Management System  ระบบการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม  ESG100 2017 (Environmental,
Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีม่ กี ารด�ำเนินงาน
โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลใน 100 บริษัท  และฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความส�ำคัญของสิ่ง
แวดล้อมอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการลดผลกระทบ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษทั ฯ ส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตส�ำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน  ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ  และส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในทุกโอกาส

สังคมใกล้

สังคมใกล้

ลูกค้า คู่ค้า
ครอบครัวพนักงาน

ชุมชน
ที่องค์กรตั้งอยู่

สังคมไกล

สังคมไกล

คู่แข่งทางธุรกิจ

ประชาชนทั่วไป

องค์กร

ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน

สังคมใกล้
สิ่งแวดล้อม
รอบข้าง

ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนของบริษทั ฯตัง้ ปณิธานแน่วแน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับและให้ความ
ส�ำคัญ เป็นหนึง่ ในนโยบายหลักของบริษทั ฯ มาโดยตลอด ทัง้ ในระดับองค์กรด้วยการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ตามหลักบรรษัทภิบาล ระดับลูกค้า คูค่ า้ ทางธุรกิจ ได้แก่ การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า การสร้างผลิตภัณฑ์ทเี่ น้นคุณค่ามากกว่า
มูลค่า ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค การให้ข้อมูลขององค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ ถูกต้อง เที่ยงตรง บริษัทฯ
ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบในระดับของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
การส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในองค์กร การสนับสนุนโครงการที่มีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการด�ำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมการศึกษา รวมถึงการบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณ
ประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังตัวอย่างโครงการต่างๆ ดังนี้
ความรับผิดชอบต่อสั งคม
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โครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้าง
พั ฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี
ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 10

กลุ่มบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้ด�ำเนินโครงการ “จิต
อาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี” ให้
กับเด็กๆ ที่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านแห่งความหวัง อ่อนนุช
88 กรุงเทพฯ จ�ำนวน 30 คน ในปี 2560 ได้ด�ำเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 เยี่ยมชมศูนย์เด็กอ่อนหลังใหม่ :
2  ก.พ. 2560
ครั้งที่ 2 เล่านิทานให้เด็กๆฟัง :
2 มี.ค. 2560
ครั้งที่ 3 ศิลปะของหนูสู่ผืนเฟรม (สอนเด็กวาดรูป) :
2 พ.ค. 2560
ครั้งที่ 4 สอนเด็กๆ ท�ำแซนวิส อร่อยต้องลอง :
22 มิ.ย. 2560
ครั้งที่ 5 สวนศิลป์สวยๆ ด้วยมือหนู (สอนจัดสวน) :
2 ก.ค. 2560
ครั้งที่ 6 ลี้ยงเด็กอ่อน อุ่นไอรักจากอกแม่ๆ
มาม่าจิตอาสา : 24 ส.ค. 2560
ครั้งที่ 7 ศิลปะของหนู (สอนเด็กระบายสี) :
27 ก.ย. 2560
ครั้งที่ 8 หน้ากากมหัศจรรย์ (สอนเด็กท�ำหน้ากาก) :
31 ต.ค. 2560
ครั้งที่ 9 มงกุฎหรรษา (สอนเด็กท�ำมงกุฎ) :
30 พ.ย. 2560
ครั้งที่10 HAPPY KID’S PARTY
(จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปี 60) : 21 ธ.ค. 2560

48

รายงานประจ�ำปี 2560 | บริ ษั ท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟูดส์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

โครงการดังกล่าวมุ่งหวังเพื่อให้เด็กๆ มีการพัฒนาการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน เช่น ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
จิตใจ และสังคม การพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นให้มี
พัฒนาการทีส่ มวัย และได้รบั การรักษาทีถ่ กู ต้องในรายทีม่ คี วาม
ผิดปกติมาก ซึ่งจะท�ำให้เด็กๆ นั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ในอนาคต อีกทัง้ เพือ่ ให้เด็กมีรา่ งกายแข็งแรงสมบูรณ์ เคลือ่ นไหว
คล่องแคล่ว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอารมณ์แจ่มใส รู้จัก
ควบคุมอารมณ์ เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงความ
คิดเห็น ฝึกสมาธิให้กับเด็กๆ มีความฉลาดทั้งทางปัญญา (IQ)
อีกทั้งความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เสริมสร้างสภาพจิตใจให้
สดชื่นแจ่มใส และมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว

โครงการ “ปันน�้ำใจ...เพื่ อน้อง ครั้งที่ 7”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560  กลุ่มบริษัทไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ ได้จัดโครงการ “ปันน�้ำใจ...เพื่อน้อง ครั้งที่ 7”  โดยผู้บริหาร
และพนักงานได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 77 ทุน และ
ทุนสมทบโครงการอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปและขนมปังกรอบให้กับนักเรียน อีกทั้งยังได้
มีการเลี้ยงอาหารว่าง เนื่องในโอกาสวันเด็กให้กับน้องๆ ที่
โรงเรียนวัดชีธาราม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพือ่ เป็นของขวัญ
ในวันเด็กและเป็นการเพิม่ ขวัญก�ำลังใจให้กบั น้องๆ ในการตัง้ ใจ
ศึกษาเล่าเรียนต่อไป ส�ำหรับโรงเรียนแห่งนีป้ ระสบเหตุไฟไหม้
อาคารเรี ย นทั้ ง หลั ง ท�ำให้นัก เรีย นขาดแคลนสถานที่ เ รี ยน
ทุนทรัพย์ ตลอดทั้งอุปกรณ์การเรียน การสอน และยังต้องการ
ความช่วยเหลืออีกมาก

ความรับผิดชอบต่อสั งคม
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สนับสนุนผลิตภัณฑ์ งานวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2560

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับโรงเรียน หน่วย
งานราชการ และชุมชน น�ำไปใช้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 34 หน่วยงาน รวมเป็นมูลค่า
31,932 บาท และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับ อบต.ปากแรต
เพื่อน�ำไปให้น้องๆ ส�ำหรับใช้ออกค่ายการศึกษา

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลปากแรต

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ ประจ�ำปี 2560 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ปากแรต ณ วัดโคกหม้อ อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย
ได้ให้ความส�ำคัญของผูส้ งู อายุ จึงจัดกิจกรรมเกมส์สำ� หรับผูส้ งู
อายุ เพื่อให้ผู้อายุได้มีความสุข ได้รับความสนุกสนาน ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ ได้ลุ้นรับของรางวัลมากมาย และยังได้รับ
ผลิตภัณฑ์บริษัทฯ เป็นของที่ระลึก เนื่องในวันผู้สูงอายุด้วย  
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรดน�้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ และ
รดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชน
ที่เข็มแข็งน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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กิจกรรม “แรงงานรวมใจปลูกป่า สืบสาน
ปณิธานพ่ อหลวง”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจงั หวัดราชบุรใี นงาน “แรงงาน
รวมใจปลูกป่า สืบสานปณิธานพ่อหลวง”  ณ  องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองพันจันทร์ อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยได้
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมให้
อยูใ่ นสภาพทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน กิจกรรมนีจ้ ดั โดยส�ำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยังได้สนับสนุน
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 8 ทุน มูลค่ารวม 8,000 บาท และ
อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์แปรงฟัน และอุปกรณ์
กีฬา ให้กับทางโรงเรียนวัดหนองพันทร์อีกด้วย

กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับหน่วยงานภาค
บริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับหน่วยงาน
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นภายใน
บริษัทฯ เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 3 เดือน โดยมีพนักงาน
บริษัทฯ ที่มีจิตอาสา ร่วมท�ำความดีช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในการจัด
กิจกรรมแต่ละครัง้ มีผสู้ นใจและเข้าร่วมบริจาคโลหิตหลายท่าน
นอกจากนีเ้ มือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2560 บริษทั ฯ ยังได้รบั ประกาศนียบัตรจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่ได้ให้
การสนับสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต มาอย่างต่อเนื่อง โดย
มีตัวแทนผู้บริหาร รับมอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
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กิจกรรมในงาน “ท�ำดีเพื่ อพ่ อ”

มาม่าสนับสนุนสินค้ามาม่า ในงานกิจกรรมท�ำดีเพื่อพ่อ
ที่ลาดพร้าว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ประมาณผู้เข้าร่วม
งาน ประมาณ 5,000 คน

โครงการ “จิตอาสามอบสิ่งของวันแม่”
ครั้งที่ 7”

กลุ่มบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
เนือ่ งในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยในงานได้นำ� บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป
ตรา“มาม่า” พร้อมทั้งขนมปังกรอบตรา “Bissin” “Homey“
ไปแจกแม่และเด็ก ณ มูลนิธิฟื้นฟูและพัฒนาสังคมไทย ซอย
อ่อนนุช 38/1 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  เพื่อสร้าง
ก�ำลังใจในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

สนับสนุนการแข่งขันหมากล้อม “MAMA CUP
GO INTERNATIONAL TOURNAMENT
2017”

มาม่าสนับสนุน “การแข่งขันหมากล้อม” ภายใต้ชื่องาน
“ MAMA CUP GO INTERNATIONAL TOURNAMENT 2017 ”
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง MCC HALL
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะเป็นนักกีฬา
จากทั่วโลก)
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สนับสนุนกิจกรรมวิ่ง “ NAVY RUN
SATTAHIP MINI – HALF MARATHON’

มาม่าร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิง่ “ NAVY RUN SATTAHIP
MINI – HALF MARATHON’ ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันอาทิตย์
ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ
อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำรายได้
มาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์
เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ รวมถึง
ปรับปรุงอาคารศูนย์ท่องเที่ยวสวนกรมหลวงชุมพร เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ

ส่งมอบดอกดารารัตน์ ถวายเป็นพระราชกุศล
จ�ำนวน 15,999 ดอก

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 คุณรัตนา พะเนียงเวทย์
และพนักงานในเครือ “มาม่า” ร่วมกับวัดป่าธรรมคีรี ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้ร่วมส่งมอบดอกดารารัตน์ ถวาย
เป็นพระราชกุศล จ�ำนวน 15,999 ดอก ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช โดยมีนายอ�ำเภอปากช่องเป็นผู้รับมอบ

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน)
จัดแถลงข่าว "Sahapat Admission" ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 ติวฟรีครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2-7
ตุลาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส�ำหรับน้องๆ
ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปสมัครได้ท่ี www.
sahapatadmission.com ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน
2560
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โครงการสนับสนุนไข่ไก่ ช่วยเหลือผูป
้ ว่ ยโรคไต

โครงการสนับสนุนไข่ไก่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ให้กับ
โรงพยาบาลบ้านโป่ง และโรงพยาบาลโพธาราม เนื่องด้วยโรง
พยาบาลบ้านโป่งขอรับบริจาคไข่ไก่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรคไต  เนือ่ ง
จากผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตที่ผ่านมา จะมีปัญหาเรื่องการสูญ
เสียโปรตีนไข่ขาวในเลือด ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อ
อัตราการป่วยและการเสียชีวติ สูง ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยจึงมีความจ�ำเป็น
ต้องกินไข่วันละ 6 ฟอง เป็นอย่างน้อย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญ จึงได้ทำ� โครงการขอสนับสนุนไข่ไก่ จากผูบ้ ริหารและพนัก
งานทุกคน ซึ่งได้รับการตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดี  ได้รับ
ไข่ไก่เป็นจ�ำนวนมาก บริษัทฯ ได้ส่งต่อไข่ไก่ให้กับโรงพยาบาล
บ้านโป่ง จ�ำนวน 2,880 ฟอง และโรงพยาบาลโพธาราม จ�ำนวน
2,100 ฟอง รวมแล้วทั้งหมด 4,980 ฟอง เพื่อน�ำไปให้ผู้ป่วย
โรคไตที่ต้องการต่อไป

ปันน�้ำใจ...เพื่ อน้อง ครั้งที่ 9

เมือ่ วันที่ 11พฤศจิกายน 2560 กลุม่ บริษทั ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ ได้จัดโครงการ “ปันน�้ำใจ...เพื่อน้อง ครั้งที่ 9” ณ โรงเรียน
บ้านทุ่งดินขอ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยผู้บริหารและ
พนักงานได้ร่วมกันท�ำกิจกรรมทาสีโต๊ะเก้าอี้นักเรียน และขอบ
ทางเดิ น สนามพร้ อ มทั้ ง ช่ ว ยกั น ปลู ก ต้ น มะนาวในโครงการ
ผักสวนครัวรั้วกินได้ของโรงเรียน
นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ ดินสอสี
กระดาษวาดเขียน หนังสือนิทาน ถุงเท้านักเรียนคนละ 5 คู่ ให้
กับนักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียน พร้อมทั้งมอบเงินสมทบโครงการ
อาหารกลางวันจ�ำนวน 45,500 บาท อีกทั้งได้มอบผลิตภันฑ์
ของบริษัทในเครือเป็นถุง Gift Set ประกอบด้วย มาม่า เวเฟอร์
ขนมปังกรอบ น�้ำผลไม้ตรา “Green Mate”และขนมปัง Farm
House ในช่วงพักกลางวัน กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดเลี้ยงอาหาร
กลางวันและไอครีมให้กับนักเรียนอีกด้วย
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บริจาคผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จ�ำกัด (มหาชน)   ได้บริจาคผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้   โดยมีพระเดชพระคุณ พระ
ธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส วัดพระราม 9  ร่วมกับผู้แทนจากกรม
กิจการพลเรือนทหาร  เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้  

กิจกรรมบริจาคโลหิต

พนั ก งานโรงงานศรี ร าชาและโรงงานระยองได้ ร ่ ว ม
กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย สถานที่รับบริจาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อ
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560

