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ส่ วนที$ 1
การประกอบธุรกิจ
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” และ “TFMAMA”) เป็ นบริ ษัทซึงเกิดขึ /นจากการควบบริ ษัท
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และทีมีการแก้ ไขเพิมเติม (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ”) ระหว่าง
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) (“TF”) และ บริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) (“PR”) โดยจด
ทะเบียนควบบริ ษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์เมือวันที 16 ตุลาคม 2560 และได้ รับมาซึงทรัพย์สิน หนี /
สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบทังหมดของทั
/
งสองบริ
/
ษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจด้ านการผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมีและอาหารกึงสําเร็ จรู ป
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ขนมปั งกรอบ นํ /าผลไม้ และ บรรจุภณ
ั ฑ์ ทังนี
/ / บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยรวมทังสิ
/ /น 8 บริ ษัท และมีบริ ษัทร่ วม
รวมทังสิ
/ /น 6 บริ ษัท ซึงประกอบธุรกิจด้ านอาหาร, ด้ านวัตถุดิบ, ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์, ด้ านลงทุน และด้ านอืนๆ
ณ วันที 16 ตุลาคม 2560 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วเท่ากับ 329,704,014 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจํานวนทังสิ
/ /น 329,704,014 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
1.1. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“เป็ นผู้นําระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้ าทีผู้บริ โภคยอมรับและพึงพอใจให้ มีอยู่ในทุก
ครัวเรื อน โดยเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารทีมีความปลอดภัย และคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้ การดําเนินธุรกิจที
สร้ างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม เพือความยังยืน”
พันธกิจ 2560 - 2563
1) มุ่งเน้ นให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับประโยชน์สงู สุด ด้ วยผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพ รสชาติอร่ อย คํานึงถึงหลักโภชนาการทีดี
รวมทังความสะดวก
/
และปลอดภัย ด้ วยราคาทีเหมาะสม
2) พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความเชียวชาญในการปฏิบตั ิงาน เพือพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู้
สําหรับทุกๆคน
3) เพิมศักยภาพในการผลิตด้ วยเทคโนโลยีทนั สมัย ควบคู่กบั การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือสร้ างนวัตกรรม
ทางอาหาร พร้ อมด้ วยระบบการบริ หารจัดการทีมีประสิทธิภาพ บนพื /นฐานของข้ อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
4) มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพือขยายธุรกิจให้ เติบโตอย่างต่อเนือง ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทัวโลก
5) สร้ างความไว้ วางใจให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และให้ ความสําคัญอย่างจริ งจังในการรับผิดชอบต่อสังคม การ
ดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิงแวดล้ อม โดยใช้ หลักธรรมาภิบาลเพือพัฒนาอย่างยังยืน
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ร่วมมือร่วมใจ
ใฝ่ เรี ยนรู้
สูม่ าตรฐาน
ทํางานมีจริ ยธรรม
ทําธุรกรรมมีความรับผิดชอบ
ประกอบธุรกิจยังยืน

1.2. การเปลี$ยนแปลงและพัฒนาการที$สาํ คัญ
การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ 3 ปี ก่ อ นการควบบริษัท
บริษัท ไทยเพรซิเ ดนท์ ฟ ูด ส์ จํากัด (มหาชน)(TF)
ปี 2557

โรงงานผลิตบะหมีกึงสําเร็ จรู ปในประเทศฮังการี ที TF ร่ วมลงทุนรองรั บการเติบโตของตลาด ได้ เปิ ด
ดําเนินการ ในกลางปี 2557 โดยได้ รับการรับรองมาตรฐาน IFS (International Food Standard) อีกทังยั
/ งได้
รับรองการผลิตสินค้ า Halal, GMP & HACCP โดยมีเครื องจักรผลิตบะหมีกึงสําเร็ จรู ปประเภทซองรวม 2
เครื อง มีกําลังการผลิต 4-5 ล้ านซองต่อกะต่อเดือน และได้ เริ มทําการจัดจําหน่ายสินค้ าตรา Thai Chef, Asia
Gold ออกสูต่ ลาดฮังการี และยุโรป

ปี 2558

ปรับเปลียนการทําตลาด โดยใช้ Presenter คุณอัม-พั
/ ชราภา ไชยเชื /อ โฆษณาสินค้ าในรสชาติต้มยํากุ้ง, ต้ ม
ยํากุ้งนํ /าข้ น และเย็นตาโฟต้ มยําหม้ อไฟ นับเป็ นการเปลียนแปลงในด้ านการโฆษณาเมือเทียบกับหลายปี ที
ผ่านมา ส่งผลให้ ภาพรวมธุรกิจมียอดขายเติบโตในช่วงมีโฆษณาเพิมขึ /นร้ อยละ 8 จากปี ก่อน โดยกลยุทธ์
การโฆษณาครัง/ นี /ส่งผลให้ รสชาติเย็นตาโฟต้ มยําหม้ อไฟ เติบโตสูงถึงร้ อยละ 40 และในช่วงไตรมาส 3-4 มี
การกระตุ้นตลาดโดยการออกแคมเปญ Lucky Draw โดยใช้ ชือว่า “มาม่าอร่อยออกรถ แจกรี โว่ทกุ เดือน แจก
ทองทุกวัน” ด้ วยการจับมือร่ วมกับ บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด นับเป็ นการสร้ างพันธมิตรที
ส่งผลให้ เกิ ดการจดจํ าตราสินค้ าได้ อย่างดีเยียม ส่งผลให้ แคมเปญนีม/ ีการเติบโตในช่วงการจัดแคมเปญ
เพิมขึ /นร้ อยละ 3.1 จากปี ก่อน

ปี 2559

เพือเป็ นการต่อยอดการขายสินค้ าประเภทเส้ นบะหมีของ TF ประกอบกับการขยายตัวของตลาดร้ านราเมน
ญี ปุ่ น ซึงมีการขยายตัวอย่างต่อเนือง TF จึงได้ มีการร่ วมทุนกับบริ ษัท โคราคุเอ็น โฮลดิง/ คอร์ เปอเรชัน
(KOURAKUEN HOLDINGS CORPORATION) ซึงเป็ นเจ้ าของร้ านอาหารญี ปุ่ น “โคราคุเอ็น ราเมน”
(Kourakuen Ramen) ทีมียอดขายอันดับ 1 ในประเทศญีปุ่ น โดยได้ จดั ตัง/ บริ ษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น
จํากัด ( PRESIDENT KOURAKUEN CO.,LTD.) เพือประกอบกิจการร้ านอาหารราเมนในประเทศไทย
โดยมีทุนจดทะเบียน 25 ล้ านบาท ซึงบริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 70 และ
บริ ษัท โคราคุเอ็น โฮลดิ /ง คอร์ เปอเรชัน จํากัด ถือหุ้นร้ อยละ 14 ปั จจุบนั ร้ านอาหารญีปุ่ น “โคราคุเอ็น ราเมน”
(Kourakuen Ramen) มี 2 สาขาที “Gateway Ekkamai Shopping Centre” และที “J-Park ศรี ราชา” โดยมี
เป้าหมายทีจะขยายสาขาให้ ได้ มากกว่า 30 สาขา ภายในระยะเวลา 5 ปี

ปี 2559

TF ได้ ยืนขอการรับรองและเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต เมือวันที 30
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พฤษภาคม 2559 และ TF ได้ ผ่านกระบวนการรับรองและเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านทุจริ ต ประจําไตรมาส 2/2559 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นที
เรี ยบร้ อยแล้ ว เมือวันที 22 กรกฎาคม 2559
ปี 2560

TF ได้ ดําเนินการเข้ าซื /อหุ้นสามัญบางส่วนในบริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) (“PB”) โดยการทํา
คําเสนอซื /อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั/
PB ร่ วมกับบริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ /ง จํากัด (มหาชน) (“SPI”) (CoTender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรื อง หลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ ลงวันที 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทังที
/ ได้
แก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ทังนี
/ / TF ได้ ทําการรับซื /อหุ้นสามัญใน PB เป็ นสัดส่วนครึ งหนึงของ
จํานวนหุ้นทีมีผ้ ตู อบรับคําเสนอซื /อในการทําคําเสนอซื /อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั/
PB ร่ วมกับ SPI ดังกล่าว การ
ทําคําเสนอซื /อหุ้นสามัญทังหมดใน
/
PB ร่วมกับ SPI ดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นส่วนหนึงของการดําเนินการตามแผน
ธุรกรรมของบริ ษัททีเกียวข้ องในเครื อสหพัฒน์ทีประกอบธุรกิจหลักด้ านอาหาร

บริษัท เพรซิเ ดนท์ ไ รซ์ โ ปรดัก ส์ จํากัด (มหาชน) (PR)
ปี 2557

ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง/ ที 1/2557 ของ PR เมือวันที 23 เมษายน 2557 ได้ มีมติอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบี ยนของ PR จากจํ า นวน 150,000,000 บาท เป็ น 149,704,014 บาท เพือให้ สอดคล้ องกับทุน
ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว โดย PR ได้ จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ เมือวันที 6 พฤษภาคม 2557

ปี 2557

PR ยังคงมุ่งมันพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือตอบสนองผู้บริ โภคมาอย่างต่อเนือง โดยได้ ออก ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ แก่
มาม่าเส้ นหมีโกเรง ไชโยคิดส์โจ๊ กคัพรสหมูสบั ไข่ฟู และรสไก่ไข่กวน ก๋วยเตี€ยวเส้ นตรงขนาด 3 mm. 5 mm.
และ 10 mm. และ Mamy rice pasta whole grain fusilli 500g. เป็ นต้ น

ปี 2558

PR ได้ พัฒนาสินค้ าใหม่มาอย่างต่อเนืองและได้ ออกสินค้ าใหม่หลายรายการเพือส่งออกไปจําหน่ายยัง
ต่างประเทศทีสําคัญ ได้ แก่ MAMA Instant Rice Noodles Soup Spicy Shrimp Flavor, MAMY Rice
Pasta, MAMA Bowl Rice Noodles Tom Yum Goong, MAMA Rice Noodles Phnom Penh Style,
MAMA Instant Rice Noodles Vegetable Flavor, MAMA Instant Rice Noodles Stew Beef Flavor และ
MAMA Instant Rice Noodles Chicken Flavor เป็ นต้ น

ปี 2559

PR ได้ ยืนขอการรับรองและเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต เมือวันที 7
มิถนุ ายน 2559 และPR ได้ ผา่ นกระบวนการรับรองและเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ต ประจําไตรมาส 2/2559 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นทีเรี ยบร้ อย
แล้ ว เมือวันที 22 กรกฎาคม 2559