โครงการตลาดนัดปันบุญปี 2

บริษัทฯ ได้จัดโครงการตลาดนัดปันบุญปี 2 โดยการ
บริจาคของใช้และทุนทรัพย์ เพื่อรวบรวมรายได้ สนับสนุนการ
สร้างห้องการเรียนรูด้ า้ นสุขอนามัย ให้กบั เด็กนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษา โรงเรียนบ้านหนองคล้า อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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การปฏิบัติตามหลัก
่ ี
การก�ำกับดูแลกิจการทีด
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
น�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทฯยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด : หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวด 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีก่ ำ� หนดไว้ โดยบริษทั ฯได้เสนอรายงานฯนีต้ อ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561  
ด้วยบริษัทฯซึ่งเกิดขึ้นจากการควบบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ระหว่าง บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
(“TF”) และบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“PR”) โดยจดทะเบียนควบบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัท
ดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย
ดังนั้นในปี 2560 บริษัทฯ ได้น�ำแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทเดิมทั้งสองมาพัฒนาให้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีตามบริบทของบริษัทฯ ดังนี้
หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไร การได้รับข่าวสารข้อมูล ของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิการ
เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ใช้สทิ ธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การเลือกตัง้
กรรมการบริษัท การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯยังด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและ
อ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีชอ่ งทางทีจ่ ะได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั ฯ ได้มากขึน้ เช่น ผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส และประจ�ำปี  
ข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) จ�ำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
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1.2

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ฯก�ำหนดการจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั (รอบบัญชีบริษทั ฯ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) โดยเลือกสถานทีก่ ารจัด
ประชุมทีม่ คี วามเหมาะสม ได้แก่   โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วงิ ส์คอนเวนชัน่ (ศรีนครินทร์) เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เนือ่ งจากสถานทีน่ ตี้ งั้ อยูใ่ กล้บริษทั ฯ และมีความสะดวกในการเดินทาง
เนือ่ งจากอยูใ่ กล้สถานีรถไฟฟ้า Airport link และใกล้ทางด่วน และการน�ำระบบสารสนเทศในการลงทะเบียน และ
บันทึกการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระได้อย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมที่มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบการประชุมที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือมาใช้ด�ำเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลังได้หากมีผู้ถือหุ้นท้วงติงจึง
ท�ำให้เกิดความคล่องตัวของการใช้งานของระบบมากขึน้ หรือหากผูถ้ อื หุน้ ต้องการจะดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระ
ก่อนหน้านี้ก็ท�ำได้แม้ว่าก�ำลังประชุมในวาระอื่นอยู่ก็ตาม บริษัทฯมีนโยบายในการแยกข้อย่อยของระเบียบวาระ
การประชุมออกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มโอกาสการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใน
ระหว่างเวลาการประชุม โดยผู้ถือหุ้นไม่ถูกจ�ำกัดสิทธิในการลงคะแนนเสียงหากเข้าประชุมไม่ทันเวลาในระเบียบ
วาระหลักนั้นๆ

การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ มีนโยบายและแผนด�ำเนินการส�ำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี ได้แก่ การแจ้งมติก�ำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และก�ำหนดตารางเวลาในการได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ
การประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
2 สัปดาห์ รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริง
และเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจ�ำปี หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ค�ำอธิบายเอกสารและ
หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องน�ำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการ
เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท�ำ  และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ที่ website ของบริษัท  http://
www.mama.co.th
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดย
ให้จัดท�ำเป็นหนังสือตามแบบที่ก�ำหนด ส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณา
ด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทฯได้เผยแพร่ข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท http://www.mama.co.th  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อครบก�ำหนดตาม
ระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวทั้ง 2 เรื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ทราบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th
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อนึ่ง ตามที่บริษัทฯได้ให้สิทธิเพิ่มขึ้นกับผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ข้างต้นนั้น ส�ำหรับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด คือ เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
(16,485,200 หุ้น) ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี ได้ทาง E-mail : sararath@mama.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล
(เลขานุการบริษัท) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือโทรสาร 0-2374-7743 ก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯจะแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ก่อนการด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีนโยบายในการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเพียงพอเช่นเดียวกัน โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วม
ประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และยังคงให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและ
ให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป โดยในการลงทะเบียน บริษัทฯจะจัดให้มีบุคลากรอย่าง
เพียงพอส�ำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ส�ำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการแก่ผู้ถือ
หุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน มีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ใน
การลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ มีแผนงานในการน�ำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียน และ
ในการนับเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส ซึ่งการลง
คะแนนเสียงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง
    กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง   สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจ
สอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท�ำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน  
    คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม
ยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจส�ำคัญ ซึ่งแผนงานส�ำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 นั้น  ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่บริษัทฯ เตรียมการไว้ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 15 ท่าน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการ
ลงทุน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท ส�ำนักงานอีวาย จ�ำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องงบการเงิน และจัด
ให้มีผู้เป็นสักขีพยานการนับคะแนน (Inspector) โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ชมพูและเพื่อน จ�ำกัด เพื่อจะท�ำ
หน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
    บริษัทฯตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบ
ถึงผลการด�ำเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อ
บังคับบริษัทก�ำหนด โดยมีประธานคณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น การรายงานจ�ำนวน/สัดส่วนผู้
ถือหุ้นที่เข้าประชุม และการกล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมขั้นตอนการ
ออกเสียงลงมติและได้ด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามล�ำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
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ส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอส�ำหรับการน�ำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละ
วาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือผู้
บริหารของบริษัท จะท�ำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น  และจะมีการสรุปผลการลงมติที่ได้จากระบบ  Barcode ที่ใช้นับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระพร้อมทั้งแสดงผลการลงมติผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในแต่ละมติ  ส�ำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปีที่ส�ำคัญ  บริษัทฯได้มีแนวทางปฏิบัติ คือ
(1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูล
เบือ้ งต้นของบุคคลทีเ่ สนอให้เลือกตัง้ การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ โดยระบุไว้ชดั เจน(หากเป็นบริษทั ที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
กรรมการแต่ละท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง
ที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการบริษัทที่ครบตามวาระในแต่ละปีจะด�ำเนินการ เสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน น�ำเสนอตามจ�ำนวนที่ต้องการเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ส�ำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 บริษัทได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 โดยให้จดั ท�ำเป็นหนังสือตาม
แบบที่ก�ำหนดส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน โดยเผยแพร่ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ website ของบริษัท www.mama.co.th เพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯก�ำหนดให้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุมตั เิ ป็นรายปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯจะเปรียบเทียบข้อมูลให้เห็นว่า วงเงินค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้รับอนุมัติเป็นจ�ำนวนเงินเท่าไร
และมีการจ่ายไปจริงเป็นจ�ำนวนเงินเท่าไร
ประกอบด้วยค่าบ�ำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้
รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท) ส่วนในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 มีการอธิบายรายละเอียดเพิม่ เติม
ส�ำหรับค่าตอบแทนอืน่ ๆ รวมทัง้ แจกแจงรายการค่าตอบแทนและจ�ำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคค รวมถึงค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริหารและผู้บริหาร  
(3) การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษทั ฯได้ให้ขอ้ มูลของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังนี้
ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   ส�ำนักงานสอบบัญชี   ความเป็นอิสระ จ�ำนวนปีที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
ค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบัน และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดย
ข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ส�ำหรับค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
และค่าบริการอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จ่ายให้กับส�ำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนี้
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ข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
รายละเอียด
ค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ
ค่าตอบแทนบริษัทย่อย 3 ราย
รวม

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
1,400,000
2,020,309
3,420,309

ค่าบริการอื่น
600,000
437,500
1,037,500

หน่วย : บาท
จ�ำนวนเงินรวม
2,000,000
2,457,809
4,457,809

(4) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล “จัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปีบนงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” ซึ่งในปี 2560 เป็นปีเริ่มต้นของบริษัทฯ จึงยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบในการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทฯ (“TFMAMA”)
การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ หลังวันประชุมผูถ้ อื หุน้ แนวปฏิบตั คิ อื บริษทั ฯจะด�ำเนินการจัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
อย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา ค�ำชี้แจงที่เป็นสาระส�ำคัญ ค�ำถามและค�ำตอบ
หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป หากมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทพร้อมที่จะตอบค�ำถามจนเป็นที่
น่าพอใจของผู้ถือหุ้น รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในทีป่ ระชุมจัดท�ำรายงานสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ ก�ำหนดการแยกคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง และบัตรเสีย  ซึ่งรายงานการประชุมฯ จะมีการลงนามจาก
ประธานกรรมการบริษัท และบริษัทฯด�ำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ เผยแพร่ขอ้ มูลและการบันทึกภาพการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม
ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่ในรูปแบบ clip file บนเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้ถึงการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป บริษัทฯจะต้องน�ำส่งรายงานการประชุมฯต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
1.3 การกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้    บริษทั ฯจะก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date : RD) ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติก�ำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
และ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 วันจดทะเบียนควบบริษทั บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำข้อมูลรายงานการกระจายการถือหุน้ ของ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 20.98 % ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น free float  เท่ากับ 23.78%  ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว    
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หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ เช่น การ
ประชุมผู้ถือหุ้น, การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน, การก�ำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท, การด�ำเนินการกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บริษัทฯก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่บริษัทเดิมก่อนควบบริษัท (“TF” และ “PR”) ได้
ด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่แล้วมาเป็นนโยบายถือปฏิบัติต่อไปดังนี้                         
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนดทิศทางการลงคะแนน
ได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ช่วง
เดือน เมษายน ของปี บริษัทฯมีนโยบายเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ส�ำหรับการออกเสียง
ลงคะแนน ก�ำหนดสิทธิเป็นไปตามจ�ำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดยหนึง่ หุน้ เท่ากับหนึง่ คะแนน (ตามข้อบังคับบริษทั ฯ
ข้อ 41) และเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้มีนโยบายก�ำหนดวิธีการ
ลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับทุกวาระในการประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งการลงคะแนนเสียงโดยวิธีนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง ส�ำหรับวาระ
ของการแต่งตั้งกรรมการ  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
2.2 การดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน : บริษทั ฯมีมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยก�ำหนดไว้ในจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ต�ำแหน่ง
หน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่น�ำ
ข้อมูลและทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและ/หรือผูอ้ นื่ และห้ามกระท�ำการอันเป็นการสนับสนุน
บุคคลอื่นใดให้ท�ำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
และได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.mama.co.th เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ น
ในการด�ำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการท�ำงาน นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษทั ก็
มีการก�ำหนดในเรือ่ งดังกล่าว โดยก�ำหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้สงู สุด คือ การเลิกจ้าง ซึง่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่ก�ำหนด
2.3 การก�ำหนดเรือ่ งการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั : บริษทั ฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึง่ อยู่
ในหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายในท�ำการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ต่อสาธารณชนนอกจากนี้ บริษัทฯได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ
ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และส่งส�ำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษทั   ในวาระเรือ่ งการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร ซึง่ บรรจุไว้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง ในปี 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ในช่วงที่ห้ามมิให้ซื้อและขายหลักทรัพย์
2.4 การด�ำเนินการกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : บริษัทฯ ด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุและผล ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการ
ค้าโดยทัว่ ไป เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ประเภทรายการเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุน

การปฏิบัติตามหลัก การก�ำกับดูแ ลกิจ การที่ดี
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ธุรกิจปกติ และก�ำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้
กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ประชุม บริษัทฯได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการก�ำหนดราคา ขนาดของรายการ
และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัท http://www.mama.co.th นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารต่อเลขานุการ
บริษัท ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และเลขานุการบริษัท ต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว ตาม
มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม
พร้อมทั้งสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนดซึ่งได้
เผยแพร่ทเี่ ว็บไซด์ของบริษทั http://www.mama.co.th โดยบริษทั ฯได้แจ้งข่าวสารการให้สทิ ธิดงั กล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และก�ำหนดช่วงระยะเวลาการยื่นเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท
หมวด 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผล
ตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเหมาะสม และได้กำ� หนดเป็นแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั
ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น   ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
ทางการค้า ภาครัฐ และ สิ่งแวดล้อม ดังนี้
ต่อผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาให้บริษทั มีความเจริญก้าวหน้า มัน่ คง สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวเพือ่
สร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมการสานสัมพันธ์ กิจกรรมส�ำหรับนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น
ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล “จัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50”
อนึ่ง ในปี 2560 บริษัทเดิมก่อนการควบบริษัท ทั้งบริษัท TF และ PR ได้จ่ายเงินสดปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว 2
ครั้ง (เมื่อวันที่ 24 พ.ค. และ 15 ก.ย. 2560) ตามนโยบายเดิมของแต่ละบริษัท เป็นจ�ำนวนเงินรวม 903.60 ล้านบาท และ
329.07 ล้านบาท ตามล�ำดับ
บริษัทฯ  เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมามีประมาณ
150  คณะ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมร่วมกับบริษทั ในกลุม่ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจบริษัทฯ สามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ต่อเนื่องจาก
บริษัทเดิม (TF และ PR) ในกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ซึ่งได้จัดกิจกรรมติดต่อกันเป็นครั้งที่ 9 เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยเป็นงานที่มีนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก
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ต่อลูกค้า : บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอยู่บนความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า และท�ำการแข่งขันเสรีตามกลไก
ของตลาด โดยค�ำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นส�ำคัญ รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของ
ลูกค้า มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเพื่อควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้
นอกจากนี้ บริษทั ฯจัดให้มชี อ่ งทางหลากหลายเพือ่ รับฟังความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค
และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไปโดยจัดให้
มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-3747955
ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยส�ำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯได้น�ำมาวิเคราะห์หา
สาเหตุข้อบกพร่อง ด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ�้ำอีก
ต่อพนักงาน : บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจส�ำคัญและมีค่าที่จะน�ำพาบริษัทบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงให้ความส�ำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะท�ำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติตลอดจนให้ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ ป็นธรรม ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินรางวัลประจ�ำปี
ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี การตรวจสุขภาพประจ�ำปี และการตรวจเพิ่มเติมในด้านอื่นตาม
อายุของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพ โดยมีการสนับสนุนเป็น
ประจ�ำทุกปีนอกจากนี้ บริษัทฯยังมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานที่
สามารถน�ำไปประยุกต์ในงานได้ และยังค�ำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตร
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี, หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, หลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อม
อพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ส่งเสริมให้พนักงานรู้รักและสามัคคีกัน
ด้วยการท�ำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน   
การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคลากรในปี 2560 บริษัทฯมีนโยบายมุ่งเน้นการรักษาระบบมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ
ได้รับการรับรอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมส�ำหรับ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่าง
ประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารให้ทนั สมัยของสหรัฐอเมริกา Food Safety Modernization
Act (FSMA) โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ Food Safety Plan ของบริษัทให้มีความถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของ
การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานของ ISO (International
Standards Organization) ในVersion 2015 ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์บริบทขององค์กร, การเข้าใจถึงความจ�ำเป็นและความ
คาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้เสีย และการน�ำแนวความคิดเรื่องความเสี่ยง มาประยุกต์กับการวางแผนงานเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ต่อคู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียก รับ หรือยินยอม
ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรี ตรงไปตรงมา และยุติธรรม โดยให้ความส�ำคัญกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพ
สิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าเพื่อประเมินศักยภาพใน
การด�ำเนินงาน และบริษัทฯ ยังมีการสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบถึงการปฏิบัติตนตามข้อก�ำหนดในการท�ำงานร่วมกัน และ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา เพราะเป็นขบวนการส�ำคัญในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและ
วัสดุ การควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มีกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า รวมถึงการ
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ปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของลูกค้า
เช่น Unilever (Unilever Responsible Sourcing Audit - URSA) เพื่อเชื่อมโยงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศ
ที่จัดหาสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก ให้แก่ลูกค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible
Business Partner Policy) เป็นต้น
ต่อเจ้าหนี้ : เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้าและช�ำระเงินที่ชัดเจน
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง และช�ำระหนี้ตรงตามก�ำหนดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อ
พิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการผิดนัดช�ำระหนี้ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการช�ำระเงินที่ได้
ตกลงไว้ล่วงหน้า
ต่อคู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และแข่งขันทางการค้าตาม
กรอบกติกาที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้า
ของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
ต่อภาครัฐ : บริษัทฯช�ำระภาษีครบถ้วน ตรงเวลา เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ตลอดจนอากรแสตมป์ รวมถึง
ข้อก�ำหนดต่างๆ ที่ทางโรงงานเกี่ยวข้องเช่น กฎหมายทางด้านการผลิตอาหาร กฎหมายทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
กฎหมายทางด้านแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น
ต่อชุมชนและสังคม : บริษทั ฯ ส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตส�ำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจาก
เหตุการณ์ต่างๆ
ต่อสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความส�ำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอนการด�ำเนินงาน และยึดแนว
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับ ได้แก่ การด�ำเนินการตามมาตรฐาน ISO-14001:2015 Environmental Management System
ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง
อนึ่ง ในปี 2560 บริษัทฯ (TF และ PR) ได้รับใบประกาศนียบัตร ESG100 2017 (Environmental, Social and
Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการด�ำเนินงาน
โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส : บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
ติดต่อสือ่ สารแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับบริษทั ฯรวมถึงพนักงานหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทีพ่ บเห็นหรือมีหลักฐานหรือมีขอ้ สงสัยว่า
มีพนักงานหรือบุคคลซึง่ กระท�ำในนามบริษทั ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการให้สนิ บนหรือคอร์รปั ชัน่ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมการทุจริต
กระท�ำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษทั
ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท�ำดังกล่าว  
ดังช่องทางต่อไปนี้
1) ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือท�ำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0-2374-4730 ต่อ 1772
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ โทรศัพท์ 0-2374-4730 ต่อ 1702
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน โทรศัพท์ 0-2374-4730 ต่อ 1125
2) ผ่านทาง E-mail Address : cac@mama.co.th ของผู้รับข้อร้องเรียน
3) กล่องรับความคิดเห็น
4) ผ่านทางไปรษณีย์
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
5) ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะ
แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชั่น
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้อง
เปิดเผยตามที่กฎหมายก�ำหนด
การส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น�้ำประปา น�้ำมันเชื้อเพลิง การสนับสนุนการใช้เอกสารและแบบฟอร์มอิเล็ก
ทรอนิกส์เพือ่ ลดการใช้กระดาษและมีการประชุมเรือ่ งพลังงานเป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ ควบคุมการใช้พลังงานแต่ละประเภท
รวมถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกๆ ปี
การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา แต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยน�ำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า
ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและ
ลูกค้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความเสมอภาค และให้เกียรติ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานทีท่ ำ� งาน รวมถึงปราศจากการ
ล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่เคยมีประวัตหิ รือคดีขนึ้ ศาลเกีย่ วกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงมีระบบการพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายใน
โรงงานที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดกล้องทีวีวงจรปิดหรือการตรวจค้น
ยานพาหนะก่อนออกจากโรงงานเป็นต้น
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การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ
ด�ำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริตและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ จึงก�ำหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ขึ้นโดยเฉพาะ จ�ำนวน 2 ฉบับ คือ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และ
ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ฉบับที่ 1 รวมถึงการเข้าร่วมลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้ผ่านกระบวนการรับรองโดยได้รับมอบใบ
ประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายได้ก�ำหนดห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ
หรือสนับสนุนการคอร์รปั ชันทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ิ และแนวทาง
การป้องกันโดยการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ตามความจ�ำเป็นและ
สมควร
ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทฯได้มีช่องทางในการ
สื่อสารกับผู้บริหารและพนักงาน โดยมีการฝึกอบรมปฐมนิเทศส�ำหรับพนักงานใหม่ให้ได้รับทราบนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมีการฝึกอบรมทบทวนพนักงานทุกคนเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง
ด้านการสื่อสารไปยังคู่ค้า บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯไปยังคู่ค้าของ
บริษัทฯทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกราย รวมถึงคู่ค้ารายใหม่ที่ได้เริ่มมีการติดต่อประสานงานกัน เพื่อให้รับทราบถึง
ความมุ่งมั่นของบริษัทฯที่จะด�ำเนินการต่างๆตามนโยบายที่แจ้งไว้ รวมทั้งบริษัทยังได้เผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www mama.
co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย : บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน  โดยก�ำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการท�ำงานที่ปลอดภัย
รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในปี 2560 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการท�ำงาน ค�ำนวณตาม TCIR เท่ากับ 0.647 รายต่อ
พนักงาน 100 คนต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินจากค่ามาตรฐาน (TCIR : Total Case Incident Rate คือ จ�ำนวนอุบัติเหตุ
จากการท�ำงาน ค�ำนวณเฉลี่ยที่พนักงาน 100 คน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ซึ่งองค์กรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี TCIR
จะอยู่ที่ 1.0 หรือต�่ำกว่า) (รอข้อมูลคุณอาทร)
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบ
ถ้วน เป็นจริง เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนักลงทุนได้รับข้อมูลและสารสนเทศอย่างเท่าเทียม
กัน และบริษัทฯ ยังคงเปิดเผยข้อมูลตามที่ก�ำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี
(2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
เข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น
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การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว ด�ำเนินการโดยผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และจัดส่งในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาทีก่ ำ� หนดเพือ่ เผยแพร่ตอ่ ไปพร้อม
ทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เว็บไซต์ของบริษัท http://www.mama.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องส�ำคัญตาม
ข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจ�ำปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอและ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทจัดท�ำขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสใน
การด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
(1) โครงสร้างองค์กรและการจัดการ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงโครงสร้างองค์กร รายละเอียดการจัดการ การท�ำ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จ�ำนวนครั้งการประชุม
จ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม
(3) รายการระหว่างกัน มีการเปิดเผยให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลเพื่อขจัดปัญหาความขัด
แย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยการท�ำรายการระหว่าง
กันที่ส�ำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับข้อตกล
ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกีย่ วข้อง คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ พิจารณาการท�ำธุรกรรมดังกล่าวได้
แต่ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบเป็นรายไตรมาส ทัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการสอบทานรายการระหว่างกัน
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและหากมีขนาดรายทีม่ นี ยั ส�ำคัญเมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯจะด�ำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(4) รายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยเผยแพร่บนเว็บไซด์
ของบริษัทฯ
(5) รายงานการดูแลกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท มีการเปิดเผยให้ทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็น
นโยบายหนึ่งในการด�ำเนินธุรกิจ  
(6) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
และบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม รวม
ถึงก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยง ให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและแนวทางใน
การจัดการความเสีย่ งด้านต่างๆ
(7) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯการกระจายการถือ
หุ้นตามสัญชาติ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
(8) รายงานการถือหุน้ ของกรรมการในบริษัท มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการถือหุน้ ของกรรมการบริษัทฯ (รวมคูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่นิติภาวะ) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
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(9) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ในแบบรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
บริษทั และผู้บริหาร ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้กรรมการ
และผู้บริหารน�ำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดส่งไปที่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและให้เลขานุการบริษัทจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท�ำการ
(10) การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาความรู้แก่บุคคลากร
บริษัทฯในทุกหน่วยงาน โดยก�ำหนดให้มีแผนงานการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามรถในหลักสูตรด้าน
ต่างๆทีส่ อดคล้องกับแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ งมีทงั้ จัดอบรมภายในบริษทั ฯและการส่งไปอบรมนอกสถานที่
(11) นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการกระท�ำความผิด คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายเปิดโอกาสให้
พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมือ่ พบว่าพนักงานหรือบุคคลซึง่ กระท�ำในนาม
บริษทั ฯได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือ หรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม การทุจริต กระท�ำผิด
กฎหมาย ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น โดยผ่านช่องทางที่บริษัทฯก�ำหนด โดยบริษัทฯจะเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน เว้นแต่กรณีทตี่ อ้ งเปิดเผยตามกฎหมาย
ก�ำหนด ทั้งนี้ การด�ำเนินการเป็นไปตามกระบวนการความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม ตามนโยบายที่
ก�ำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ที่บริษัทฯได้เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันบนเว็บไซด์
ของบริษัทฯ (www.mama.co.th)
(12) การสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุน บริษทั ฯเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนได้ตดิ ต่อสือ่ สาร สอบถามข่าวสาร
ข้อมูลส�ำคัญ เพือ่ สิทธิประโยชน์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ฯจากนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ฯทีท่ ำ� หน้าที่
การเป็นตัวแทนของบริษทั ฯในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ และให้ความสะดวกแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันตามช่องทางดังนี้
นักลงทุนสัมพันธ์ :  นายวสันต์  บุญสัมพันธ์กิจ
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)
หมายเลขโทรศัพท์ :  02-3744730 ต่อ 1125
E-mail : wasan.b@mama.co.th
อนึง่ บริษทั ฯยังคงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมร่วมกับบริษทั ในกลุม่ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจบริษัทฯ สามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯต่อเนื่อง
จากบริษัทเดิม (TF และ PR) ในกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ซึ่งได้จัดกิจกรรมติดต่อกันเป็น
ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560  โดยเป็นงานที่มีนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วม
งานจ�ำนวนมาก
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริ ษั ท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟูดส์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อ
บังคับบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน และก�ำกับ
ดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

5.1

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจำ� นวน 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 1 คน กรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหาร 10 คน (เป็นกรรมการอิสระ 5 คน เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด) และกรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 4  คน ประวัติของกรรมการแต่ละคนอยู่ อยู่ที่เอกสารแนบ 1 บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่าย
บริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และได้มอบหมายให้ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับ
ผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัท
               คณะกรรมการบริษัท มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดไว้ว่า ในการ
ประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจากต�ำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้ บริษัทฯ ได้เปิด
เผยรายละเอียดข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และ
ในรายงานประจ�ำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการบริษัท ที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า
5 บริษัท และบริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม�่ำเสมอทุกครั้ง และท�ำคุณประโยชน์แก่บริษัท
มาโดยตลอด
			
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  บริษัทฯก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน โดย
มีคุณสมบัติของกรรมการ ตาม พ.ร.บ. มหาชน ดังนี้  
1. เป็นบุคคลธรรมดา
2. บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจ�ำคุก โดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทไี่ ด้กระท�ำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษจ�ำคุก ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
6. จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้            
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการบริษัท  (ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                                                                       
5  ท่าน
(เป็นกรรมการจากบริษัทในกลุ่ม และเป็นผู้มีประสบการณ์การท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)
- กรรมการอิสระ                                                 
5  ท่าน
(เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน
และกรรมการบริษัท 1 ท่าน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                                                            
4 ท่าน
(เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน กรรมการผู้อ�ำนวยการ  1 ท่าน
และกรรมการบริหาร 2 ท่าน)
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ และ
กรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 73.33 ของคณะกรรมการบริษัท

		คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์
ก�ำหนดของบริษัทฯ กรรมการอิสระของบริษัทฯถือหุ้นบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 0.05 (ต�่ำกว่าเกณฑ์ก�ำหนดฯ) และการไปด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ของกรรมการอิสระมี 1 ท่าน เพียง 3 แห่ง ส�ำหรับข้อก�ำหนด คุณสมบัตกิ รรมการ
อิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในหัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลการด�ำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย และสอดคล้อกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการกิจการของบริษทั ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระท�ำ
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ รมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร
อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก�ำหนดค่าตอบแทนและ สวัสดิการแก่พนักงาน
ระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท�ำงานอื่นใดเพื่อด�ำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบตั งิ าน และสามารถมอบอ�ำนาจให้แก่กรรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
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4. อนุมตั กิ ารให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบ
ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จ�ำนวน 50 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือ
บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จ�ำนวน 50 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าท�ำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จ�ำนวน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จ�ำนวน 50 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ�ำนวน 50
ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จ�ำนวน 50 ล้านบาท
10. อนุมตั กิ ารจ�ำหน่าย จ่ายโอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกิน จ�ำกนวน 50 ล้านบาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ ท�ำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ช�ำรุดสูญหาย
ถูกท�ำลาย เสือ่ มสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครัง้ ละจ�ำนวน 50 ล้านบาท
12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การท�ำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย
ซึ่งจะท�ำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จ�ำนวน 50 ล้านบาท
13. อนุมตั กิ ารประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการ
ด�ำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท ส�ำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์
ไม่เกิน จ�ำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จ�ำนวน 50 ล้านบาทใน
กรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอ�ำนาจให้กรรมการผู้อ�ำนวยการเป็นผูอ้ นุมตั ใิ นเรือ่ ง
ดังกล่าว และให้นำ� เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป
14. บรรดาอ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
15. มอบอ�ำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดท�ำการแทนได้
16. มีอ�ำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
17. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
18. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารให้ทราบ
การปฏิบัติตามหลัก การก�ำกับดูแ ลกิจ การที่ดี
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6. ดูแลให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีท�ำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร ก�ำหนดการประชุมส�ำหรับผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ โดยส่งตารางการประชุมประจ�ำปี
ล่วงหน้าให้กับผู้บริหารได้ทราบล่วงหน้า เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่คณะ
กรรมการบริษัทก�ำหนด ส�ำหรับในปี 2560 (ตั้งแต่ 16 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2560) ผู้บริหารของบริษัทฯได้มีการประชุม
จ�ำนวน 9 ครั้ง
กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก�ำหนด
แนวทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้น�ำ
มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีประวัติการท�ำงานที่โปร่งใส ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดเข้าเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่กรรมการลาออกด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี คณะกรรมการสรรหาฯจะด�ำเนินการคัดเลือกกรรมการ  เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทนเท่านั้น
ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับ
เงินเดือนจากบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือฯ ไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการบริหารงานประจ�ำ     และมีอสิ ระจากกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
โดยถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือ
หุ้นรายย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่ประกาศโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี (รายละเอียดตามหัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง)
จ�ำนวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการบริษทั แต่ละท่านได้ดำ� รงต�ำแหน่ง อายุกรรมการและจ�ำนวนวาระทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทได้ด�ำรงต�ำแหน่ง และจ�ำนวน
วาระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกัน ซึ่งกรรมการแต่ละท่านได้ ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของตนในการดูแลรับผิดชอบ
กิจการของบริษทั ฯ และการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ  และการปฏิบตั ิ
ตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดีในการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง ข้อมูลกรรมการบริษัท ณ 30
ธันวาคม 2560  กรรมการบริษัท แต่ละท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมสูงสุดไม่เกิน 3 แห่ง ดังนี้  
จ�ำนวนกรรมการบริษัท
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
1
4 ท่าน
3  แห่ง
2
1 ท่าน
2  แห่ง
3
3 ท่าน
1  แห่ง
4
7 ท่าน
0  แห่ง
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บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของ
แบบ 56-1  ซึ่งในปี 2560 กรรมการของบริษัททั้ง 15 ท่าน มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อื่นมีจ�ำนวนสูงสุด 3 แห่ง และส�ำหรับกรรมการผู้อ�ำนวยการ มิได้ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด กรรมการแต่ละท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม�่ำเสมอทุกครั้ง และท�ำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
         การไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทอื่นหรือบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจอะไร มีความจ�ำเป็นต้องให้
กรรมการบริษัทไปเป็นตัวแทนหรือไม่ หากมีความจ�ำเป็นก็จะพิจารณากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และความช�ำนาญ
ในธุรกิจนั้นไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อ�ำนวยการ เพื่อ
เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วน
ร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะน�ำ  ดูแล การด�ำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจ�ำ
ของฝ่ายจัดการ  
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ เป็นผูน้ ำ� ในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนด มีระเบียบปฏิบัติที่ก�ำหนดและแยกอ�ำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จัดท�ำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ และมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่ก�ำหนดและแยก
อ�ำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ  สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

เลขานุการบริษทั

บริษทั ฯได้แต่งตัง้ ให้นางสาว สรารัตน์ ตัง้ ศิรมิ งคล  ผจู้ ดั การฝ่ายบัญชี  ซงึ่ เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์ทเี่ หมาะสม
เป็นผูร้ บั ผิดชอบท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั เพือ่ ให้การบริหารงานของบริษทั ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี (รายละเอียดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอยูใ่ นหัวข้อ เลขานุการบริษทั )

5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความ
สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น�ำ  มีการก�ำหนดวิสัย
ทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการบริหาร
งานโดยการก�ำหนดภารกิจเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจ�ำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้ โดยน�ำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติตามหลัก การก�ำกับดูแ ลกิจ การที่ดี
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่
จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ
และเมื่อมีกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่านใหม่ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและแนวทางการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมอบเอกสารที่กรรมการบริษัทต้องทราบในการท�ำหน้าที่กรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในด้านบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร บริษทั ฯ
ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้ มีการจัดท�ำหนังสือ มอบ
อ�ำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และมีการก�ำหนดระดับอ�ำนาจด�ำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวม
ทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
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5.3.1 ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และค่านิยม ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ เป็นผู้น�ำในการผลิตอาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคพึงพอใจให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
อยู่ในทุกครัวเรือนทั่วโลก โดยการผลิตอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากลภายใต้การด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ สร้างสรรค์ และยั่งยืน ”
พันธกิจ
1. มุง่ เน้นให้ผบู้ ริโภคได้รบั ประโยชน์สงู สุด ด้วยผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ รสชาติอร่อย
ค�ำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี รวมทั้งความสะดวก และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม
2. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ พัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ส�ำหรับทุกๆ คน
3. เพิม่ ศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย ควบคูก่ บั การวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
4. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพือ่ ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก
5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความส�ำคัญอย่างจริงจัง
ในการรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้หลักธรรมภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่านิยม  (Core Value) : Powers of "TFMAMA"
          
Participation
ร่วมมือร่วมใจ
         
Organization that learns
ใฝ่เรียนรู้
         
World class
สู่มาตรฐาน
         
Ethics
ท�ำงานมีจริยธรรม
         
Responsibility
ท�ำธุรกรรมมีความรับผิดชอบ
         
Sustainability
ประกอบธุรกิจยั่งยืน
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5.3.2 ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการธุรกิจให้ด�ำเนินการตามหลักการ
ก�ำกับกิจการที่ดี จึงได้ก�ำหนดให้จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560  เพื่อเป็นคู่มือให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการด�ำเนินงาน
ของบริษัท โดยได้เน้นถึงหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และ
จริยธรรม ซึ่งได้มีการก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการและ
ผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัท
5.3.3 ความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท  ให้ความส�ำคัญในการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าท�ำรายการ
โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน จึงได้ก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนของจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เมื่อบริษัทฯมีการท�ำธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ได้ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้
เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยการท�ำรายการทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th นอกจากนี้
บริษัทฯยังได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นหัวข้อรายการระหว่างกันที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน รายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ
มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ
5.3.4 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีระบบการควบคุมด้านการด�ำเนินงาน  การรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเป็นการประเมินความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ได้ก�ำหนดไว้ บริษัทฯได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก�ำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standard for the Professional Process of
Internal Auditing) โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมี นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจ
สอบภายใน เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน น�ำผลการตรวจสอบที่ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับปรุงแก้ไขแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อ
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ทราบรายงานทางการเงินเกี่ยวกับผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงิน
ประจ�ำปีของบริษัทฯ และจากการประเมินระบบการควบคุบภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
โดยสรุปความเห็นว่า บริษัทฯมีการจัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ (รายละเอียดข้อมูลใน
หัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)
5.3.5 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ท�ำหน้าที่ดูแลให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทก�ำหนดนโยบายและ
กรอบการบริหารความเสี่ยง ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีประสิทธิภาพ
พิจารณาความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
โดยถือเป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ ภายใต้กรอบของ COSO
Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2017   (รายละเอียดข้อมูล
ในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)
ในปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยง  ได้สรุปความเห็นใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะ
สมกับสภาพธุรกิจ  

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสิน
ใจในการด�ำเนินงานของบริษัท โดยก�ำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน ซึ่งเลขานุการ
บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบ
การประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  
คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้
โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัท จะจัดท�ำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผูท้ เี่ กีย่ วข้องตรวจสอบได้ ในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ประธาน
กรรมการบริษทั ซึง่ ท�ำหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผูบ้ ริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่จัดท�ำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรรมการผู้อ�ำนวยการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุม
ครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด
ถูกต้องมากที่สุดได้ หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการะประชุมแล้ว จึงเสนอให้ประธาน
กรรมการบริษัทหรือประธานที่ประชุมลงนามต่อไป
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ ส�ำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูป
แบบเอกสารต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ ยังมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารประชุมระหว่างกันเอง
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ตามความจ�ำเป็น และมีการรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ ในปี 2560  ไม่มีวาระที่จ�ำเป็น
ในการประชุมโดยไม่มีกรรมการบริหาร
ในปี 2560 (บริษัทเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม –  31 ธันวาคม 2560) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม  
จ�ำนวน 3 ครั้ง กรรมการ ทั้งหมด 15 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 15 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ครั้ง (100%)  ซึ่งปรากฏ
ตามข้อมูลจ�ำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน  

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

5.5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจ�ำทุกปี โดยกรรมการ
แต่ละท่าน ได้ท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมอย่างระมัดระวัง
และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แนวคิดตามแบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) ช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
(2) ให้การท�ำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
(3) ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยมีจ�ำนวนหัวข้อที่ท�ำการ
ประเมิน 19 ข้อ คะแนนการประเมินผล ดังนี้
                                     เห็นด้วยมากที่สุด
ได้ 5 คะแนน หรือระดับ ดีมาก
                                      เห็นด้วยมาก
ได้ 4 คะแนน หรือระดับ ดี
เห็นด้วยปานกลาง ได้ 3 คะแนน หรือระดับ ปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
ได้ 2 คะแนน หรือระดับ น้อย
เห็นด้วยน้อยมาก
ได้ 1 คะแนน หรือระดับ น้อยมาก
• ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 กรรมการแต่ละ
ท่าน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ
1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย      
                           
สรุปผลการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ ได้คะแนนเฉลีย่ 82.81 % จัดอยูใ่ นระดับดี
• ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
   
บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจ�ำปี 2560 โดย
กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านได้ประเมินผลงานของตนเองทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอยู่ โดยแบ่งการประเมิน เป็น 3
ด้าน คือ
1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การท�ำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท
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สรุปผลการประเมินในภาพรวมของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คะแนนเฉลี่ย (%)
75.00
77.92
83.64

จัดอยู่ในระดับ
ดี
ดี
ดี

		 5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ได้ท�ำการประเมินตนเอง เกี่ยวกับ ความพร้อมก่อนรับต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมิน
ความเป็นอิสระและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตนเอง โดยใช้แบบประเมินตามตัวอย่าง
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสอบทานการ
พิจารณาความพร้อมของตนเองก่อนเข้ารับต�ำแหน่ง ความเป็นอิสระ การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์
ตลอดจนเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตรับผิดชอบอย่างครบถ้วน
			

5.6
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ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรรค่าตอบแทนเพื่อน�ำเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท และอ�ำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในอุตสาหกรรม หรือ
ธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
อนึ่ง ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท TF และผู้ถือหุ้นของบริษัท PR  ครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ต่อปี  ทั้งนี้ไม่รวม
ถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทรับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
(รายละเอียดข้อมูลอยู่ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)
ส�ำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และการ
ปรับค่าตอบแทนประจ�ำปี ก็เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณา โดยเป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่ง
ได้มีการก�ำหนดไว้ โดยมีการประเมินผลประจ�ำปีทุกๆ ปี ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการประกอบการของบริษัท และ
แผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร บริษทั ฯได้กำ� หนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารโดยเป็นไปตามหลักการและนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละท่าน
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5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความส�ำคัญ
ต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP),
Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director
(FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปใน
อนาคต
กรรมการบริษัทฯทั้ง 15 ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว ดังนี้
หลักสูตรส�ำหรับกรรมการ
Director Accreditation Program (DAP)
Director Certification Program (DCP)
Audit Committee Program (ACP)

จ�ำนวนกรรมการ (ท่าน)
8
14
2

นอกจากนี้บริษัทฯยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัทแต่ละท่าน ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นส�ำคัญ อันจะท�ำให้การปฏิบัติงานของการด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการในการก�ำกับดูแลและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
หลักสูตร
Successful Formulation & Execution the Strategy (SFC)
Risk Management Program for Corporation Leaders  (RCL)
ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา
สัมมนาการยกระดับ CG CODE  2017
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์

จ�ำนวนกรรมการ (ท่าน)
2
2
2
3
1

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

บริษัทฯมีนโยบายจัดการปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ มอบ
หมายให้ฝ่ายจัดการ ด�ำเนินการจัดให้มีการแนะน�ำอธิบายรายละเอียดข้อมูลของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการ
เป็นกรรมการบริษัทที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้งจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่
เกี่ยวข้อง แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี   ตอบข้อซักถาม รวมทั้งเปิดโอกาสการเข้าเยี่ยม
ชมโรงงานผลิต เพื่อให้กรรมการท่านใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อ
เสนอแนะจากท่าน ในปี 2560  กรรมการบริษัทฯทุกท่านมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และได้รับเอกสารข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากบริษัทแล้ว                             

การปฏิบัติตามหลัก การก�ำกับดูแ ลกิจ การที่ดี
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5.8

แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการสืบทอดต�ำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ดูแลให้มีการทบทวน
สภาพการปฏิบตั งิ านของแต่ละต�ำแหน่งในปัจจุบนั และประเด็นทีค่ วรเติมเต็มในอนาคตอย่างต่อเนือ่ ง โดยการทบทวน
โครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนในอัตราตลาด ตลอดจนแต่งตัง้ บุคลากรในระดับรองลงมาเพือ่ รองรับการถ่ายทอด
งานรุ่นต่อรุ่น  โดยมีแนวทางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินการตามแผนการดังนี้
- กระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจ และอ�ำนาจในการสั่งจ่ายในแต่ละระดับสายงาน ตามวงเงินที่ก�ำหนด
ผ่านการอนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ท�ำงานร่วมกับผู้บริหาร
- ก�ำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางต�ำแหน่งให้เหมาะสม
- มอบหมายงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อน�ำความรู้ความสามารถจากการอบรม ไปฝึกฝนให้เกิดทักษะ
ในการบริหารและจัดการของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
- ก�ำหนดระดับชั้นงานของแต่ละต�ำแหน่งให้เกิดความชัดเจน ในแต่ละสายงาน