ปี 2560

PR มีการเปลียนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากบริ ษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ /ง จํากัด (“PH”)
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม เป็ น SPI เมือวันที 8 มิถนุ ายน 2560 ตามที SPI ได้ รับโอนกิจการทังหมดมาจาก
/
PH นอกจากนี / SPI ได้ ทําคําเสนอซื /อหลักทรัพย์ของ PR ตามหน้ าทีภายหลังการได้ ห้ นุ สามัญใน PR มาจาก
การรับโอนกิจการทังหมดของ
/
PH จนมีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PR ข้ ามจุดทีจะต้ องทําคําเสนอซื /อหลักทรัพย์

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ
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ทังหมดของกิ
/
จการ (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 ตังแต่
/ วนั ที 21
มิถนุ ายน – 26 กรกฎาคม 2560 ทีผ่านมา
การควบบริษัท ระหว่ าง TF และ PR
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ TF และ PR ได้ มีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัทระหว่าง TF และ PR เมือวันที 25 เมษายน
2560 เพือการเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขัน ต่อยอดธุรกิจ และเพิมศักยภาพในการผลิตและการบริ หารจัดการ เนืองจาก
TF และ PR เป็ นบริ ษัททีมีลกั ษณะการดําเนินธุรกิจทีมีความต่อเนืองกันและมีผลิตภัณฑ์ทีคล้ ายกัน โดยบริ ษัทจะเป็ น
บริ ษัทหลัก (Flagship Company) ในเครื อสหพัฒน์ทีประกอบธุรกิจหลักด้ านอาหาร ซึงรวมถึง อาหารกึงสําเร็ จรู ปภายใต้
เครื องหมายการค้ า “มาม่า” ทังหมด
/
และธุรกิจอืน ๆ รวมถึงขนมปั งกรอบ นํ /าผลไม้ ขนมปั งและเบเกอรี และบรรจุภณ
ั ฑ์
เป็ นต้ น โดย TF และ PR ได้ จดทะเบียนควบบริ ษัทในวันที 16 ตุลาคม 2560 บริ ษัทใหม่ทีเกิดจากการควบบริ ษัทได้ แก่
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จํากัด (มหาชน) ได้ รับโอนไปซึงทรัพย์สนิ หนี /สิน สิทธิ หน้ าทีและ ความรับผิดชอบของ TF และ
PR โดยผลของกฎหมาย
การดําเนินการเกี$ยวเนื$องกับการควบบริษัท
15 มีนาคม 2560

คณะกรรมการบริ ษัทของ TF และ PR ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณา
อนุมตั ิการควบบริ ษัท

25 เมษายน 2560

ทีประชุมผู้ถือหุ้นของ TF และ PR ได้ มีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัท

26 เมษายน 2560

TF ขายหุ้นทีถืออยูใ่ น PR จํานวนทังหมด
/
1,806,250 หุ้นให้ แก่ กรรมการของ TF 4 ราย

3 พฤษภาคม 2560

TF จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจาก 240,000,000 บาท เหลือ 180,000,000 บาท

16 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการบริ ษัทของ TF และ PR อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมระหว่าง TF และ
PR เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆของบริ ษัทใหม่ทีเกิดจากการควบบริ ษัท

11 ตุลาคม 2560

ทีประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมระหว่าง TF และ PR อนุมตั ิเรื องต่าง ๆ ของบริ ษัทใหม่ทีเกิดจากการควบ
บริ ษัท

16 ตุลาคม 2560

จดทะเบียนควบบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิชย์เป็ นบริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) โดย
ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลั กทรั พ ย์ ฯ”) รั บหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

18 ตุลาคม 2560

เริ มซื /อขายหลักทรัพย์ “TFMAMA”
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1.3. โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจด้ านการผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมีและอาหารกึงสําเร็ จรู ป
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ขนมปั งกรอบ นํ /าผลไม้ และ บรรจุภณ
ั ฑ์ ทังนี
/ / บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยรวมทังสิ
/ /น 8 บริ ษัท และมีบริ ษัทร่ วม
รวมทังสิ
/ /น 6 บริ ษัท ซึงประกอบธุรกิจด้ านอาหาร ด้ านวัตถุดิบ ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้ านลงทุน และด้ านอืนๆ โดย ณ ปั จจุบนั
โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทมีดงั นี /
ณ วันที 16 ตุลาคม 2560 บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างการถือหุ้นในกลุม่ ธุรกิจ 5 กลุม่ ดังนี /
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจลงทุน

กลุ่มธุรกิจอื$นๆ

บริ ษัท เพรซิเดนท์
ฟลาวมิลล์ จํากัด
(60.00%)(1)

บริษัท ไทยอันเป่ า
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
จํากัด (51.00%)(1)

บริ ษัท ไทย-เมียนม่าร์
ซัคเซส เวนเจอร์
จํากัด (35.00%)(2)

บริ ษัท ซันโก แมชชิน
เนอรี (ประเทศไทย)
จํากัด (35.00%)(2)

บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ (ฮังการี ) จํากัด
(65.00%)(1)

บริ ษัท เคอรี ฟลาวมิลล์
จํากัด
(39.00%)(2)

บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ /ง
จํากัด
(50.10%)(1)

บริ ษัท คาลอล ไทย
เพรซิเดนท์ฟดู ส์ (บีดี)
จํากัด (55.00%)(1)

บริ ษัท ไทยอินสแตนท์
โพรดักส์ จํากัด
(25.00%)(2)

บริษัท ฉงฉิง/ ไทเป่ า
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
จํากัด (35.00%)(2)

บริ ษัท ไทซันฟูดส์
จํากัด (52.08%)(1)

บริ ษัท คิวพี (ประเทศ
ไทย) จํากัด (10.00%)(3)

กลุ่มธุรกิจอาหาร

กลุ่มธุรกิจวัตถุดบิ

บริ ษัท เพรซิเดนท์
โคราคุเอ็น จํากัด
(70.00%)(1)

บริษัท เพรซิเดนท์
อินเตอร์ ฟดู จํากัด
(8.67%)(3)

บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี
จํากัด (มหาชน)
(46.91%)(1)
บริ ษัท เพรซิเดนท์
ฟูดส์ (คัมโบเดีย)
จํากัด (30.00%)(2)

หมายเหตุ: (1) บริ ษัทย่อย (2) บริ ษัทร่วม (3) เงินลงทุนในบริ ษัทอืน
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(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) เกิดจากการควบบริ ษัทตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนระหว่าง TF
กับ PR โดยธุรกิจของบริ ษัทฯ หลังควบกิจการจะคงไว้ ซงธุ
ึ รกิจเดิมของ TF และ PR โดยมีโครงสร้ างรายได้ รวมเสมือนควบ
บริ ษัท(1) ดังต่อไปนี /
รายได้
%
สําหรับงวด
การถือ สําหรับรอบปี สําหรับรอบปี
สายผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
หกเดือน
ดําเนินการโดย
หุ้น
สิน\ สุด
สิน\ สุด
ธุรกิจ
สิน\ สุด 30
ของ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559
มิ.ย. 2560
บริษัท
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
บะหมีและ
อาหาร บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (TFMAMA)
อาหารกึง
บจ.คาลอลไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (บีดี)
55.00
9,960 48.68 10,757 49.52 5,302 49.58
สําเร็ จรูป
บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (ฮังการี )
65.00
บจ.เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น
70.00
เบเกอรี
อาหาร บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี
46.90 7,316 35.76 7,546 34.74 3,520 32.92
ขนมปั งกรอบ
อาหาร บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (TFMAMA)
794 3.88 857 3.95 378 3.53
นํ /าผลไม้
อาหาร บจ.ไทซันฟูดส์
52.08 744 3.64 857 3.95 500 4.68
บรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุ บจ.ไทยอันเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ
51.00
1,001 4.89 1,000 4.60 569 5.32
ภัณฑ์ บจ.ไดอิชิ แพคเกจจิ /ง
50.10
อืนๆ(แป้งสาลี) วัตถุดิบ บจ.เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์
60.00 135 0.66 127 0.58 61 0.57
(2)
รายได้ อืน
509 2.49 578 2.66 364 3.40
รวม
20,459 100.00 21,722 100.00 10,694 100.00
(โปรดดูรายละเอียดเพิ มเติ มในหัวข้อ 13 ข้อมูลทางการเงิ นทีสําคัญ)
หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนรอบปี สิ /นสุด 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ สําหรับงวดหกเดือน
สิ /นสุด 30 มิถนุ ายน 2560 ทีผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานทีให้ ความเชือมัน
รหัส 3420 เรื องงานทีให้ ความเชือมันเพือรายงานต่อการรวบรวมข้ อมูลทางการเงินเสมือนทีรวมอยู่
ในหนังสือชี /ชวน โดยถูกจัดทําขึ /นจากข้ อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพือแสดงข้ อมูลทางการเงิน
เสมือนว่ามีการควบบริ ษัทระหว่าง TF และ PR ตังแต่
/ วนั ที 1 มกราคม 2558
(2) รายได้ อืนประกอบด้ วย ดอกเบี /ยรับ ค่าเช่ารับ เงินปั นผลรับ กําไรจากอัตราแลกเปลียน ส่วนแบ่งกําไร
จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม รายได้ เบ็ดเตล็ด รายได้ คา่ บริ การ และอืนๆ
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2.1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ บะหมี$และอาหารกึ$งสําเร็จรูป
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายบะหมีและอาหารกึงสําเร็ จรู ปสําหรับจําหน่ายทังในและนอกประเทศ
/
โดยแบ่งกลุม่ ผลิตภัณฑ์ได้ ดงั นี /
1.1. ผลิตภัณฑ์กึงสําเร็ จรูปทีใช้ แป้งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลัก
ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมีกึงสําเร็ จรูปภายใต้ เครื องหมายการค้ ามาม่า ซึงเป็ นทีรู้จกั และยอมรับของผู้บริ โภคมานาน
กว่า 40 ปี โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้ อยละ 50 ในประเทศไทย รวมทังการรั
/
บจ้ างผลิตบะหมีกึงสําเร็ จรู ปให้ กบั
บริ ษัทชันนํ
/ าของทวีปยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย เพือการส่งออก โดยมีกําลังการผลิตทังสิ
/ /นประมาณ 6 ล้ านซองต่อวัน
1.2. ผลิตภัณฑ์กึงสําเร็ จรูปทีใช้ ข้าวเป็ นวัตถุดิบหลัก
1.2.1. ผลิตภัณฑ์อาหารกึงสําเร็ จรูปพร้ อมรับประทาน
เช่น เส้ นหมีขาวกึงสําเร็ จรู ป ก๋วยเตี€ยวกึงสําเร็ จรู ป ก๋วยจัˆบกึงสําเร็ จรู ป โจ๊ กกึงสําเร็ จรู ป ข้ าวต้ มกึง
สําเร็ จรูป ข้ าวขาวและข้ าวหอมกึงสําเร็ จรู ป ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์มีสว่ นประกอบของตัวเส้ นหรื อข้ าวพร้ อม
ด้ วยเครื องปรุ งรสทีมีรสชาติครบถ้ วน ภายใต้ เครื องหมายการค้ ามาม่า และเครื องหมายการค้ า
ต่างประเทศ ได้ แก่ MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE เป็ นต้ น
1.2.2. ผลิตภัณฑ์ทีใช้ เป็ นส่วนประกอบหลักของตํารับอาหารเส้ น
เช่น เส้ นหมีขาว และก๋วยเตี€ยว สําหรั บผู้บริ โภคใช้ เป็ นส่วนประกอบในการประกอบอาหาร โดยมี
หลากหลายขนาดสํา หรั บครอบครั วขนาดเล็ก หรื อ ครอบครั วขนาดใหญ่ ภัตตาคาร และโรงเรี ยน
ภายใต้ เครื องหมายการค้ า MAMA MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE
เป็ นต้ น
1.3. ผลิตภัณฑ์กึงสําเร็ จรูปทีใช้ วตั ถุดิบอืน
เช่น ผลิตภัณฑ์ว้ นุ เส้ นกึงสําเร็ จรูป เป็ นต้ น
2. ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี$
เป็ นธุรกิจภายใต้ บริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี จํากัด (มหาชน) (“PB”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของ TFMAMA โดย
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายขนมปั งและเบเกอรี ภายใต้ เครื องหมายการค้ าของบริ ษัท โดยส่วนมากเป็ นการจําหน่าย
ภายในประเทศ โดยแบ่งกลุม่ ผลิตภัณฑ์ได้ ดงั นี /
2.1. ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ค้ าส่ง
ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมปั งชนิดแผ่น ขนมปั งสําหรับเบอร์ เกอร์ ขนมปั งสําหรับฮอทดอก ขนมปั งพร้ อมทาน เช่น
ขนมปั งสอดไส้ แซนด์วิชสําเร็ จรู ป เค้ ก และเบเกอรี อืน ๆ ซึงจัดจําหน่ายให้ กบั ช่องทาง/ร้ านค้ าต่าง ๆ โดยกลุม่ ลูกค้ าหลัก
คือ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และ ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
/ ม (Traditional Trade) ภายใต้ เครื องหมายการค้ า
ฟาร์ มเฮ้ าส์