5.8 การปฎิบัติตาม CG CODE

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและทบทวนการน�ำหลักปฏิบัติตาม CG CODE ไปปรับใช้ตามบริบททาง
ธุรกิจของบริษัท จากการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ ระหว่าง หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2555  (CG)  มี 5 หมวด และ หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG
Code)  มี 8 หลักปฏิบัติ  ซึ่งมีหลักปฏิบัติย่อย จ�ำนวน 37 ข้อ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก CG  เข้า
CG Code  ซึ่งนโยบายส่วนใหญ่ที่บริษัทฯด�ำเนินการอยู่มีความครบถ้วนสมบูรณ์   ร้อยละ 92 ส่วนที่เหลือร้อยละ 8
เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “กลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคลากร” โดยเฉพาะ “แผนสืบทอดต�ำแหน่ง และแผนการติดตาม”
โดยสรุปบริษัทฯได้มีการปฏิบัติตาม CG Code ภายใต้หลักปฏิบัติย่อยจ�ำนวน 37 ข้อ ดังนี้
- มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ด�ำเนินการในปัจจุบัน จ�ำนวน 25 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 68
- มีนโยบายและอยู่ระหว่างก�ำหนดแนวปฏิบัติ จ�ำนวน 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 24
- อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท จ�ำนวน 3 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 8
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้ก�ำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน
จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามข้อมูลข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG
Code) มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯต่อไป   
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ปัจจัยความเสี่ยง
่ วกับราคาและความพอเพี ยงของปริมาณวัตถุดิบ
1. ความเสี่ยงเกีย

ปัจจัยความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือ แป้งสาลี ข้าว และน�้ำมันปาล์มซึ่งเป็นสินค้าเกษตรซึ่งได้รับผลกระทบ
จากหลายปัจจัย อาทิ ปริมาณผลผลิตทั่วโลก ความต้องการใช้ และสภาวะอากาศ ท�ำให้มีความเสี่ยงในด้านปริมาณวัตถุดิบที่
จัดหาได้ และความผันผวนของราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ โดยเฉพาะสินค้าบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปซึ่งเป็นสินค้าที่
ถูกควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายในท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถขึ้นราคาเพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้หากไม่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานดังกล่าว
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาโดยจะยังคงใช้กลยุทธ์การท�ำสัญญาล่วงหน้าในการซื้อข้าวสาลี
และน�้ำมันปาล์มในจังหวะที่ราคามีการอ่อนตัวลง และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นส�ำหรับด้าน
ปริมาณวัตถุดิบ บริษัทฯ จะมีการซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากและซื้อจากผู้จัดจ�ำหน่าย (supplier) หลายราย ท�ำให้สามารถลดความ
เสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนั้นยังท�ำให้มีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจ�ำหน่ายได้
่ วกับช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
2. ความเสี่ยงเกีย

2.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป
และขนมปังกรอบ
การจ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมีแ่ ละอาหารกึง่ ส�ำเร็จรูปและขนมปังกรอบของบริษทั ฯ
ซึ่งเป็นสองกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนรายได้รวมกันเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป็นการจัดจ�ำหน่าย
ผ่านผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่คือ SPC ซึ่งมีสัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
ยอดขายรวมในประเทศของผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว แต่เนื่องจาก SPC เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีการติดต่อ
การค้ามาเป็นเวลานาน ท�ำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในความมั่นคงในลูกค้ารายนี้มาก อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการลด
ความเสีย่ งในการพึง่ พิงผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายใหญ่ของตลาดภายในประเทศบริษทั ฯ ได้พยายามขยายสัดส่วนการส่งออก
เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังมีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและคณะท�ำงานที่มีความสามารถในการจัด
จ�ำหน่ายสินค้าได้
2.2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ในประเทศของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ยังมีการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมียอดจ�ำหน่ายให้แก่คู่ค้ารายนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้ธุรกิจ
เบเกอรี่ของบริษัทฯ โดยหากสูญเสียคู่ค้ารายนี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ในส่วนดังกล่าว นอกจากนั้นคู่ค้ารายนี้ยัง
มีการผลิตสินค้าเบเกอรีบ่ างประเภทเพือ่ จัดจ�ำหน่ายในร้านสะดวกซือ้ ของตนเองอีกด้วยอย่างไรก็ตามเนือ่ งจากผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางท�ำให้
เป็นสินค้าที่ท�ำรายได้ให้กับร้านสะดวกซื้อดังกล่าวในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งแบรนด์อื่นและแบรนด์ของร้าน
สะดวกซื้อดังกล่าวเอง ท�ำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาคู่ค้ารายนี้ไว้ได้ เนื่องจากเป็นการค้าที่ได้รับผล
ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
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3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

เนือ่ งจากบริษทั ฯมีการจ�ำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศและขายเป็นเงินตราต่างประเทศท�ำให้มคี วามเสีย่ งต่อรายได้ของบริษทั
หากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ไม่มภี าระจากการกูย้ มื เงินจากต่างประเทศและมีการดูแลและป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ การตกลงท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงโดยไม่มีนโยบายการเก็งก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงโดยการ Squared
Position ระหว่างเงินที่เป็นรายรับจากการส่งออก และรายจ่ายในการน�ำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ
4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจ�ำนวน
82,623,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.06 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจอย่างมีสาระ
ส�ำคัญในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการถ่วงดุลอ�ำนาจ จึงได้กำ� หนดนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นการปกป้อง
สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่ง
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี  เป็นต้น   
นอกจากนี้ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปใน
การท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันทุกปี โดยได้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ก�ำหนดไว้ และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ
ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยร่วมท�ำงานในคณะกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะ
สามารถสอบทานการท�ำงานและมีการถ่วงดุลอ�ำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

ปั จ จัย ความเสี่ ย ง
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณเรื่องการน�ำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information)
ของบริษัทที่มีสาระส�ำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น   นอกจากนี้  ข้อมูลอัน
เป็นความลับทางธุรกิจถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะผู้เกี่ยวข้องจริงๆ และไม่อนุญาตให้มีการท�ำส�ำเนา
ส�ำหรับข้อมูลดังกล่าว มีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ   ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน  ทั้งนี้  เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด�ำเนิน
การส่งจดหมายเวียนเป็นทางการแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร ทุกท่าน ได้ทราบช่วงระยะเวลาที่ประกาศก�ำหนดเป็น
ช่วงวันที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจ�ำปี ผ่านช่อง
ทางระบบออกข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของบริษัท สรุปได้ดังนี้
1. งบการเงินของบริษัทจัดท�ำขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัท ซึ่งก�ำหนดให้ถือปฏิบัติและสอดรับกับมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป รวมถึงการเปลีย่ นแปลงนโยบายหรือเพิม่ เติมตามมาตรฐานบัญชี ตลอดจนการใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการและ
วินิจฉัยในส่วนต่างๆ ที่จ�ำเป็น เพื่อสะท้อนผลการด�ำเนินงานที่เป็นจริงให้ถูกต้องตามที่ควร
2. บริษทั มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีใ่ นแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษรมีการแยกหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบในการอนุมัติสั่งจ่าย การบันทึกรายการด้านบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน ตามหลักการดูแลควบคุม
กิจการที่ดี เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นได้
3. บริษัทก�ำหนดวิธีการป้องกันการใช้ข้อมูลความลับของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือความตั้งใจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้า ผู้แทนจ�ำหน่าย ผู้ให้บริการ คู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่น
นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติของธุรกิจ หรือข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไป
4. บริษัทมีการก�ำหนดวิธีการปฏิบัติงานพนักงาน เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ
5. บริษัทมีการประเมินและติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อพิจารณาหา
มาตรการในการลดความเสี่ยง
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของบริษัท ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั จะได้รบั ทราบรายงานทีเ่ กีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
และผลการตรวจสอบภายในของบริษัท จากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ  โดยกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ยึดถือและใช้อ้างอิงในการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลัก
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรือ COSO  ในด้านต่างๆ 5
ด้าน ดังนี้
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1.

2.

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษทั ฯ      มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรโดยเน้นการแบ่งแยกตามหน้าทีอ่ ย่างชัดเจนและได้ให้ความส�ำคัญกับการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจน
ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจนมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสม เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมภายในเป็นองค์ประกอบพื้นฐานส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร เช่น   การมีทัศนคติที่ดี   มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็น
ตัวอย่างที่ดี (Role Model) ส่งเสริมให้เกิดจิตส�ำนึกที่ดี เพื่อให้บุคลากรในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปฏิบัติงานอย่าง
มีความรู้ความสามารถ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนงาน เพราะเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนต่อองค์กร
บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลและส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) และได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption Committee : CAC) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้ากระบวนการยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองตาม
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
ทั้งหมด 71 ข้อ และในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการแจ้งผลการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อ
ต้านคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ ขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ซึ่งที่ประชุมคณะ
กรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรอง พร้อมกับเชิญผู้แทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด
ของบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั มอบใบประกาศ เพือ่ แสดงให้เห็นว่าบริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะไม่ยอมรับการคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
และในช่วงปลายปี วันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะท�ำงาน  CAC ของบริษัทฯ   ได้ออกหนังสือเวียนเป็นการภายใน
แจ้งให้แก่ผู้บริหารและพนักทุกคนในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ของบริษัท ฉบับที่ 1 เรื่องการ
ให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้ตระหนักและสร้างบรรทัดฐานในการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
ด้านการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ท�ำหน้าทีด่ แู ลให้มกี ารจัดการบริหารความเสีย่ งทีจ่ ะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทก�ำหนดนโยบาย และกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงก�ำกับดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัย
ส�ำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
ทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ ภายใต้กรอบของ Coso Enterprise Risk Management : Integrating
with Strategy and Performance 2017
บริษัทได้บริหารความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการโดยด�ำเนินการผ่านระบบการรับรองต่างๆ ตามมาตรฐานสากล
และด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ มาตรฐาน   ISO 9001 (ระบบการบริหารงานคุณภาพ), ISO 14001
(ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม), ISO/IEC 17025 (ระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ), GMP (วิธีการ
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ปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร), HACCP (การวิเคราะห์อันตรายวิกฤตในการผลิตอาหาร), BRC (Global Standard
for Food Safety), Kosher (การผลิตอาหารโคเชอร์), Halal (การผลิตอาหารฮาลาล), AEOs (มาตรฐานความ
ปลอดภัยของผู้ประกอบการส่งออก-กรมศุลกากร)
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ในภาพรวมของบริษัท มีกิจกรรมการควบคุมการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และวงเงินอ�ำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการรักษาความ
ปลอดภัยและดูแลป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ไม่ให้สญ
ู หาย หรือใช้ไปในทางทีไ่ ม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้
น�ำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งก�ำหนดบุคลากรภายในองค์กร เพื่อดูแลรับผิด
ชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานอย่างชัดเจน ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และมีการติดตามให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษทั มีการจัดท�ำเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้
คณะกรรมการบริษทั ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทุกครั้งที่มีการประชุม มีการจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้
เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด มีระบบการส�ำรองข้อมูล และมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี ผลการด�ำเนินงานของบริษัท นโยบายการ
บัญชี  การควบคุมภายใน และการเปิดเผยรายการระหว่างกัน เป็นต้น
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสือ่ สารอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มกี ระบวนการสือ่ สารสารสนเทศทีด่ ี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทัง้ ในระดับหน่วยงาน
และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วทั้งบริษัท ในข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น นโยบาย
และกฎระเบียบต่างๆ อ�ำนาจการอนุมัติสั่งการ การก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงาน จะถูกถ่ายทอด
จากผูบ้ ริหารระดับสูงลงสูพ่ นักงาน รวมทัง้ มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอ ตลอดจนมีการก�ำหนดแผนส�ำรองฉุกเฉินส�ำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะ
ที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ส�ำหรับระบบการสื่อสารภายนอกบริษัทได้จัดให้มีแผนกลูกค้า
สัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
ด้านระบบการติดตาม
บริษัทฯ  ได้มีการติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกเดือน   และมีการเปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินงาน
ในปีก่อน  มีการวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ   เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยก�ำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ท�ำการตรวจสอบตามแผนงานประจ�ำปี  และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และตรวจติดตาม
ผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หาก
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พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข และ
ติดตามการแก้ไขดังกล่าวให้บรรลุผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดเกี่ยว
กับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้มกี ารเพิม่ เติมหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งการพิจารณานโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�ำเสนอขออนุมัติกับ
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งท�ำการสอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
น้อยที่สุด  ตลอดจนสามารถรับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระท�ำอันทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม
ที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความอิสระในการด�ำเนินงานเพื่อให้การตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ในระหว่างปี 2560 ได้มีการ
ประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น และจากการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ�ำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในภาพรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีเครื่องมือ
ที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลส�ำเร็จของงาน ถึงแม้ว่ามีกิจกรรมบาง
กิจกรรมที่ควรปรับปรุง หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ตรวจสอบและด�ำเนินการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนได้แจ้งผลการตรวจ
สอบต่อฝ่ายบริหารให้รับทราบ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือระบบงานในหน่วยงานของตน ซึ่งผู้
ตรวจสอบได้มีการเข้าตรวจติดตามผลอีกครั้งพบว่า หน่วยงานที่เข้าตรวจติดตามผลนั้นได้มีการปรับปรุงและแก้ไข อย่างเหมาะสม
และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นได้อย่างเพียงพอว่า หน่วยงานผู้รับการตรวจจะสามารถด�ำเนินงาน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในหน่วยงานของตนตามที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้  ซึ่งอาจจะส่งผลต่อบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานได้
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่า : บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มี
ความเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการด�ำเนินงานในปัจจุบนั และตระหนักดีวา่ ระบบการควบคุมภายในใด ๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถ
รับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระส�ำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่
สมเหตุสมผล
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน, หลักสูตรกระดาษท�ำการเพื่อมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รวมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้  ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นต�ำแหน่ง หรือ
โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ย ง
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนของบริษัทครั้งล่าสุด ณ สิ้นงวดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ปรากฏดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่(1)

จ�ำนวนหุ้น

1.
2.
3.
4.
5
6. 	
7. 	
8.
9. 	
10. 	