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

หน้ า 7

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2.2. ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ค้ าปลีก
ผลิ ตภัณ ฑ์ เบเกอรี ที จํ า หน่ า ยผ่ า นร้ านค้ า ปลี กของบริ ษัท ได้ แก่ ร้ านเดลิ ย่า และร้ านเค้ กมาดามมาร์ โก้
นอกจากนันยั
/ งมีแฟรนไชส์ขายแซนวิช กู๊ดมอร์ นิงฟาร์ มเฮ้ าส์ และตู้จําหน่ายขนมปั งอัตโนมัติ
2.3. ผลิตภัณฑ์เบเกอรี สําหรับธุรกิจฟาสต์ฟดู้ และร้ านอาหาร/ภัตตาคาร
ได้ แก่ ขนมปั งสําหรับเบอร์ เกอร์ ขนมปั งสําหรับฮอทดอก ขนมปั งชนิดแผ่น ขนมปั งฝรังเศส ครัวซองต์ ขนมปั ง
กรอบ และแป้งพิซซ่า ทีจํ าหน่ายให้ แก่ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซซ่าฮัท เบอร์ เกอร์ คิง และอืนๆ
รวมถึงกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชบุ ทอด ได้ แก่ เกล็ดขนมปั ง
3. ผลิตภัณฑ์ ขนมปั งกรอบ
ผลิตขนมปั งกรอบภายใต้ เครื องหมายการค้ าบิสชิน และโฮมมี โดยแต่ละเครื องหมายการค้ าจะมีผลิตภัณฑ์ทงั /
บิสกิต แครกเกอร์ และเวเฟอร์ หลายรสชาติ อาทิ บัตเตอร์ โคโคนัต บัตเตอร์ โคโคนัตครี มส้ ม บัตเตอร์ โคโคนัตเคลือบชอคโก
แลต โฮลวีทแครกเกอร์ เลมอนเชอร์ เบท เวเฟอร์ รสโกโก้ กาแฟ มะพร้ าว สตรอเบอร์ รี บลูเบอร์ รี แบล็คเคอเรนท์ แครกเกอร์
รสงา ไก่ ชีส และมะพร้ าว
4. ผลิตภัณฑ์ นํา\ ผลไม้
ผลิตนํ /าผลไม้ ภายใต้ เครื องหมายการค้ ากรี นเมท เคลลี และไทซัน ทังรู/ ปแบบกระป๋องและขวดเพชร หลากหลาย
รสชาติ อาทิ รสส้ ม ลิ /นจี เฉาก๊ วย และรสมะขามซึงเป็ นสินค้ าทีขายดีในภาคใต้
5. ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ประกอบด้ วย ฟิ ล์มห่ออย่างอ่อนบรรจุอาหารและถ้ วยกระดาษ

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

หน้ า 8

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทฯ รับโอนบัตรส่งเสริ มการลงทุนจาก TF และ PR ซึงได้ รับสิทธิพิเศษทางด้ านภาษี อากรจากการส่งเสริ มการ
ลงทุนตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนภายใต้ เงือนไข
ต่าง ๆทีกําหนดไว้ สิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี อากรทีมีสาระสําคัญมีดงั ต่อไปนี /
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที
ได้ รับโอนกิจการจากบัตรส่งเสริ มเลขที
ลงวันที
2. เพือส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ
3. เงือนไขสําคัญทีต้ องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
/
4. สิทธิประโยชน์สาํ คัญทีได้ รับ
4.1 ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิ ทีได้ จากการประกอบกิจการที
ได้ รับการส่งเสริ มและได้ รับยกเว้ นไม่ต้อง
นํ า เงิ นปั นผลจากกิ จ การที ได้ รั บการ
ส่งเสริ มซึ งได้ รับยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเพือเสียภาษี
4.2 ได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบุคคลร้ อย
ละ 50 สําหรั บกํ าไรสุทธิ นบั แต่วนั ทีสิทธิ
พิเศษในข้ อ 4.1 สิ /นสุดลง
4.3 ได้ รั บยกเว้ นอา กรขา เข้ า สํ า หรั บ
เครื องจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณา
อนุมตั ิ
4.4 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดิบ
และวั ส ดุ จํ า เป็ นที ต้ องนํ า เข้ า จา ก
ต่า งประเทศเพือใช้ ในการผลิตเพื อการ
ส่งออกนับตังแต่
/ วนั นําเข้ าครัง/ แรก
5. วันทีเริ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ
2082/อ./2549
1464/2545
19 กรกฎาคม 2545

1388(2)/2552
26 พฤษภาคม 2552

ผลิตบะหมีกึงสําเร็ จรูป

ผลิตขนมปั งกรอบ

ระยอง

ระยอง

สิ /นสุดแล้ ว

-

สิ /นสุดแล้ ว

8 ปี
(จนถึงวันที 3 มีนาคม 2561)

ได้ รับ

ได้ รับ

สิ /นสุดแล้ ว

สิ /นสุดแล้ ว

1 กรกฎาคม 2549

4 มีนาคม 2553

หน้ า 9

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที
ลงวันที
2. เพือส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ
3. เงือนไขสําคัญทีต้ องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
/
4. สิทธิประโยชน์สาํ คัญทีได้ รับ
4.1 ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับ
กําไรสุทธิทีได้ จากการประกอบกิจการที
ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ
100 ของเงิ นลงทุนและได้ รับยกเว้ นไม่
ต้ องนําเงินปั นผลจากกิจการทีได้ รับการ
ส่งเสริ มซึงได้ รับยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเพือเสียภาษี
4.2 ได้ รั บยกเว้ นอา กรขา เข้ า สํ า หรั บ
เครื องจั ก รตา มที คณะกรรมกา ร
พิจารณาอนุมตั ิ
4.3 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดิบ
และวั ส ดุ จํ าเป็ นที ต้ องนํ า เข้ าจาก
ต่างประเทศเพือใช้ ในการผลิตเพือการ
ส่งออกนับตังแต่
/ วนั นําเข้ าครัง/ แรก
5. วันทีเริ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

2201(2)/2553
9 พฤศจิกายน 2553
ผลิตบะหมีกึง
สําเร็ จรูป

บริษัทฯ
2535(2)/2554
28 ธันวาคม 2554
ผลิตบะหมีกึง
สําเร็ จรูป

1161(2)/2555
9 กุมภาพันธ์ 2555
ผลิตขนมเวเฟอร์ สอด
ไส้

ชลบุรี

ชลบุรี

ระยอง

8 ปี
(จนถึงวันที 9
มิถนุ ายน 2562)

8 ปี
(จนถึงวันที 31
ตุลาคม 2563)

8 ปี
(จนถึงวันที 4
พฤศจิกายน 2563)

ได้ รับ

ได้ รับ

ได้ รับ

สิ /นสุดแล้ ว

สิ /นสุดแล้ ว

สิ /นสุดแล้ ว

10 มิถนุ ายน 2554

1 พฤศจิกายน 2555

5 พฤศจิกายน 2556

หน้ า 10

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที
ลงวันที
2. เพือส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ
3. เงือนไขสําคัญทีต้ องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
/
4. สิทธิประโยชน์สาํ คัญทีได้ รับ
4.1 ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับ
กําไรสุทธิทีได้ จากการประกอบกิจการที
ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ
100 ของเงิ นลงทุนและได้ รับยกเว้ นไม่
ต้ องนําเงินปั นผลจากกิจการทีได้ รับการ
ส่งเสริ มซึงได้ รับยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเพือเสียภาษี
4.2 ได้ รั บยกเว้ นอา กรขา เข้ า สํ า หรั บ
เครื องจั ก รตา มที คณะกรรมกา ร
พิจารณาอนุมตั ิ
4.3 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดิบ
และวั ส ดุ จํ าเป็ นที ต้ องนํ า เข้ าจาก
ต่างประเทศเพือใช้ ในการผลิตเพือการ
ส่งออกนับตังแต่
/ วนั นําเข้ าครัง/ แรก
5. วันทีเริ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ
1045(2)/2555 1782(2)/2556 1780(2)/2556 1781(2)/2556
19 มกราคม
6 มิถนุ ายน
6 มิถนุ ายน
6 มิถนุ ายน
2555
2556
2556
2556
ผลิตบะหมีกึง ผลิตบะหมีกึง ผลิตขนมเว ผลิตบะหมีกึง
สําเร็ จรูป
สําเร็ จรูป
เฟอร์ สอดไส้
สําเร็ จรูป
ชลบุรี
8 ปี
(จนถึงวันที 1
กรกฎาคม
2564)

ระยอง

ระยอง

8 ปี
8 ปี
(จนถึงวันที 30 (จนถึงวันที 30
มิถนุ ายน
กันยายน
2566)
2567)

ชลบุรี
8 ปี
(ยังไม่ได้ ใช้
สิทธิ‰)

ได้ รับ

ได้ รับ

ได้ รับ

ได้ รับ

สิ /นสุดแล้ ว

สิ /นสุดแล้ ว

สิ /นสุดแล้ ว

1 ปี
(ยังไม่ได้ ใช้
สิทธิ‰)

2 กรกฎาคม
2556

1 กรกฎาคม
2558

1 ตุลาคม
2559

(ยังไม่ได้ ใช้
สิทธิ‰)

หน้ า 11

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที
ลงวันที
2. เพือส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

3. เงือนไขสําคัญทีต้ องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
/
4. สิทธิประโยชน์สาํ คัญทีได้ รับ
4.1 ได้ รั บ ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิ ติ
บุ คคลสํ า หรั บกํ า ไรสุ ทธิ ทีได้
จากการประกอบกิจการทีได้ รับ
การส่งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อย
ละ 100 ของเงิ น ลงทุ น และ
ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํ า เงิ นปั น
ผลจากกิ จการที ได้ รั บการ
ส่งเสริ มซึงได้ รับยกเว้ นภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลไปรวมคํานวณเพือ
เสียภาษี
4.2 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับ
เครื องจักรตามทีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
4.3 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับ
วัตถุดิบและวัสดุจําเป็ นที ต้ อง
นําเข้ าจากต่างประเทศเพือใช้
ในการผลิ ตเพื อการส่ ง ออก
นับตังแต่
/ วนั นําเข้ าครัง/ แรก
5. วันทีเริ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

1783(2)/2556
6 มิถนุ ายน 2556
ผลิตขนมเค้ กสอด
ไส้

บริษัทฯ
1017(2)/2558
1018(2)/2558
6 มกราคม 2558
6 มกราคม 2558
ผลิตบะหมีกึง
ผลิตบะหมีกึง
สําเร็ จรูป
สําเร็ จรูป

58-2216-0-00-1-0
22 กันยายน 2558
ผลิตก๋วยเตี€ยวกึง
สําเร็ จรูป
และเส้ นก๋วยเตี€ยว
อบแห้ ง

ระยอง

ระยอง

ลําพูน

บ้ านโป่ ง

8 ปี
(ยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ‰)

8 ปี
(จนถึงวันที 31
สิงหาคม 2567)

8 ปี
(จนถึงวันที 31
มกราคม 2567)

8 ปี
ไม่เกินร้ อยละ 100
ของเงินลงทุนไม่
รวมค่าทีดินและทุน
หมุนเวียน
(จนถึงวันที 6
พฤษภาคม 2567)

ได้ รับ

ได้ รับ

ได้ รับ

ได้ รับ

1 ปี
(ยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ‰)

สิ /นสุดแล้ ว

-

-

(ยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ‰)

1 กันยายน 2559

1 กุมภาพันธ์ 2559

7 พฤษภาคม 2559

หน้ า 12

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที
ลงวันที
2. เพือส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ
3. เงือนไขสําคัญทีต้ องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
/
4. สิทธิประโยชน์สาํ คัญทีได้ รับ
4.1 ได้ รับยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลสําหรั บกํ าไร
สุทธิ ทีได้ จากการประกอบกิ จการที ได้ รับการ
ส่งเสริ มและได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํ า เงิ นปั นผล
จากกิ จการทีได้ รับการส่งเสริ มซึงได้ รับยกเว้ น
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลไปรวมคํานวณเพือเสียภาษี

4.2 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักรตามที
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
4.3 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จําเป็ นทีต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศเพือใช้ ใน
การผลิตเพือการส่งออกนับตังแต่
/ วนั นําเข้ าครัง/
แรก
5. วันทีเริ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัทย่ อย - บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี$ จํากัด (มหาชน)
1973(3)2550
1343(2)2555
2218(2)/2557
26 กันยายน 2550 22 มีนาคม 2555
25 กันยายน
2557
ผลิตอาหารพร้ อม
ผลิตผลิตภัณฑ์
ผลิตผลิตภัณฑ์
รับประทาน
เบเกอรี
จากธัญพืช
กรุงเทพฯ
สิ /นสุดแล้ ว

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

8 ปี
8 ปี
ไม่เกินร้ อยละ100 ไม่เกินร้ อยละ100
ของมูลค่าเงิน
ของมูลค่าเงิน
ลงทุนไม่รวมค่า
ลงทุนไม่รวมค่า
ทีดินและทุน
ทีดินและทุน
หมุนเวียน
หมุนเวียน
(จนถึงวันที 31
(จนถึงวันที 30
พฤษภาคม 2568) กันยายน 2565)

ได้ รับ

ได้ รับ

ได้ รับ

สิ /นสุดแล้ ว

-

-

3 มิถนุ ายน 2552

เริ มใช้ สทิ ธิ
1 มิถนุ ายน 2560

1 ตุลาคม 2557

หน้ า 13

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที
ลงวันที

บริษัทย่ อย - บริษัท ไทย อันเป่ า ผลิตภัณฑ์ กระดาษ จํากัด
1611(2)/2552 1596(5)/2553 1461(2)/2554 1084(2)/2556 2438(2)/2556
14 สิงหาคม 3 พฤษภาคม 27 เมษายน 18 มกราคม 15 ตุลาคม
2552
2553
2554
2556
2556
2. เพือส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ ผลิตภาชนะหรื อ ผลิตสิงของจาก ผลิตสิงของจาก ผลิตสิงของจาก ผลิตสิงของจาก
กล่องกระดาษ
เยือหรื อ
เยือหรื อ
เยือหรื อ
เยือหรื อ
กระดาษ
กระดาษ
กระดาษ
กระดาษ
3. เงือนไขสําคัญทีต้ องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
/
ลําพูน
ระยอง
ชลบุรี
ชลบุรี
ระยอง
4. สิทธิประโยชน์สาํ คัญทีได้ รับ
4.1 ได้ รับยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติ
8 ปี
8 ปี
8 ปี
7 ปี
3 ปี
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้ (จนถึงวันที 5 (จนถึงวันที 2 (จนถึงวันที 8 (จนถึงวันที 5 (ยังไม่เปิ ด
จากการประกอบกิ จการที มกราคม 2561) พฤษภาคม กันยายน 2562) กันยายน 2563) ดําเนินการ)
ได้ รับการส่งเสริ มและได้ รับ
2561)
ยกเว้ นไม่ต้องนําเงิ นปั นผล
จา กกิ จกา รที ได้ รั บกา ร
ส่งเสริ มซึงได้ รับยกเว้ นภาษี
เงิ นได้ นิ ติ บุ ค คลไปรวม
คํานวณเพือเสียภาษี
4.2 ได้ รั บยกเว้ นอากรขาเข้ า
ได้ รับ
ได้ รับ
ได้ รับ
ได้ รับ
ได้ รับ
สํ า หรั บ เครื องจั ก รตามที
คณะกรรมการพิ จ ารณา
อนุมตั ิ
4.3 ได้ รั บยกเว้ นอากรขาเข้ า สิ /นสุดแล้ ว
สิ /นสุดแล้ ว
สํ า หรั บ วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ
จํ า เป็ นที ต้ องนํ า เข้ าจาก
ต่า งประเทศเพื อใช้ ในการ
ผ ลิ ต เ พื อ ก า ร ส่ ง อ อ ก
นับตังแต่
/ วนั นําเข้ าครัง/ แรก
5. วันทีเริ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม 6 มกราคม 3 พฤษภาคม 9 กันยายน
6 กันยายน
(ยังไม่เปิ ด
2553
2553
2554
2556
ดําเนินการ)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

หน้ า 14

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

21. บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที
ลงวันที
2. เพือส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ
3. เงือนไขสําคัญทีต้ องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
/
4. สิทธิประโยชน์สาํ คัญทีได้ รับ
4.1 ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับ
กําไรสุทธิ ทีได้ จากการประกอบกิจการที
ได้ รับการส่งเสริ มและได้ รับยกเว้ นไม่ต้อง
นํ า เงิ นปั นผลจากกิ จการที ได้ รั บการ
ส่งเสริ มซึ งได้ รับยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเพือเสียภาษี
4.2 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักร
ตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
4.3 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดิบ
และวั ส ดุ จํ า เป็ นที ต้ องนํ า เข้ า จา ก
ต่างประเทศเพือใช้ ในการผลิตเพือการ
ส่งออกนับตังแต่
/ วนั นําเข้ าครัง/ แรก
5. วันทีเริ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัทย่ อย - บริษัท ไดอิชิ
บริษัทย่ อย – บริษัท
แพคเกจจิง\ จํากัด
เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จํากัด
1855(2)/2555
1044(2)/2555
6 กรกฎาคม 2555
19 มกราคม 2555
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรื อเคลือบ
ผลิตแป้งสาลี
ด้ วยพลาสติก
ฉะเชิงเทรา

ระยอง

7 ปี
(จนถึงวันที 29 มิถนุ ายน 2564)