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.
กลุ่มพูนศักดิ์อุดมสิน(2)
กลุ่มพะเนียงเวทย์(2)
กลุ่มตติยกวี(2)
กลุ่มโชควัฒนา(2)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
กลุ่มโอสถานุเคราะห์(2)
กลุ่มธนยงพิบูล(2)

82,623,102
53,470,044
51,948,041
47,603,229
28,641,288
7,552,729
6,431,151
4,515,628
3,489,168
2,230,233

หมายเหตุ: (1)
			
		
(2)
			

ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว

25.06
16.22
15.76
14.44
8.69
2.29
1.95
1.37
1.06
0.68

ไม่นับรวมการถือหุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 356,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของทุน
ช�ำระแล้ว
เป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยบริษัทซึ่งได้จัดกลุ่มตามนามสกุลและรวมญาติสายตรงของคนในนามสกุลนั้นๆ เช่น
บิดา มารดา และคู่สมรส และนิติบุคคลที่บุคคลในกลุ่มดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ)
ประเภทผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้นรวม

คิดเป็น %

นิติบุคคล 	  	  	 
		
- สัญชาติไทย
43
128,232,200
38.89
		
- สัญชาติต่างด้าว
21
66,771,210
20.25
		
รวมนิติบุคคล
64
195,003,410
59.14
บุคคลธรรมดา 	  	  	 
		
- สัญชาติไทย
2,374
134,468,601
40.79
		
- สัญชาติต่างด้าว
7
232,003
0.07
		
รวมบุคคลธรรมดา
2,381
134,700,604
40.86
รวมทั้งสิ้น
2,445
329,704,014
100.00
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รายชื่ อผู้ถือหุ้น รายใหญ่

รายงาน
การถือหุ้นของกรรมการ
			
ล�ำดับ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

จ�ำนวนหุ้น*

31 ธ.ค. 2560

16 ต.ค. 2560

เพิ่ ม (ลด) ในปี

1

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

3,101,994

3,101,994

-

2

นายก�ำธร พูนศักดิ์อุดมสิน

2,668,946

2,668,946

-

3

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

23,789,660

26,303,618

(2,513,958)

4

นายสุชัย รัตนเจียเจริญ

-

314,829

(314,829)

5

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

3,058,552

2,958,552

100,000

6

นายก�ำธร ตติยกวี

8,424,453

9,024,453

(600,000)

7

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

158,972

158,972

-

8

นายบุญชัย โชควัฒนา

73,964

73,964

-

9

นายเวทิต โชควัฒนา

888

888

-

10

นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์

3,063,413

2,963,413

100,000

11

ดร.กุลภัทรา สิโรดม

150,147

150,147

-

12

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

155,873

155,873

-

13

นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

-

-

-

14

ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต

-

-

-

15

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

-

-

-

รายงานการถือหุ้นของกรรมการ

89

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
หลังการควบรวมกิจการ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ (TFMAMA) ยังคงไว้ซึ่งธุรกิจเดิมของ TF และ PR นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังได้น�ำผลการด�ำเนินงานของ PB มาจัดท�ำงบการเงินรวม (Consolidate) เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุ้นร้อยละ
46.90 และบริษัทฯ มีอ�ำนาจควบคุม
บริษัทฯ ได้จัดท�ำงบการเงินรวมเสมือนตั้งแต่รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 จนถึงวันควบรวมกิจการ ที่ผู้สอบบัญชีได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3420 เรื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูล
ทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน โดยถูกจัดท�ำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพื่อแสดงข้อมูลทางการเงิน
เสมือนว่ามีการควบบริษัทระหว่าง TF และ PR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ผลการด�ำเนินงาน

1.1. รายได้จากการขาย

บริษัทฯ มียอดขายรวมส�ำหรับปี 2560 จ�ำนวน 21,630.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 487.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.30  เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยยอดรายได้จากการขายนี้ประกอบด้วย ยอดขายจาก TF เดิม จ�ำนวน 12,758.90 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.98 ของยอดขายรวม ยอดขายจาก PR เดิม จ�ำนวน 1,423.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.58  
ของยอดขายรวม และ ยอดขายจาก PB จ�ำนวน 7,448.91  ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.44  ของยอดขายรวม โดยยอดขาย
ในส่วนของ TF และ PR มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 4.07  และ 8.22 ตามล�ำดับ สาเหตุหลักมาจาก
การเติบโตของตลาดต่างประเทศ และการเพิ่มสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยอดขายของ PB มีการปรับตัวลดลง
ร้อยละ 1.58 เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ้นโดยเฉพาะช่องทางร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมีการออกสินค้า House Brand และเปิด
ธุรกิจเบเกอรี่มากินส่วนแบ่งการตลาด อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอและมุ่งเจาะกลุ่มธุรกิจ
ฟาสต์ฟู๊ดและร้านอาหาร ซึ่งสามารถสร้างอัตราการเติบโตได้ค่อนข้างดี
รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัท
ธุรกิจของบริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้จากการขาย ดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจ

บะหมี่และอาหาร
กึ่งส�ำเร็จรูป

ด�ำเนินการโดย

อาหาร

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
บจ.คาลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)
บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี)
บจ.เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น
อาหาร
บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
อาหาร
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
อาหาร
บจ.ไทซันฟูดส์
บรรจุภัณฑ์ บจ.ไทยอันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ
บจ.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง
วัตถุดิบ บจ.เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์

เบเกอรี่
ขนมปังกรอบ
น�้ำผลไม้
บรรจุภัณฑ์
อื่นๆ (แป้งสาลี)
รวม
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%
การถือหุ้น
ของบริษัท

ส�ำหรับรอบปีส้น
ิ สุด
31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท
%

รายได้
ส�ำหรับรอบปีส้น
ิ สุด
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท
%

ส�ำหรับรอบปีส้น
ิ สุด
31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท
%

55.00
65.00 10,049 50.37 10,839 51.26 11,273 52.11
70.00
46.90 7,347 36.83 7,569 35.80 7,449 34.44
857 4.06
873 4.04
794 3.98
857 4.05
890 4.11
743 3.72
52.08
895 4.23 1,023 4.73
882 4.42
51.00
50.10
127 0.60
123 0.57
135 0.68
60.00
19,950 100.00 21,144 100.00 21,631 100.00

รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นที่
(หน่วย : ล้านบาท)
(Unit : Million Baht)

9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

ประเทศ
ไทย

ประเทศ
อื่นๆ

บะหมี่และ
อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558

•

ประเทศ
ไทย

ประเทศ
อื่นๆ

ขนมปังกรอบ

8,089.78 3,183.75 807.74
7,896.39 2,942.80 777.88
7,470.90 2,578.10 719.22

ประเทศ
ไทย

ประเทศ
อื่นๆ

เบเกอรี่

65.13 7,448.91
79.51 7,568.72
74.42 7,346.83

ประเทศ
ไทย

ประเทศ
อื่นๆ

บรรจุภัณฑ์

-

1,019.83
891.70
879.21

3.09
3.26
2.65

ประเทศ
ไทย

ประเทศ
อื่นๆ

น�ำ้ ผลไม้

386.29
431.94
411.90

503.40
424.64
331.60

ประเทศ
ไทย

ประเทศ
อื่นๆ
อื่นๆ

123.03
126.83
135.39

-

บะหมี่และอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป
ตลาดในประเทศ  
มีอัตราการเติบโตส�ำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ร้อยละ 2.45 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบะหมี่กึ่ง
ส�ำเร็จรูป เติบโตร้อยละ 1.00 ในขณะที่อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป ซึ่งได้แก่ เส้นขาว โจ๊ก และข้าวต้ม มีอัตราการเติบโตร้อยละ
15.90 โดยมีสาเหตุมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะ
ตลาดอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปมีการฟื้นตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า และบริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
ผู้บริโภคในระดับที่น่าพอใจ
ตลาดต่างประเทศ
มีอัตราการเติบโตส�ำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 8.19 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป เติบโตร้อยละ 10.64 ในขณะที่อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป ซึ่งได้แก่ เส้นขาว โจ๊ก และข้าวต้ม มีอัตราลดลง
ร้อยละ 2.48 โดยยอดขายส�ำหรับตลาดในภูมภิ าคเอเชียยังคงมีสดั ส่วนต่อยอดขายทัง้ หมดสูงสุด และมีอตั ราการเติบโต
ที่สูงสุด ในขณะที่ตลาดออสเตรเลีย ก็มีอัตราการเติบโตที่ดีเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมด้านการตลาดและ
การส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจ�ำหน่ายในต่างประเทศ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาด
โลกมากขึ้น

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน

91

•

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ยอดขายของผลิตภัณฑ์เบเกอรีม่ ยี อดขายส�ำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  ลดลงร้อยละ 1.58  เมือ่ เทียบ
กับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ้น และมีผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้น  อย่างไร
ก็ตามบริษัทได้มีการวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการจัดท�ำโฆษณาและรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มยอดขายและกระจายสินค้าให้ทั่วถึงผู้บริโภคมากขึ้น
• ผลิตภัณฑ์อื่น
		 ส�ำหรับยอดขายโดยรวมของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย สินค้ากลุ่มขนมปังกรอบ บรรจุภัณฑ์ น�้ำผลไม้ และ
อื่นๆ ส�ำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 6.31 ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา ยอดขายบรรจุ
ภัณฑ์ มีอัตราการเติบโตค่อนข้างดี ในขณะที่ตลาดน�้ำผลไม้ในต่างประเทศยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

1.2 ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายส�ำหรับงวดปี 2560 มีจ�ำนวน 14,354.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 385.73 ล้านบาท  หรือร้อยละ 2.76  เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก การใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ในการผลิตเพิ่มขึ้นตามยอดขาย ประกอบกับในส่วนของโรง
งานเบเกอรี่มีค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นจากการที่โรงงานบางชัน 2 เริ่มด�ำเนินการได้ และเมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จาก
การขาย เท่ากับร้อยละ 66.36  ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 0.29

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจ�ำนวน 3,611.50  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178.15 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.19 ค่า
ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มาจากค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง ที่สูงขึ้นตามจ�ำนวนพนักงานและฐานเงินเดือน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และค่าใช้จา่ ยจากการควบรวมกิจการ อย่างไรก็ตามอัตราค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายอยูท่ รี่ อ้ ยละ
16.70 ของรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า

1.4 ก�ำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส�ำหรับงวด จ�ำนวน 2,853.49 ล้านบาท ลดลง 17.69 ล้านบาท คิด
เป็นลดลงร้อยละ 0.62 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน และมีอัตราก�ำไรสุทธิอยู่ที่ระดับร้อยละ 13.19 ของรายได้จากการ
ขาย ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก ก�ำไรจากส่วนของ บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่ และ บจ.เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ ลดลง ประกอบกับสัดส่วน
กําไรจากกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุนลดลง
2. ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 29,423.17  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน จ�ำนวน 2,136.88 ล้านบาท
หรือร้อยละ 7.83  ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์หลักที่ส�ำคัญ ได้แก่ สินทรัพย์ถาวรรวม 8,790.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.88 ของ
สินทรัพย์รวม สินทรัพย์หมุนเวียน 13,333.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.32 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการหลักที่เพิ่มขึ้นมาจาก
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเป็นผลมาจากก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2560 มีจ�ำนวน 3,625.82 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.32 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 11.57 ซึ่งสืบเนื่องมาจากยอดขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯส�ำหรับการขายในประเทศยังคง
เป็น บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด(มหาชน) มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 61 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 วัน นอกจากนี้บริษัทฯได้
กันส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�ำนวน 16.38 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอส�ำหรับหนี้ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน โดยภาพรวม ลูกหนี้
การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯช�ำระหนี้การค้าตรงตามก�ำหนด ถึงแม้ว่าจะมีลูกหนี้การค้าต่างประเทศบางรายที่ช�ำระเงินล่าช้ากว่า
ก�ำหนดบ้าง แต่ก็นับเป็นสัดส่วนต�่ำมากเมื่อเทียบกับลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ส�ำหรับรายการสินค้าคงเหลือของบริษัทในปี 2560 มีจ�ำนวน 1,352.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.60 ของสินทรัพย์
รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.61 โดยในส่วนของสินค้าประเภทบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปมีอายุ การเก็บเฉลี่ย ( Shelf life) 180 วัน ใน
ขณะที่ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 34  วัน
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2.2 หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 3,705.96  ล้านบาท ซึ่ง ลดลงจากปลายปี 2559 จ�ำนวน 269.16
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.77 โดยสาเหตุหลักมาจากรายการเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นลดลง จากการที่บริษัทฯมีการ
จ่ายช�ำระหนี้ตามก�ำหนดระยะเวลา จึงมียอดหนี้คงค้างปลายงวดลดลง อย่างไรก็ตามหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดเป็นหนี้สิน
หมุนเวียน ในขณะที่รายการหนี้สินระยะยาวมีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 29.10 ของหนี้สินทั้งหมด และอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น  เท่ากับ 0.14 เท่า
2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม มีจ�ำนวน   25,717.21   ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 เป็นจ�ำนวน
2,406.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.32 เนื่องจากบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเข้ามาในระหว่างงวด ในปี 2560 บริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผล
จากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 งวดครึ่งปีหลังจ�ำนวน  578.64 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการด�ำเนิน
งานงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จ�ำนวน  654.31  ล้านบาท บริษัทฯ มีมูลค่าตามบัญชีรวมต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 7.30 บาท
จาก 70.70 บาท เป็น 78.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.33
3. สภาพคล่องและความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