สิ /นสุดแล้ ว

ได้ รับ

-

สิ /นสุดแล้ ว

-

30 มิถนุ ายน 2557

23 มิถนุ ายน 2557

หน้ า 15

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
2.2

แบบ 56-1

การตลาดและการแข่ งขัน

สําหรับสถานการณ์ ภาพรวมมูลค่าตลาดบะหมีกึงสําเร็ จรู ปในประเทศ ปี 2560 มีอตั ราการเติบโตขึ /นร้ อยละ 1
เมือเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมา โดยคิดเป็ นมูลค่าตลาดรวมประมาณ 15,000 ล้ านบาท ซึงมาจากการเติบโตของสินค้ า
ประเภทถ้ วยเป็ นหลัก โดยมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 6 และช่องทางร้ านสะดวกซื /อมีอตั ราการเติบโตขึ /นร้ อยละ 12 ในขณะที
ช่องทางซูเปอร์ ไฮเปอร์ มาร์ เกตมีตวั เลขการเติบโตขึ /นร้ อยละ 5 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา และถึงแม้ ในปี 2560 ตลาดบะหมี
กึงสําเร็ จรูปจะมีการแข่งขันทีรุนแรง เนืองจากสภาวะตลาดการบริ โภคบะหมีกึงสําเร็ จรู ปน้ อยลง สาเหตุจากสินค้ าทดแทน
อืนๆและพฤติกรรมผู้บริ โภคทีเปลียนไป แต่แบรนด์มาม่ายังสามารถรักษาความเป็ นผู้นําอันดับ 1 ด้ วยส่วนแบ่งการตลาด
ร้ อยละ 50 โดยสินค้ าประเภทซอง มีสว่ นแบ่งการตลาดคิดเป็ นร้ อยละ 49 และสินค้ าประเภทถ้ วย มีสว่ นแบ่งการตลาดคิด
เป็ นร้ อยละ 51 รวมทังยั
/ งมีมลู ค่าการตลาดทีสูงกว่าคูแ่ ข่ง (ทีมาข้ อมูล Nielsen : มิถนุ ายน 2560)
ดังนัน/ เพือเป็ นการกระตุ้นยอดขาย แบรนด์มาม่าได้ ใช้ กลยุทธ์ ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทกุ รู ปแบบ
ทังสื
/ อโฆษณา กิจกรรมทัวประเทศ และมุ่งเน้ นการสือสารทาง Above the line ทังสื
/ อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ บิลบอร์ ด
สือออนไลน์เต็มรู ปแบบ รวมไปถึงกิจกรรม ณ จุดขาย โดยในช่วงไตรมาส 3 – 4 จะมุ่งเน้ นในส่วนของสือโฆษณาทาง
โทรทัศน์ ซึงมาม่าจะมีหนังโฆษณาทางทีวีทงหมด
ั/
3 เรื อง และจะเน้ นช่องทางในส่วนของออนไลน์ โดยจะมีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนือง อาทิเช่น ให้ ทายพรี เซ็นเตอร์ (Presenter) คนใหม่ของมาม่า การถ่ายรูปคูส่ นิ ค้ า เพือแลกรับรางวัล รวมไปถึง
การทํา Tie in สินค้ ามาม่าผ่านมิวสิกวิดีโอ (Music Video)
ยิงไปกว่านัน/ แบรนด์มาม่าได้ มีการจัดรายการโปรโมชันในช่องทางร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดย
จัดพื /นทีพิเศษกับสินค้ ารสชาติหลัก คือ รสต้ มยํากุ้ง รสหมูสบั และรสต้ มยํากุ้งนํ /าข้ น และมีโปรโมชัน ลดอย่างแรง ซื /อ 2
แถม 1 รวมไปถึงโปรโมชันซื /อสินค้ าครบ รับฟรี Premium ทันที ณ จุดขาย นอกจากนี /ยังได้ มีการปรับเปลียนรู ปแบบของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้ ดทู นั สมัยมากขึ /น รวมไปถึงได้ มีการใช้ พรี เซ็นเตอร์ โฆษณาสินค้ าในรสชาติหมูสบั รสต้ มยํากุ้ง และรสต้ มยํา
กุ้งนํ /าข้ น รวมไปถึงในช่วงไตรมาส 3 ได้ มีการออกสินค้ ารสชาติใหม่ คือรสชาติกะเพราแซบแห้ ง ทังในรู
/ ปแบบซองและถ้ วย
เพือกระตุ้นการเติบโตและสร้ างความหลากหลายให้ กบั ตลาดสินค้ าบะหมีกึงสําเร็ จรูป
โดยในปี 2561 แบรนด์มาม่ามีแผนทีจะทําการพัฒนาสินค้ ารสชาติใหม่ๆออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนือง เพือเป็ นการ
กระตุ้นยอดขายและเป็ นทางเลือกให้ กับผู้บริ โภคอีกทางหนึง รวมไปถึงจะมีการทํากิจกรรมการตลาดอย่างหนักและ
ต่อเนืองตลอดทังปี
/
ในส่วนของเบเกอรี ได้ วางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 12 รายการ เพือเพิมทางเลือกให้ กบั ผู้บริ โภค ได้ แก่ แซนด์วิช
โฮลวีตทูนา่ คอร์ นสลัด ขนมปั งมินิโลฟโกโก้ ลกู เกดช็อกโกแลตชิพ ขนมปั งไส้ คสั ตาร์ ดทุเรี ยน พายไส้ เผือก พายไส้ สบั ปะรด
บัตเตอร์ ค้ ุกกีช/ ็อกโกแลต บัตเตอร์ ค้ กุ กี /วานิลลา ขนมปั งฮอตดอกไส้ ครี มกลินนมฮอกไกโด ขนมปั งฮอตดอกไส้ ครี มรส
ทุเรี ยนอัลมอนด์ เค้ กโรลกลินนมฮอกไกโด ขนมปั งแผ่นรสเผือก และขนมปั งแผ่นรสกะทิใบเตย
คูแ่ ข่งของ PB แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
-

คูแ่ ข่งทีเป็ นผู้ผลิตสินค้ าและมีช่องทางจัดจําหน่ายของตนเอง คูแ่ ข่งกลุม่ นี /จะผลิตและจําหน่ายในรู ปแบบค้ า
ปลีกตามช่องทางจัดจําหน่ายของตนเอง และบางครัง/ จะจําหน่ายในรู ปแบบค้ าส่งด้ วย ส่วนใหญ่มกั จะเป็ น
รู ปแบบของการค้ าสมัยใหม่ ลักษณะซูเปอร์ มาร์ เก็ ต ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านสะดวกซือ/ สมัยใหม่ ร้ านค้ าใน
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หน้ า 16

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

-

แบบ 56-1

ปัˆ มนํ /ามัน หรื อร้ านเบเกอรี สมัยใหม่ เช่น เทสโก้ โลตัส บิˆกซี เซเว่นอีเลฟเว่น เอสแอนด์พี กาโตว์เฮ้ าส์ ยามาซา
กิ เป็ นต้ น
คูแ่ ข่งทีเป็ นผู้ผลิตสินค้ า โดยไม่มีช่องทางจัดจําหน่ายของตนเอง คูแ่ ข่งกลุม่ นี /จะจําหน่ายสินค้ าในรูปแบบค้ า
ส่งให้ กบั ร้ านค้ าเล็กทัวไป และ ร้ านค้ าสมัยใหม่ ซึงอาจมีฐานการผลิตอยู่ในกรุ งเทพฯ หรื อต่างจังหวัด เช่น
บริ ษัท ซี แอนด์ ดับบลิว จํากัด บริ ษัท เอส.ที. เบเกอรี จํากัด

โดยทังสองช่
/
องทาง มีการหมุนเวียนเข้ า-ออกของธุรกิจสูง และมีการแข่งขันด้ านราคาเข้ ามาเกียวข้ อง ขณะทีทาง
บริ ษัทเน้ นความสดใหม่ ประกอบกับบริ ษัทเป็ นผู้นําในการออกสินค้ าใหม่เสนอต่อลูกค้ าอย่างสมําเสมอ ในขณะทีคู่แข่ง
เป็ นผู้ตาม จึงเห็นได้ วา่ บริ ษัท มีความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งทัง/ 2 ประเภทนี /อย่างชัดเจน จากการลงทุนทางด้ านเครื องจักรในการ
ผลิตทีทันสมัย ควบคุมอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์ ทกุ ขันตอนการผลิ
/
ต ทําให้ ต้นทุนการผลิตตํา ผลิตภัณฑ์ทกุ ชิ /นทีออกจาก
โรงงานมีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐานสูงเท่ากันไม่วา่ จะวางจําหน่ายอยูท่ ีใด ในขณะทีคูแ่ ข่งขันบางรายมีจุดผลิตสินค้ ากระจาย
ตามสถานที หรื อสาขาต่างๆทําให้ สินค้ าจากจุดผลิตต่างกันมีคณ
ุ ภาพไม่เหมือนกัน ประกอบกับการทีบริ ษัท มีการลงทุน
เทคโนโลยีด้านการจัดส่งและจัดจําหน่าย ทําให้ สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ทีมีความสดใหม่ได้ วนั ต่อวัน และมีการบริ หารการ
เก็บผลิตภัณฑ์คืนเพือไม่ให้ มีผลิตภัณฑ์เดิมตกค้ างอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงความสดใหม่ของสินค้ า เป็ นทีพอใจจาก
ผู้บริ โภค ทําให้ บริ ษัทมีความได้ เปรี ยบคู่แข่งรายอืน ๆ เป็ นอย่างมากทังในด้
/ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการ
บริ การทีสามารถครอบคลุมแทบทุกพื /นทีของประเทศ
ตลาดต่างประเทศปี 2560
สําหรั บครึ งแรกของปี ทีผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ร่วมมือกับตัวแทนจําหน่ายอย่างใกล้ ชิด รวมถึงสนับสนุนงบการ
ส่งเสริ มการตลาดและการจัดทําโปรโมชันต่างๆ เพือช่วยให้ ลกู ค้ าสร้ างยอดขายและขยายฐานการตลาด ทําให้ บริ ษัทฯ
สามารถยังคงรักษายอดขายและการเติบโตได้ อย่างต่อเนือง ประกอบกับการทีบริ ษัทฯได้ พฒ
ั นาสินค้ าใหม่ออกสู่ตลาด
เพือเพิมศักยภาพในการแข่งขัน อาทิเช่น สินค้ า Halal series ภายใต้ Brand Mama โดยใช้ กําลังการผลิตทีโรงงานระยอง
ทีได้ รับการรับรอง Halal จากสํานักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และยังได้ สร้ างการขายไปในตลาดใหม่ๆ
อาทิ Bhutan และ Maldives เป็ นต้ น ซึงทําให้ ยอดขายจากส่งออกของบริ ษัทฯในช่วงครึ งปี แรกเติบโตเพิมขึ /นจากปี ก่อน
หน้ า
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ปี 2560 บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้ รวมเสมือนควบบริ ษัท(1) จากการขายในประเทศต่อการส่งออกไปจําหน่าย
ต่างประเทศ และกลุม่ ประเทศทีส่งออก โดยเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมา ดังนี /
รายได้จากการขาย
สาย
กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ

บะหมีและ อาหาร
อาหารกึง
สําเร็ จรูป
เบเกอรี อาหาร

ตลาด

ในประเทศ

สําหรับรอบปี สิน\ สุด
31 ธ.ค. 2558
ลบ.
%
7,382
37.01

รายได้ จากการขาย
สําหรับรอบปี สิน\ สุด
31 ธ.ค. 2559
ลบ.
%
7,815
36.96

สําหรับงวดหกเดือน
สิน\ สุด 30 มิ.ย. 2560
ลบ.
%
3,766
36.45

ต่างประเทศ

2,578

2,943

1,536

12.92

13.92

14.87

ในประเทศ
7,317
36.67
7,546
35.69
3,521
34.08
ต่างประเทศ
ขนมปั ง อาหาร ในประเทศ
719
3.61
778
3.68
353
3.42
กรอบ
ต่างประเทศ
74
0.37
79
0.38
25
0.24
นํ /าผลไม้ อาหาร ในประเทศ
412
2.07
432
2.04
234
2.26
ต่างประเทศ
332
1.66
425
2.00
266
2.57
บรรจุภณ
ั ฑ์ บรรจุ
ในประเทศ
998
5.00
996
4.71
568
5.50
ภัณฑ์ ต่างประเทศ
3
0.01
3
0.02
2
0.01
อืน ๆ วัตถุดิบ ในประเทศ
135
0.68
127
0.60
60
0.60
(แป้งสาลี)
ต่างประเทศ
รวม
ในประเทศ 16,963
85.04
17,694
83.68
8,502
82.31
ต่ างประเทศ 2,987
14.96
3,450
16.32
1,829
17.69
รวมทัง\ สิน\
19,950
100.00
21,144
100.00
10,331
100.00
หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนรอบปี สิ /นสุด 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ สําหรับงวดหกเดือน
สิ /นสุด 30 มิถนุ ายน 2560 ทีผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานทีให้ ความเชือมัน
รหัส 3420 เรื องงานทีให้ ความเชือมันเพือรายงานต่อการรวบรวมข้ อมูลทางการเงินเสมือนทีรวมอยู่
ในหนังสือชี /ชวน โดยถูกจัดทําขึ /นจากข้ อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพือแสดงข้ อมูลทางการเงิน
เสมือนว่ามีการควบบริ ษัทระหว่าง TF และ PR ตังแต่
/ วนั ที 1 มกราคม 2558
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

บริ ษัทฯ มีโรงงานผลิต 5 แห่ง ได้ แก่ โรงงานจังหวัดชลบุรี โรงงานจังหวัดลําพูน โรงงานราชบุรี 1 และโรงงาน
ราชบุรี 2 ผลิตบะหมีกึงสําเร็ จรูป และโรงงานจังหวัดระยอง ผลิตบะหมีกึงสําเร็ จรู ปและขนมปั งกรอบ โดยมีกําลังการผลิต
และการผลิตจริ ง ดังนี /
โรงงาน

บะหมี$และอาหารกึ$งสําเร็จรูป (ตัน/วัน)
กําลังการ
อัตราการใช้
ผลิตจริง(2)
(1)
ผลิต
ประโยชน์ (%)

ขนมปั งกรอบ (ตัน/วัน)
กําลังการ
อัตราการใช้
ผลิตจริง(2)
(1)
ผลิต
ประโยชน์ (%)

โรงงานจังหวัดชลบุรี
ปี 2560
230.25
211.00
91.64
ปี 2559
230.25
256.07
111.21
โรงงานจังหวัดลําพูน
ปี 2560
84.00
60.54
72.07
ปี 2559
81.88
80.17
97.91
โรงงานจังหวัดระยอง(3)
ปี 2560
63.00
54.99
87.29
45.00
28.85
64.11
ปี 2559
49.20
46.52
94.55
44.30
32.21
72.71
โรงงานราชบุรี 1 และโรงงานราชบุรี 2
ปี 2560
48.67
43.32
89.01
ปี 2559
48.67
40.83
83.89
รวม
ปี 2560
425.92
369.85
86.84
45.00
28.85
64.11
ปี 2559
410.00
423.59
103.31
44.30
32.21
72.71
หมายเหตุ: (1) กําลังการผลิตที 2 กะ หักช่วงซ่อมแซมเครื องจักร 10% และ 1 ปี มี 300 วันการผลิต
(2) สําหรับการผลิตจริ งปี 2560 คํานวณจากปริ มาณการผลิตจริ งระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน
(3) ปี 2559 หยุดเปลียนเครื องจักรใหม่แทนเครื องจักรเก่า 2 เครื อง เครื องละ 6 เดือน เริ มผลิตได้ 1 เครื องใน
เดือนกันยายน 2559 และเครื องที 2 จะเริ มผลิตได้ ในเดือนมกราคม 2560 ทําให้ กําลังการผลิตลดลงเฉลีย
8.78 ตัน/วันในปี 2559
เนืองจากวัตถุดิบหลักทีใช้ ในการผลิตสินค้ าส่วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบเกษตร เช่น แป้งสาลี ข้ าว และนํ /ามันปาล์ม ซึง
สามารถสังซื /อได้ ทงจากภายในประเทศ
ั/
และต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย ญีปุ่ น ฯลฯ ดังนันจึ
/ งไม่มีปัญหาการ
จัดหาแหล่งวัตถุดิบและการขาดวัตถุดิบป้อนเข้ าโรงงาน นอกจากนี / บริ ษัทฯ มีซพ
ั พลายเออร์ (Supplier) ด้ านวัตถุดิบและ
วัสดุหลายราย ทําให้ ช่วยลดความเสียงในการจัดหาวัตถุดิบหากสูญเสียรายใดรายหนึง รวมทังสามารถต่
/
อรองราคาและ
คัดเลือกคุณภาพได้ เต็มที
อีกทังไม่
/ มีผ้ จู ดั จําหน่ายรายใดทีมีสดั ส่วนมูลค่ายอดซื /อมากกว่าร้ อยละ 30 ของยอดซื /อรวม สําหรับวัตถุดิบบาง
ประเภททีมีสดั ส่วนการใช้ มาก เช่น แป้งสาลี และนํ /ามันปาล์ม จะมีการทําสัญญาล่วงหน้ ากับผู้จดั จําหน่ายบางส่วน เพือ
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ลดความเสียงเรื องราคาและปริ มาณส่งมอบ โดยในสัญญาจะมีระบุ จํานวน ราคา และเวลาในการส่งมอบ โดยจะทํา
สัญญาเป็ นรายไตรมาสและรายปี อย่างไรก็ดี หากพิจารณาโครงสร้ างต้ นทุนวัตถุดิบ พบว่าไม่มีวตั ถุดิบใดทีมีสดั ส่วนการ
ใช้ มากกว่าร้ อยละ 50
กระบวนการผลิตหรื อการกําจัดวัตถุดิบเหลือใช้ มีผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม บริ ษัทฯ มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี /
1. ขยะ
มีการคัดแยกอย่างถูกวิธีตามระบบการจัดการสิงแวดล้ อม ขยะทัวไปจะถูกเผาโดยการเผาขยะของบริ ษัท ทีมีการ
ควบคุมสภาวะการทํางานทีถูกต้ องตามมาตรฐาน มีการตรวจมลพิษทางอากาศทีปล่อยจากเตาเผาเป็ นประจําทุกปี ส่วน
ขยะทีรี ไซเคิลได้ เช่น ถุง ถังพลาสติก แกนกระดาษ จะมีการส่งคืนผู้สง่ มอบ หรื อจําหน่ายเพือนําไปหมุนเวียนใช้ ซํ /าหรื อ
แปลงสภาพ ขยะบางส่วนจะกําจัดในเตาเผาประสิทธิภาพสูง
2. นํา\ เสีย
บริ ษัทฯ ดําเนินการบําบัดนํ /าเสียทีมีปริ มาณ 4,000 – 5,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน โดยใช้ ระบบกําจัดไขมันในนํ /า
เสีย และบําบัดแบบไร้ อากาศ (Anearobic) แล้ วผ่านบ่อเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึงช่วยลดค่า Grease & Oil และ
BOD ออกจากนํ /าเสีย ทําให้ นํ /าทีบําบัดแล้ วมีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม จากนันนํ
/ /าทีผ่านการ
บําบัดจะถูกตรวจสอบให้ ได้ ค่ากฎหมายก่อนปล่อยนํ /าทีได้ รับการบําบัดทีออกสู่บ่อนํ /าเสียของสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์
อีกครัง/ หนึง
3. มลพิษ
บริ ษัทฯ ใช้ พลังงานไอนํ /าจาก บริ ษัท สหโคเจน จํากัด (มหาชน) จึงหยุดการเดินหม้ อไอนํ /า (โรงงานศรี ราชา)
รวมทัง/ บริ ษัทฯ มีการปรับใช้ ก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็ นพลังงานแทนนํ /ามันเตาทีโรงงานระยอง จึงทําให้ ลดผลกระทบต่อ
สิงแวดล้ อมในเรื องการเผาไหม้ จากเชื อ/ เพลิง เนืองจาก NG จัดเป็ นเชื อ/ เพลิงทีสะอาด และก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อ
สิงแวดล้ อมน้ อยกว่านํ /ามันเตามาก
2.4

งานที$ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ

เนืองจากการขายสินค้ าในประเทศของบริ ษัทฯ ขายผ่านตัวแทนจําหน่าย โดยทีตัวแทนจําหน่ายจะต้ องมีใบสังซื /อ
ล่วงหน้ าเข้ ามาก่อนประมาณ 1 เดือน และบริ ษัทฯ จะผลิตสินค้ าตามใบสังซื /อโดยไม่ต้องผลิตสินค้ าไว้ ลว่ งหน้ านาน ส่วน
การขายสินค้ าส่งออกไปต่างประเทศ ลูกค้ าจากต่างประเทศจะแจ้ งปริ มาณทีต้ องการตลอดจนวัน เวลา ทีลงเรื อให้ ลว่ งหน้ า
เช่นเดียวกัน ดังนันการที
/
บริ ษัทฯ ผลิตสินค้ าสําเร็ จรู ปและสามารถส่งของออกจากโรงงานได้ ทนั ที จึงทําให้ บริ ษัทฯ ไม่มี
สินค้ าค้ างในการส่งมอบ
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(3) ปั จจัยความเสี$ยง
1. ความเสี$ยงเกี$ยวกับราคาและความพอเพียงของปริมาณวัตถุดิบ
ปั จจัยความเสียงด้ านวัตถุดิบหลักของบริ ษัทฯ คือ แป้งสาลี ข้ าว และนํ /ามันปาล์มซึงเป็ นสินค้ าเกษตรซึงได้ รับ
ผลกระทบจากหลายปั จจัย อาทิ ปริ มาณผลผลิตทัวโลก ความต้ องการใช้ และสภาวะอากาศ ทําให้ มีความเสียงในด้ าน
ปริ มาณวัตถุดิบทีจัดหาได้ และความผันผวนของราคา ซึงส่งผลกระทบต่อต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะสินค้ าบะหมี
กึงสําเร็ จรูปซึงเป็ นสินค้ าทีถูกควบคุมราคาโดยกรมการค้ าภายในทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถขึ /นราคาเพือชดเชยผลกระทบ
ดังกล่าวได้ หากไม่ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสียงด้ านราคาโดยจะยังคงใช้ กลยุทธ์ การทําสัญญาล่วงหน้ าในการซื /อ
ข้ า วสาลีและนํ า/ มันปาล์ มในจังหวะที ราคามี การอ่อนตัวลง และติ ดตามปั จจัยที มี ผลกระทบต่อราคาอย่า งใกล้ ชิด
นอกจากนันสํ
/ าหรับด้ านปริ มาณวัตถุดิบ บริ ษัทฯ จะมีการซื /อวัตถุดิบในปริ มาณมากและซื /อจากผู้จดั จําหน่าย (supplier)
หลายราย ทําให้ สามารถลดความเสียงในการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนันยั
/ งทําให้ มีอํานาจในการเจรจาต่อรองกับผู้จดั
จําหน่ายได้
2. ความเสี$ยงเกี$ยวกับช่ องทางการจัดจําหน่ าย
2.1. ความเสี$ยงจากการพึ$งพาผู้จัดจําหน่ ายรายใหญ่ ในประเทศของผลิตภัณฑ์ บะหมี$และอาหารกึ$ง
สําเร็จรูปและขนมปั งกรอบ
การจํ าหน่ายสินค้ าภายในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมีและอาหารกึงสําเร็ จรู ป และขนมปั งกรอบของ
บริ ษัทฯ ซึงเป็ นสองกลุม่ ธุรกิจทีมีสดั ส่วนรายได้ รวมกันเป็ นสัดส่วนทีสูงเมือเทียบกับธุรกิจอืนของบริ ษัทฯ
เป็ นการจัดจําหน่ายผ่านผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่คือ SPC ซึงมีสดั ส่วนการสังซื /อสินค้ าสูงสุดคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณเกินกว่ากึงหนึงของยอดขายรวมในประเทศของผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว แต่เนืองจาก SPC
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และมีการติดต่อการค้ ามาเป็ นเวลานาน ทําให้ บริ ษัทฯ มีความมันใจในความมันคง
ในลูกค้ ารายนี /มาก อย่างไรก็ดีเพือเป็ นการลดความเสียงในการพึงพิงผู้จัดจํ าหน่ายรายใหญ่ของตลาด
ภายในประเทศ บริ ษัทฯ ได้ พยายามขยายสัดส่วนการส่งออกเพิมขึ /น นอกจากนันบริ
/ ษัทย่อยของบริ ษัทใหม่
ยังมีช่องทางการจัดจําหน่ายและคณะทํางานทีมีความสามารถในการจัดจําหน่ายสินค้ าได้
2.2. ความเสี$ยงจากการพึ$งพาผู้จัดจําหน่ ายรายใหญ่ ในประเทศของผลิตภัณฑ์ เบเกอรี$
นอกจากนัน/ ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี ยังมีการพึงพิงผู้จัดจํ าหน่ายรายใหญ่ ได้ แก่ บริ ษัท ซี.พี. ออลล์ จํ ากัด
(มหาชน) ซึงประกอบธุรกิจร้ านสะดวกซื /อ ซึงมียอดจําหน่ายให้ แก่คู่ค้ารายนี /คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 40
ของรายได้ ธุรกิจเบเกอรี ของบริ ษัทฯ โดยหากสูญเสียคู่ค้ารายนี /จะส่งผลกระทบต่อรายได้ ในส่วนดังกล่าว
นอกจากนันคู
/ ค่ ้ ารายนี /ยังมีการผลิตสินค้ าเบเกอรี บางประเภทเพือจัดจําหน่ายในร้ านสะดวกซื /อของตนเอง
อีกด้ วย
อย่างไรก็ตามเนืองจากผลิตภัณฑ์เบเกอรี ของบริ ษัทใหม่เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพสูง ได้ มาตรฐาน และ
เป็ นทียอมรับของผู้บริ โภคอย่างกว้ างขวางทําให้ เป็ นสินค้ าทีทํารายได้ ให้ กบั ร้ านสะดวกซื /อดังกล่าวในระดับ
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ทีสูงเมือเทียบกับคู่แข่งแบรนด์อืนและแบรนด์ของร้ านสะดวกซื /อดังกล่าวเอง ทําให้ บริ ษัทฯ เชือมันว่าจะ
สามารถรักษาคูค่ ้ ารายนี /ไว้ ได้ เนืองจากเป็ นการค้ าทีได้ รับผลประโยชน์ทงั / 2 ฝ่ าย
3. ความเสี$ยงเกี$ยวกับอัตราแลกเปลี$ยน
เนืองจากบริ ษัทฯ มีการจําหน่ายสินค้ าไปต่างประเทศและขายเป็ นเงินตราต่างประเทศทําให้ มีความเสียงต่อ
รายได้ ของบริ ษัทหากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลียนระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์ สหรัฐ
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ไม่มีภาระจากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศและมีการดูแลและป้องกันความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียน โดยใช้ เครื องมือทางการเงิน ได้ แก่ การตกลงทําสัญญาซื /อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward) เพือใช้
เป็ นเครื องมือในการบริ หารความเสียงโดยไม่มีนโยบายการเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลียน นอกจากนันบริ
/ ษัทใหม่สามารถ
ลดความเสียงโดยการ Squared Position ระหว่างเงินทีเป็ นรายรับจากการส่งออก และรายจ่ายในการนําเข้ าวัตถุดิบ
เครื องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ
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(4) ทรัพย์ สินที$ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ลักษณะสําคัญของทรัพย์ สินถาวรหลัก
ประเภท / ลักษณะทรัพย์ สิน

1. ทีดิน
ทีตัง/ : กรุ งเทพฯ ชลบุรี ลําพูน ระยอง ราชบุรี น่าน เชียงใหม่
เชียงราย ยะลา ฉะเชิงเทรา ราชบุรี บังคลาเทศ ฮังการี
เนื /อทีรวม : ประมาณ 525 ไร่
2. อาคารและสิงปลูกสร้ าง
ทีตัง/ : กรุงเทพฯ ชลบุรี ลําพูน ระยอง ราชบุรี ยะลา ฉะเชิงเทรา
เชียงใหม่ นครปฐม หาดใหญ่ บังคลาเทศ ฮังการี
3. เครื องจักร อุปกรณ์อืน
ทีตัง/ : กรุงเทพฯ ชลบุรี ลําพูน ระยอง ราชบุรี ยะลา ฉะเชิงเทรา
เชี ยงใหม่ หาดใหญ่ เกาะสมุย นครปฐม บังคลาเทศ
ฮังการี
4. ทรัพย์สนิ ระหว่างก่อสร้ าง
ทีตัง/ : ชลบุรี ลําพูน ระยอง ฉะเชิงเทรา บังคลาเทศ ฮังการี
รวม
4.2

ลักษณะ
กรรมสิทธิe
เป็ นเจ้ าของ

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
1,311.91

ภาระ
ผูกพัน
ไม่มี

เป็ นเจ้ าของ

2,711.76

ไม่มี

เป็ นเจ้ าของ

5,132.09

ไม่มี

เป็ นเจ้ าของ

96.63

ไม่มี

9,252.39

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

บริ ษัทฯ มี นโยบายการลงทุนโดยการขยายการเติ บโตในธุ รกิ จเดิ มด้ วยกลยุทธ์ ในการรวมตัวตามแนวดิ ง
ความหมาย คือ การเป็ นเจ้ าของหรื อการควบคุม ตังแต่
/ สิงป้อนเข้ า (Input) ไปยังกระบวนการ (Process) หรื อช่องทาง
ต่างๆไปยังสินค้ าสําเร็ จรูป (Output) การขยายธุรกิจย้ อนกลับไปเป็ นผู้จดั หาหรื อผู้จดั จําหน่ายกลับมาให้ ธุรกิจปั จจุบนั ของ
บริ ษัทฯ ซึงจะมีประโยชน์ในการช่วยให้ เกิดการครอบคลุมธุรกิจได้ ครบวงจร
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(5) ข้ อพิพาททางกฎหมาย
1. หนีส\ นิ ที$อาจเกิดจากการประเมินภาษี
TF และ PR อาจถูกกรมสรรพากรตรวจสอบภาษี ย้อนหลังก่อนการหมดสภาพนิติบคุ คลตามขันตอนของการควบ
/
บริ ษัท ซึงอยูใ่ นอํานาจของกรมสรรพากรทีจะพึงกระทํา ถึงแม้ ว่าขันตอนการควบบริ
/
ษัทตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ ไม่ได้
ระบุให้ ทงสองบริ
ั/
ษัทต้ องชําระบัญชีก่อนจดทะเบียนควบแต่อย่างใด จึงอาจมีผลให้ บริ ษัทใหม่ ต้ องรับภาระหนี /สินทีอาจเกิด
จากการประเมินภาษี ของ TF และ/หรื อ PR ทัง/ นี / ในปั จจุบัน TF และ/หรื อ PR ไม่ได้ เป็ นลูกหนีภ/ าษี อากรค้ างต่อ
กรมสรรพากร
อย่างไรก็ ดี ปั จจุบันมีคดีความที TF เป็ นโจทก์ ฟ้องกรมสรรพากรเป็ นจําเลยต่อศาลภาษี อากรกลาง เป็ นคดี
หมายเลขดําที ภ. 30/2559 คดีหมายเลขแดงที ภ. 231/2559 ขอให้ เพิกถอนการประเมินภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2546 ของเจ้ าพนักงานประเมินกรมสรรพากร และให้ เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ มีทุนทรัพย์ทีพิพาทในคดีจํานวน 527,808.90 บาท ซึงต่อมาศาลภาษี อากรกลางได้ พิจารณาคดีและ
วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้ าพนักงานประเมินกรมสรรพากร และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ชอบด้ วยกฎหมาย แล้ วจึงได้ พิพากษายกฟ้อง แต่ TF ไม่เห็นพ้ องด้ วยกับคําพิพากษาของศาลภาษี อากรกลางดังกล่าวจึง
ได้ ยืนอุทธรณ์ คดั ค้ านคําพิพากษาของศาลภาษี อากรกลางไปยังศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ โดยปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
นอกจากนี / ยังมีข้อพิพาทเกียวกับภาษี อากรที TF ได้ ยืนอุทธรณ์การประเมินเกียวกับภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 – 2549 และปี 2551- 2553 และภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ งปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี
2548 – 2549 และปี 2552 - 2553 ของเจ้ าพนักงานประเมินกรมสรรพากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ รวมเป็ น
จํานวนเงินภาษี ทีถูกประเมินทังสิ
/ /น 55,015,985 บาท ซึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ลงวันที 5
กรกฎาคม 2560 แล้ ว โดยวินิจฉัยให้ ยกอุทธรณ์ของ TF ทีคัดค้ านการประเมินเกียวกับภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2547 – 2549 และปี 2551- 2553 และวินิจฉัยให้ แก้ อทุ ธรณ์ทีคัดค้ านการประเมินภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ครึ งปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2548 – 2549 และปี 2552 – 2553 โดยให้ ลดภาษี ทีเรี ยกเก็บลงบางส่วน ตามคํา
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ลงวันที ‹ กรกฎาคม Œ‹•Ž ดังกล่าว ซึง TF ได้ รับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ทงั /
สองฉบับแล้ ว เมือวันที ŒŽ กันยายน Œ‹•Ž และ TF มีสิทธิ ยืนอุทธรณ์ คดั ค้ านคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ดงั กล่าว โดยยืนฟ้องกรมสรรพากรเป็ นจําเลยต่อศาลภาษี อากรกลางเพือขอให้ เพิกถอนการประเมินภาษี
เงินได้ นิติบุคคลและคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดงั กล่าว ได้ ภายใน •Ž วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึงปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการเตรี ยมคดีเพือยืนฟ้องต่อศาลภาษี อากรกลางภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดดังกล่าว หรื อภายในกําหนดเวลาที
ศาลภาษี อากรกลางจะมีคําสังอนุญาตให้ ขยายระยะเวลายืนคําฟ้องได้ ตามสมควรต่อไป
อย่างไรก็ดี ข้ อพิพาทเกียวกับภาษี อากรทังสองกรณี
/
ดงั กล่าว TF ได้ วางหลักประกันเพือขอทุเลาการเสียภาษี ไว้
ต่อกรมสรรพากรเป็ นจํานวนทีมากกว่าภาระภาษี อากรทีถูกประเมินและมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ TF ชําระ และอธิ บดี
กรมสรรพากรได้ มีคําสังอนุมตั ิให้ ทเุ ลาการเสียภาษี อากรดังกล่าวให้ แก่ TF ไว้ ก่อนจนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลถึงทีสุด
แล้ ว จึงไม่มีความเสียงที TF จะถูกบังคับชําระภาษี อากรในระหว่างการใช้ สทิ ธิทางศาล