3.1 สภาพคล่อง

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 3,693.09 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิ
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และจากการจัดหาเงิน จ�ำนวน 2,040.98 ล้านบาท และ 1,324.37 ล้านบาท ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนว 2,777.38 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559 เป็นเงิน 332.42 ล้านบาท โดยมีสาระส�ำคัญ
ดังนี้
กระแสเงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 3,693.09   ล้านบาท สาเหตุหลักได้มาจากก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 4,235.11 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.52 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการ
ลงทุนเป็นจ�ำนวน 2,040.98    ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในรายการเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นการน�ำเงินสดส่วนเกินไปฝากในสถาบันการเงินต่างๆ  ในขณะเดียวกันยังคงมีการลงทุนในรายการซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักร
การผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจ�ำนวน 1,324.37  ล้านบาท โดยมีรายจ่ายหลักจากการ
จ่ายเงินปันผลจ�ำนวน  1,228.07  ล้านบาท อย่างไรก็ดี อัตราส่วนสภาพคล่องโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่ดีมาโดยตลอด โดย
ในปี 2560 อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 5.07 เท่า และ 4.54 เท่า ตามล�ำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้า และCASH CYCLE ของบริษัทอยู่ที่ 50 วัน

3.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็น 0.01 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับต�่ำ  ในขณะที่
ความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยของบริษัทฯ อยู่ในระดับสูง โดยอยู่ที่ 250.12 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้าง
เงินทุนของบริษัทฯ ในการช�ำระหนี้
4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้
• ค่าตอบแทนการสอบบัญชี จ�ำนวน 1,400,000 บาท
• ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย
- ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขเฉพาะ ของบัตรส่งเสริมที่ก�ำหนดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จ�ำนวน 600,000  บาท

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจ�ำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งสมาชิกของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ชื่อ

ต�ำแหน่ง

เข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (จ�ำนวนครั้ง)

1. ดร.กุลภัทรา สิโรดม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1/1

2. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

กรรมการตรวจสอบ

1/1

3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

กรรมการตรวจสอบ

1/1

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีนางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 1 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย เกี่ยวกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทและน�ำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯให้มีความถูกต้อง
ตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานในเรื่อง Key Audit Matters ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก
2. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) โดยมีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตัวแทนคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯเพื่อสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงพร้อม
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
3. สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) โดยได้สอบทานการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี พิจารณาในเรื่องการด�ำเนินงาน การใช้ทรัพยากร
รวมทั้งด้านการบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ซึ่งมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล
อย่างเป็นอิสระให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ สามารถด�ำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานแผนงานประจ�ำปี การปฏิบัติงานตามแผนงาน และสอบทานผลการ
ตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งได้ให้ข้อแนะน�ำและติดตามการด�ำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความเป็น
อิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นต�ำแหน่ง และเลิกจ้าง รวมทั้งประเมิน
ผลงาน หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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5. สอบทานรายการเกี่ยวโยง โดยดูแลให้บริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติการท�ำรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ
เสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการ
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของทางการ
6. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็น
อิสระ ผลการปฏิบัติงานและการบริการของผู้สอบบัญชี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก
บริษัทส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด ซึ่งได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�ำปี 2560
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ อย่างเป็นอิสระ
9. สอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นและพิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อ
ให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินการน้อยที่สุด
และให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการด�ำเนินงานตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินประจ�ำปี 2560 ของบริษัทฯ มีการจัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ใน
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติตามกฏหมายข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้การด�ำเนินงานได้เป็นไป
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ

					
					
					

(ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
17 มกราคม 2561
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2560
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สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
		 คณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 3 ท่าน มีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเดิมก่อนที่จะมีการควบบริษัทในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยมีรายนาม ดังนี้
ชื่อ

1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

		 ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมในบริษัทเดิมก่อน
ที่จะมีการควบบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
การสรรหา
		 1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
		 2. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
การก�ำหนดค่าตอบแทน
		 1. พิจารณาก�ำหนดวงเงินค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับ
ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งควรใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน
		 2. เสนอวงเงินค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
		
		 โดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน
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(นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
17 มกราคม 2561
รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประจ�ำ ปี 2560

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประจ�ำปี 2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมี กรรมการ
อิสระ 1 คน ท�ำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายด้าน ดังนี้
ชื่อ

เข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด

ต�ำแหน่ง

(จ�ำนวนครั้ง)

1. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
2. นายสุชัย รัตนเจียเจริญ
3. นายพจน์ พะเนียงเวทย์
4. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1
1/1
1/1
1/1

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีนายอาทร สวนโพธิ์ เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประชุมภายหลังจากการควบรวมบริษทั ทั้งสิ้นรวม
1 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. เสนอหรือแต่งตัง้ คณะอนุกรรมกรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ ประกอบด้วยบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีเ่ ป็นตัวแทน
จากฝ่ายงาน / โรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสม
2. ก�ำหนดหัวข้อทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) และก�ำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับ
แต่ละความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์การยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องการการควบรวมบริษัทในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยการ
พิจารณาจากวิสัยทัศน์, พันธกิจและนโยบายจากผู้บริหารของบริษัท
3. ติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) เพื่อดูสถานะของระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน
และแนวทางในการควบคุมดูแลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในแต่ละหัวข้อที่วางไว้
4. สอบทานการบริหารความเสีย่ งโดยพิจารณานโยบายการบริหารความเสีย่ ง,แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ระดับองค์กร (Corporate Risk) และความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Department Risk) ทีน่ ำ� เสนอจากคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะๆ
5. พัฒนาบุคลากรภายในบริษัทให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อมุ่งไปสู่วัฒนธรรมองค์กร
ที่มีความตระหนักต่อความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา (Risk-Aware Culture)
โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯโดยใช้ความรู้ความสามารถและความรอบคอบ เพื่อก�ำกับดูแล กิจการการพัฒนา
และการปฏิบตั ติ ามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
				
				
				

(ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ ย ง ประจ�ำปี 2560
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รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน) ได้จัดทำ�ขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำ�หนด
ให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
จัดทำ�งบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำ�เนินงานที่เป็นจริงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำ�ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดง
ฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท
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นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์		
รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิ น

รายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้
สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เกี่ยวกับการควบบริษัท โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริษัท ไทยเพรซิ
เดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนควบบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ภาย
ใต้ชื่อ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์
โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) จึงสิ้นสภาพ นิติบุคคลในวันดังกล่าว และได้โอนสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดให้
แก่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยผลของกฎหมายแล้ว การควบบริษัทดังกล่าวถือเป็นการจัดโครงสร้างของกลุ่ม
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯจึงได้แสดงงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ
น�ำเสนองบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวข้าง
ต้นแต่อย่างใด

รายงานของผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าต
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เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
กลุม่ บริษทั ได้เปิดเผยนโยบายการรับรูร้ ายได้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 รายได้จากการขายเป็นรายการบัญชีทมี่ มี ลู ค่า
ที่เป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินและส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�ำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัทประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการขายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศซึ่งมีเงื่อนไขการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้
รายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ
ท�ำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่ออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการ
รับรูร้ ายได้วา่ เป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในข้อตกลงการขายของกลุม่ บริษทั และสอดคล้องกับนโยบายการรับรูร้ ายได้ของกลุม่ บริษทั
สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภาย
หลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อ
สอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบ
ใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มี
สาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้วและหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อ
ไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
•
ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการ
สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
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•
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถาน
การณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิด
เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
•
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือ
หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
•
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
•
รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจ
สอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

102

รายงานประจ�ำปี 2560 | บริ ษั ท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟูดส์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานของผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าต

103

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

104

รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

105

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

106

รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส� ำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกำ�ไรขาดทุดเบ็ดเสร็จ

107

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส� ำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

108

รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุดเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส� ำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกระแสเงินสด

109

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส� ำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

110

รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส� ำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกระแสเงินสด
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส� ำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

113

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส� ำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส� ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส� ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

135

136

รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

139

140

รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

173

174

รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2560 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ประวัติคณะกรรมการ

1. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
80 ปี
จ�ำนวน 3,004,301 หุ้น  (0.91%)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขากฎหมาย  มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ /
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 - ต.ค. 2560
ประธานกรรมการ /
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2553 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บมจ. สหพัฒนพิบูล
2516 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ค.2559 - ธ.ค.2559
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
2534 - พ.ค.2559
รองประธานกรรมการ
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
ก.ค.2559 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บมจ. ธนูลักษณ์
พ.ค.2553 - ก.ค.2559
กรรมการที่ปรึกษา
บมจ. ธนูลักษณ์
2553 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
2553 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
บมจ. ไทยวาโก้
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ			
		 บริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บมจ. สหพัฒนพิบูล
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
ประธานกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
		 บริษัทอื่น
จ�ำนวน 23 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
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2. ชื่อ-นามสกุล
นายก�ำธร  พูนศักดิ์อุดมสิน
ต�ำแหน่ง
รองประธานกรรมการบริษัท
อายุ
82  ปี
สัดส่วนการถือหุ้น
จ�ำนวน 2,668,946 หุ้น  (0.81%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
PEI-ING MIDDLE SCHOOL
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 - ต.ค. 2560
รองประธานกรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ไอที ซิตี้
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
กรรมการ
บมจ. ไอที ซิตี้
		 บริษัทอื่น
จ�ำนวน 11 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
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3. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย์
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ
78 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น
จ�ำนวน 22,130,705 หุ้น  (6.71%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยนอร์ท  เชียงใหม่
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2556 - ต.ค. 2560
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการกิตติมศักดิ์
หอการค้าไทย
2550 - 2556
รองประธานกรรมการ
หอการค้าไทย
2523 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2538 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. ไทย โอ.พี.พี.
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
เม.ย. 2556 - ต.ค.2560
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
2526 - เม.ย.2556
ประธานกรรมการ
บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการ
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
ประธานกรรมการ
บมจ. ไทย โอ.พี.พี.
กรรมการ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
		 บริษัทอื่น
จ�ำนวน 9 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 39/2004
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4. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นายสุชัย  รัตนเจียเจริญ
รองประธานกรรมการบริษัท  / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานฯ
65 ปี
   ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัท /
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธาน
เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560
รองประธานกรรมการบริษัท /
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธาน
2556 - เม.ย. 2560
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจ.เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
ประธานกรรมการ
บจ.คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)
ประธานกรรมการ
China Bangla Packaging & Printing Industries Ltd.
ที่ปรึกษา
บจ.เคอรี่ ฟลาวมิลล์
กรรมการ
บจ.ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์
กรรมการ
บจ.เพรซิเดนท์ฟูดส์ (กัมพูชา)
กรรมการ
บจ.ศรีราชาขนส่ง
2554 - พ.ค. 2560
ประธานกรรมการ
บจ.เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
กรรมการ
บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี)
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 8 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 45/2004

ประวัติคณะกรรมการ

189

5. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ดร. พจน์  พะเนียงเวทย์
กรรมการผู้อ�ำนวยการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
50 ปี
จ�ำนวน 3,058,552 หุ้น  (0.93%)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - เม.ย. 2560
กรรมการรองผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.ซันโก แมชีนเนอรี่ (ประเทศไทย)
กรรมการ
บจ.เพรซิเดนท์ฟูดส์ (กัมพูชา)
กรรมการ
บจ.ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์
กรรมการ
บจ.คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)
กรรมการ
China Bangla Packaging & Printing Industries Ltd.
กรรมการ
บจ.จิมสกรุ๊ป
กรรมการผู้จัดการ
บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี)
กรรมการ
บจ.สามชาย ซัน
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ			
		 บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
		 บริษัทอื่น
จ�ำนวน 9 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 20/2004
- Director Certification Program (DCP) 72/2006
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6. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นายก�ำธร  ตติยกวี
กรรมการ
63 ปี
จ�ำนวน 5,792,527 หุ้น  (1.76%)
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
University of Bridgeport Connecticut, U.S.A.
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
2556 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บจ.เคอรี่ ฟลาวมิลล์
2556 - ก.ค. 2560
กรรมการ
บจ.หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์
2556 - ก.ค. 2560
กรรมการ
บจ.เอเชียเวลท์ โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจ.ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
2556 - ก.ค. 2560
กรรมการ
บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชียเวลท์
2556 - มิ.ย. 2560
กรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
บจ.เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง
2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจ.คีย์สโตนโฮลดิ้ง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ			
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ
บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 2 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Audit Committee Program (ACP) 12/2006
          
- Directors Certification Program (DCP) 46/2004
          
- Directors Accreditation Program (DAP) 3/2003
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7. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นายอภิชาติ  ธรรมมโนมัย
กรรมการ
68 ปี
จ�ำนวน 158,972 หุ้น  (0.05%)
Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2527 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
2558 - ต.ค. 2560
ประธานกรรมการ
บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจ. เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
2554 - พ.ค. 2560
กรรมการ
บจ. เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. เคอรี่ ฟลาวมิลล์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 2 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003
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8. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นายบุญชัย  โชควัฒนา
กรรมการ
70 ปี
จ�ำนวน 73,964 หุ้น  (0.022%)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  Wisconsin State University At Superior, U.S.A.
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. สหพัฒนพิบูล
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
2552 - ธ.ค.2557
กรรมการอิสระ
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี
2554 - ธ.ค.2555
ประธานกรรมการ
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์
ธ.ค. 2555 - เม.ย.2557
กรรมการ
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. สหพัฒนพิบูล
ประธานกรรมการ
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
กรรมการ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 21 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

ประวัติคณะกรรมการ
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9. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นายเวทิต  โชควัฒนา
กรรมการ
53 ปี
จ�ำนวน 888 หุ้น  (0.0003%)
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco State University, California USA
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ.สหพัฒนพิบูล
2551 - 2560
กรรมการ
บมจ.สหพัฒนพิบูล
กรรมการผู้จัดการ
บจ.ซันร้อยแปด
กรรมการผู้จัดการ
บจ.ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ.สหพัฒนพิบูล
		 บริษัทอื่น
จ�ำนวน 17 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 75/2008
			
10. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นางสาวพจนา  พะเนียงเวทย์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
52 ปี
จ�ำนวน 3,061,510 หุ้น  (0.93%)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (สาขานิเทศศิลป์)
New York Institute of  Technology  (NYIT), New York, USA
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (นิเทศศิลป์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
เม.ย. 2558 - ต.ค. 2560
กรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2559- ต.ค. 2560
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2558-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี)
2551-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. สามเฮง จ�ำกัด
2543-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บจ. เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
2529-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.ไดจิเอ็นเตอร์ไพร์ส
2522-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. จิมสกรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 5 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Directors  Certification Program (DCP 212/2015)
          
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 29/2017)
          
- Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017)
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11. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ดร.กุลภัทรา   สิโรดม
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
61  ปี
จ�ำนวน 150,147 หุ้น  (0.05%)
ปริญญาเอก (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) West Viriginia University
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2545 - 2560
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
บมจ. ไทยวาโก้
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
กรรมการอิสระ / ประธานบริหารความเสี่ยง
บจ. ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
บมจ. ไทยวาโก้
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 2 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 1/2000
          
- Audit Committee Program
			
12. ชื่อ-นามสกุล
ท่านผู้หญิงอังกาบ  บุณยัษฐิติ
ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ
83 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น
จ�ำนวน 155,873 หุ้น  (0.05%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธบริหารการศึกษา)
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 1 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
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13. ชื่อ-นามสกุล
นายชัยวัธ  มะระพฤกษ์วรรณ
ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ
71 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2556 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
หอการค้าไทย
ที่ปรึกษา คณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ
คณะกรรมการเอกสารเพื่อการส่งออก
มาตรฐานสินค้า และ ATA Carnet
กรรมการ
คณะกรรมการกิจการ APEC/APAC/ASEM
กรรมการ
คณะท�ำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ
หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย
กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
งานว่าความ อรรถคดี และงานที่ปรึกษา
กฎหมายธุรกิจ/ บจ.ส�ำนักงานทนายความ
ชัยวัธ-บัณฑูรย์
2557 - ปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 1 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 105/2008
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14. ชื่อ-นามสกุล
ศ.ดร.วิสิฐ  จะวะสิต
ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
60  ปี
สัดส่วนการถือหุ้น
    วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
Ph.D. (Food Science)  Oregon State University U.S.A
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - ปัจจุบัน
ศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร
สถาบันโภชนาการ / มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ค. 2550 - ต.ค. 2557
ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันโภชนาการ / มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ค. 2542 - ต.ค. 2557
รองศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร
สถาบันโภชนาการ / มหาวิทยาลัยมหิดล
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 136/2010
- Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017)
			
			
15. ชื่อ-นามสกุล
นายสาโรช  ชยาวิวัฒน์กุล
ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ
อายุ
51  ปี
สัดส่วนการถือหุ้น
   วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
Master of Business Administration
The Wharton School, University of Pennsylvania
Bachelor of Arts in Computer Science, University of Texas
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
เม.ย. 2559 - ต.ค. 2560
กรรมการอิสระ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2539 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บจ.ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด สระบุรี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 4 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  16 ตุลาคม  2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Certification Program (DCP)

ประวัติคณะกรรมการ
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1. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
78 ปี
จ�ำนวน 22,130,705 หุ้น  (6.71%)
ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยนอร์ท  เชียงใหม่
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ /
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2556 - ต.ค. 2560
รองประธานกรรมการ /
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการกิตติมศักดิ์
หอการค้าไทย
2550 - 2556
รองประธานกรรมการ
หอการค้าไทย
2523 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2538 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. ไทย โอ.พี.พี.
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
เม.ย. 2556 - ต.ค.2560
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
2526 - เม.ย.2556
ประธานกรรมการ
บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการ
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
ประธานกรรมการ
บมจ. ไทย โอ.พี.พี.
กรรมการ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
		 บริษัทอื่น
จ�ำนวน 9 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

198

16 ตุลาคม  2560
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 39/2004
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2. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นายสุชัย  รัตนเจียเจริญ
รองประธานฯ
65 ปี
   ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัท /
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธาน
เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560
รองประธานกรรมการบริษัท /
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธาน
2556 - เม.ย. 2560
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจ.เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
ประธานกรรมการ
บจ.คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)
ประธานกรรมการ
China Bangla Packaging & Printing
Industries Ltd.
ที่ปรึกษา
บจ.เคอรี่ ฟลาวมิลล์
กรรมการ
บจ.ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์
กรรมการ
บจ.เพรซิเดนท์ฟูดส์ (กัมพูชา)
กรรมการ
บจ.ศรีราชาขนส่ง
2554 - พ.ค. 2560
ประธานกรรมการ
บจ.เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
กรรมการ
บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี)
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 8 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

16 ตุลาคม  2560
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 45/2004
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3. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ดร. พจน์  พะเนียงเวทย์
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
50 ปี
จ�ำนวน 3,058,552 หุ้น  (0.93%)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - เม.ย. 2560
กรรมการรองผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.ซันโก แมชีนเนอรี่ (ประเทศไทย)
กรรมการ
บจ.เพรซิเดนท์ฟูดส์ (กัมพูชา)
กรรมการ
บจ.ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์
กรรมการ
บจ.คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)
กรรมการ
China Bangla Packaging &
Printing Industries Ltd.
กรรมการ
บจ.จิมสกรุ๊ป
กรรมการผู้จัดการ
บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี)
กรรมการ
บจ.สามชาย ซัน
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ			
		 บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
		 บริษัทอื่น
จ�ำนวน 9 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ
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16 ตุลาคม  2560
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 20/2004
- Director Certification Program (DCP) 72/2006
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4. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ดร. พจนี  พะเนียงเวทย์
รองผู้อ�ำนวยการ
54 ปี
จ�ำนวน 3,100,923 หุ้น  (0.94%)
Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry with emphasis on
Food Sciences, University of California, Davis
Master of Management, SASIN Graduate Institute of Business
Administration, Bangkok
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
รองผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2552 – ต.ค. 2560
รองผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก.เคอรี่ฟลาวมิลล์
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บจก. สยามจริงใจ
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก.เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
2550 - ต.ค. 2560
กรรมการ
บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ
บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 4 แห่ง
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Accreditation Program
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5. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นางสาวพจนา  พะเนียงเวทย์
ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
52 ปี
จ�ำนวน 3,061,510 หุ้น  (0.93%)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (สาขานิเทศศิลป์)
New York Institute of  Technology  (NYIT), New York, USA
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (นิเทศศิลป์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
เม.ย. 2558 - ต.ค. 2560
กรรมการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2559- ต.ค. 2560
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2558-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี)
2551-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. สามเฮง จ�ำกัด
2543-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บจ. เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
2529-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.ไดจิเอ็นเตอร์ไพร์ส
2522-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. จิมสกรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 5 แห่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ
          
          

16 ตุลาคม  2560
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors  Certification Program (DCP 212/2015)
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 29/2017)
- Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017)

6. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นางสาวหทัยรัตน์  กว้างจิตต์อารีย์
ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
59 ปี
จ�ำนวน 51,144 หุ้น  (0.016%)
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 – ต.ค. 60
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /
บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
กรรมการบริหาร
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
ไม่มี
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Accreditation Program
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7. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นางสดใส  หาญชนะ
ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
58 ปี
จ�ำนวน 25,574 หุ้น  (0.008%)
ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 – ต.ค. 60
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /
บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
กรรมการบริหาร
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก.เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 1 บริษัท
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Accreditation Program
				
8. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นายเพชร  พะเนียงเวทย์
ผู้จัดการส�ำนักการลงทุนต่างประเทศ
43  ปี
จ�ำนวน 3,062,746 หุ้น  (0.93%)
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการส�ำนักการลงทุนต่างประเทศ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 –ต.ค. 60
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
กรรมการ
บมจ.สหพัฒนพิบูล
กรรมการ
บจ.เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
กรรมการ
บจ.ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ
2556 – ต.ค. 60
กรรมการ
บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ
บมจ.สหพัฒนพิบูล
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 2 บริษัท
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Accreditation Program
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9. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นายพันธ์  พะเนียงเวทย์
ผู้จัดการส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการ
42  ปี
จ�ำนวน 3,065,331 หุ้น  (0.93%)
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 – ต.ค. 60
กรรมการผู้จัดการ /
บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.ไทย อินสแตนท์ โพรดักส์
กรรมการ
บจ.ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง
ประธานคณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ /
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
กรรมการ
ประเทศไทย
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ตามพระราชบัญญติชั่งตวงวัด /
คณะอนุกรรมการค้าปลีก
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2557 – ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการพิจารณาผู้พิพากษา
กระทรวงยุติธรรม
สมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา
องค์กรหลักของกระบวนการยุติธรรม
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
จ�ำนวน 3 บริษัท
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Director Accreditation Program

10. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นางสาวสรารัตน์  ตั้งศิริมงคล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เลขานุการบริษัท
53 ปี
0.00%
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
พ.ค. 2555 – ต.ค. 2560
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
เม.ย. 2555 - ต.ค. 2560
เลขานุการบริษัท
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ไม่มี
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และทักษะของการเป็นกรรมการ
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011
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11. ชื่อ-นามสกุล
นายวสันต์  บุญสัมพันธ์กิจ
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)
อายุ
47 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น
0.00%
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Colorado, USA.
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 - ต.ค. 2560
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2545 - 2548
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2539 - 2545
Foreign Exchange Dealer
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ไม่มี
12. ชื่อ-นามสกุล
นายอิทธิพล  คูหะรัตน์
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ
52 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (จ�ำนวนหุ้น)
0.00%
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ก.ค. 2559 - ต.ค. 2560
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2544- มิ.ย. 2559
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บจ.ไทซันฟูดส์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ไม่มี
13. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวประพิณ  ลาวัณย์ประเสริฐ
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
อายุ
55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น
จ�ำนวน 32,297 หุ้น  (0.01%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2556 - ต.ค. 2560
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
2542 - มี.ค. 2556
กรรมการ
บจ.เคอรี่ ฟลาวมิลล์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น จ�ำนวน 1 บริษัท
14. ชื่อ-นามสกุล
นายสรยุทธ  รักษาศรี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
อายุ
46 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น
0.00%
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
พ.ค. 2558 - ต.ค. 2560
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2546 - เม.ย. 2558
หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคลล�ำพูน
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ โรงงานล�ำพูน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ไม่มี
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15. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นางสาวอริยา  ตั้งชีวินศิริกุล
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
45  ปี
0.00%
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการก�ำกับดูแลกิจการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2554 -  ต.ค. 2560
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2552 -  2554
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบและก�ำกับดูแล บจ.ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์
2546 -  2552
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ไม่มี

16. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นายชุมพล  เตมียสถิต
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
53 ปี
จ�ำนวน 430 หุ้น (0.0001%)  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
เม.ย. 2559 - ต.ค. 60
รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนา 
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
และประกันคุณภาพ
ม.ค. 2550 - มี.ค. 2559
รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ไม่มี

17. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น (จ�ำนวนหุ้น)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด

นางสาวสวิตา  สกุลธนสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
56 ปี
0.00%
ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2550 - ต.ค. 2560
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนา
และประกันคุณภาพ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ไม่มี
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18. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนิมล  กิจขันธ์
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการโรงงานศรีราชา
อายุ
56 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น
0.00%
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการโรงงานศรีราชา  
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ม.ค. 2559  -  ต.ค. 2560
ผู้จัดการโรงงานศรีราชา  
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
ม.ค. 2558  -  ธ.ค. 2558  
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตบะหมี่
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
เม.ย. 2556  - ธ.ค. 2557
หัวหน้าส่วนพัฒนาคุณภาพ
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
ม.ค. 2554  - มี.ค. 2556  
ที่ปรึกษาอิสระ ระบบ GMP/ISO 9000/BRC
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ไม่มี
19. ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
2556 – ต.ค. 2560
2559 - ปัจจุบัน
2550 - 2552
2548 - 2550
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

นางสุชาดา  พะเนียงเวทย์
ผู้จัดการโรงงานล�ำพูน
50 ปี
จ�ำนวน 52,918 หุ้น  (0.016%)
MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER AND ENGINEERING
MANAGEMENT MS.(CEM), ASSUMPTION UNIVERSITY
ผู้จัดการโรงงานล�ำพูน
ผู้จัดการโรงงานล�ำพูน
กรรมการ
หัวหน้าส่วนส�ำนักงานโรงงาน
(รักษาการณ์ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานล�ำพูน)
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนส�ำนักงานโรงงาน
บริษัทอื่น

20. ชื่อ-นามสกุล
นายนิรันดร์  ภู่ทอง
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการโรงงานระยอง
อายุ
65 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น
จ�ำนวน 69,865 หุ้น  (0.02%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา			
ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการโรงงานระยอง
2556 – ต.ค. 2560
ผู้จัดการโรงงานระยอง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ไม่มี

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บจ.นอร์ทเทิร์น  เทคโนโลยี
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
จ�ำนวน 1 บริษัท

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
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ข้อมูลจำ�เพาะ
ชื่อ
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
E-mail
เลขทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
ที่ตั้งสำ�นักงาน

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
02 374 4730  
02 374 7743
http://www.mama.co.th
tf@mama.co.th
0107560000397
329,704,014 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวนทั้งสิ้น 329,704,104 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240

ที่ตั้งโรงงาน

: ศรีราชา :
ลำ�พูน

:

ระยอง

:

ราชบุรี 1 :
ราชบุรี 2 :

601 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำ�บลหนองขาม อำ�เภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20280
โทรศัพท์ 038 480 502 โทรสาร 038 480 184
99/9 หมู่ 5 ถนนลำ�พูน-ป่าซาง ตำ�บลป่าสัก อำ�เภอเมืองลำ�พูน จังหวัดลำ�พูน 51000
โทรศัพท์ 053 584 088 โทรสาร 053 584 086
43/244  หมู่ 4  ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ตำ�บลมาบยางพร อำ�เภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038 891 530 โทรสาร 038 891 533
115 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตำ�บลปากแรต อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032 201 503-4 โทรสาร 032 201 248
158 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตำ�บลปากแรต อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032 719 599 โทรสาร 032 719 555

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ : นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9992
		
ผู้ตรวจสอบบัญชี : นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
		
ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ชมพูและเพื่อน จำ�กัด
เลขที่ 5 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2221-8111-3  โทรสาร  0-2224-1997
		
ธนาคาร
: ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน),
ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำ�กัด,
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน),ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน),
ธนาคารธนชาต จำ�กัด,ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
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