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ
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5.1. อื$นๆ
ในปี 2554 บริ ษัทร่วมของ PR ถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหายเกียวกับอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน เป็ นจํานวนมูลฟ้องรวม
ประมาณ 30 ล้ านบาท ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างยืนเรื องขอให้ ศาลชันต้
/ นพิจารณาและบางคดีอยู่ระหว่างยืนอุทธรณ์ในคดี
แพ่ง โดยคดีบางส่วนได้ มีการเจรจาไกล่เกลียและสามารถตกลงกันได้ โดยบริ ษัทประกันได้ จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายแล้ ว
จึงทําให้ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 จํานวนมูลฟ้องรวมลดลงเหลือ 9 ล้ านบาท บริ ษัทร่วมดังกล่าวได้ ทําประกันครอบคลุม
ความเสียหายไว้ บางส่วนแล้ ว และฝ่ ายบริ หารเชือว่าจะไม่มีผลเสียหายทีเป็ นสาระสําคัญเกิดขึ /นจากผลของเรื องดังกล่าว
ดังนัน/ บริ ษัทร่วมจึงไม่ได้ บนั ทึกประมาณการหนี /สินทีอาจเกิดขึ /นไว้ ในบัญชี
ในปี 2559 บริ ษัทร่วมของ PR ถูกกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฟ้องร้ องเรี ยกให้ สง่ เงินเข้ ากองทุน
ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็ นจํานวนเงิน 21.6 ล้ านบาท ซึงปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
แพ่ง ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทร่วมประเมินแล้ วเชือว่าจะไม่มีผลเสียหายทีเป็ นสาระสําคัญ บริ ษัทร่ วมจึงไม่ได้ บนั ทึกประมาณ
การหนี /สินทีอาจเกิดขึ /นไว้ ในบัญชี
(6) ข้ อมูลทั$วไปและข้ อมูลสําคัญอื$น
6.1. ข้ อมูลทั$วไป
(1) ข้ อมูลของบริษัท
ชื$อ :
ประเภทธุรกิจ :
ที$ตัง\ สํานักงาน :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Website :
E-mail :
เลขทะเบียน :

บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
304 อาคารทีเอฟ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02 374 4730
02 374 7743
http://www.mama.co.th
tf@mama.co.th
0107560000397

ที$ตัง\ โรงงาน :

ศรี ราชา

:

ลําพูน

:

ระยอง

:

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

601 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20280
โทรศัพท์ 038 480 502 โทรสาร 038 480 184
99/9 หมู่ 5 ถนนลําพูน-ป่ าซาง ตําบลป่ าสัก
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51000
โทรศัพท์ 053 584 088 โทรสาร 053 584 086
43/244 หมู่ 4 ถนนห้ วยปราบ-ปลวกแดง
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038 891 530 โทรสาร 038 891 533
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ราชบุรี 1

:

ราชบุรี 2

:

แบบ 56-1

115 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตําบลปากแรต
อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032 201 503-4 โทรสาร 032 201 248
158 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตําบลปากแรต
อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032 719 599 โทรสาร 032 719 555

(2) ข้ อมูลนิติบุคคลที$บริษัทถือหุ้นตัง\ แต่ ร้อยละ 10 ขึน\ ไป
1) บริษัท ไทซัน ฟูดส์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:
:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:

ผลิตและจําหน่ายนํ /าผลไม้ และเป็ นผู้แทนจําหน่ายขนมปั ง
304 อาคารทีเอฟ ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
02-731-7250-5
02-731-7256
ร้ อยละ 52.08
50 ล้ านบาท

2) บริษัท ไทยอันเป่ า ผลิตภัณฑ์ กระดาษ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:
:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:

ผลิตและจําหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึงทําด้ วยกระดาษ
11 ซอยมาเจริ ญ 1 แยก 3-2 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
02-4209184-5
02-4201346
ร้ อยละ 51.00
20 ล้ านบาท

3) บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิง\ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:
:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร

:
:

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

ผลิตและจําหน่าย สินค้ าสิงพิมพ์ประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์
139 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.36
ตําบลบางสมัคร อําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
038-545-888
038-545-898-9
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สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:
:

แบบ 56-1

ร้ อยละ 50.10
150 ล้ านบาท

4) บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:
:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:

ผลิตและจําหน่ายแป้ง
43/244 หมู่ 4 ถนนห้ วยปราบ- ปลวกแดง
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
033-012-041
033-102-046
ร้ อยละ 60.00
600 ล้ านบาท

5) บริษัท เคอรี$ ฟลาวมิลล์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:
:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:

ผลิตแป้งสาลี
121 หมู่ 2 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ‰ ตําบลปากคลองปลากด
อําเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
02-425-9780
02-424-8826
ร้ อยละ 39.00
200 ล้ านบาท

6) บริษัท ซันโก แมชชินเนอรี$ (ประเทศไทย) จํากัด
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:
:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:

ประกอบเครื องจักรบรรจุภณ
ั ฑ์อตั โนมัติ
13 ซอยมาเจริ ญ 1 แยก 3-2 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
02-420-9610 - 1
02-420-2060
ร้ อยละ 35.00
15 ล้ านบาท

7) บริษัท ไทย-เมียนม่ าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

:

ธุรกิจลงทุน
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:

แบบ 56-1

304 อาคารทีเอฟ ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
02-374-4730 #1620
02-374-3173
ร้ อยละ 35.00
100 ล้ านบาท

8) บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จํากัด
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:
:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:

ผลิตซอสและผักอบแห้ ง
55 หมู่ 6 ตําบล หลุมดิน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
02-4765742-4
02-476-8674
ร้ อยละ 10.00
260 ล้ านบาท

9) บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จํากัด
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:
:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:

ภัตตาคารและร้ านอาหาร
304 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
02-374-4730
02-375-3185
ร้ อยละ 70.00
25 ล้ านบาท

10) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี$ จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:
:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายขนมปั งและเบเกอรี ต่างๆ
121/84-85 ชัน/ 29 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
02-209-3000
02-209-3091
ร้ อยละ 46.90
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:

แบบ 56-1

450 ล้ านบาท

11) บริษัท ไทยอินสแตนท์ โพรดักส์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ

:

ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้ าว มันสําปะหลัง ข้ าวโพด
และพืชทางการเกษตร
41/7 หมู่ 8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ถนนซีไออี

:
:
:
:

ตําบลบ่อวิน อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
0-3834-6277
0-3834-6276
ร้ อยละ 25.00
240 ล้ านบาท

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

12) Kallol Thai President Foods (BD) Limited
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:
:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:

ผลิตและจําหน่ายบะหมีกึงสําเร็จรูป
199 TEJGAON INDUSTRIAL AREA,
DHAKA-1208, Bangladesh
880-2-8816004-9
880-2-8826268
ร้ อยละ 55.00
530 ล้ านตากา

13) President Foods (Cambodia) Co.,Ltd
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:
:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:

ผลิตบะหมีกึงสําเร็ จรูป
Phum Mor ,Chamkar Doung Road,
Sangkat Dongkor,Khan Dangkor Phnom Penh, Cambodia
855-232-10919
855-233-64688
ร้ อยละ 30.00
1.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ

14) Thai President Foods (Hungary) Kft.
ประเภทธุรกิจ

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

:

ผลิตและจําหน่ายบะหมีกึงสําเร็จรูป
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:

แบบ 56-1

2500 ERZTERGOM, RUBIK ERUO UTCA,
(IPARI PARK) 20377/9 Hungary
ร้ อยละ 65.00
2,350 ล้ านโฟริ นท์

15) ChongQing Taibao Paper Products Co.,Ltd.
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
/ านักงานใหญ่

:
:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:

ผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ
No.5 Xiqu Avenue, National Hi-Tech, Development Zone
Western District, Chengdu 611731, China
86 28 87848542
009-28-86 28 87848506
ร้ อยละ 35.00
42 ล้ านเรนมินบิ

6.2. ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอื$น ๆ
บุคคลอ้ างอิงอื$น ๆ

:

นายทะเบียน บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 93 ชัน/ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9992

ผู้ตรวจสอบบัญชี

:

นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ชัน/ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ที$ปรึกษากฎหมาย

:

บริ ษัท ชมพูและเพือน จํากัด
เลขที 5 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้ าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2221-8111-3 โทรสาร 0-2224-1997

ธนาคาร

:

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน),
ธนาคารซิตี /แบงก์, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารมิซูโฮ คอร์ ปอเรต จํากัด,
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน),ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน),
ธนาคารธนชาต จํากัด,ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่ วนที$ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
(7) ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 329,704,014 ล้ านบาท มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
7.2. ผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ปรากฏดังนี 2
รายชื$อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ (1)

จํานวนหุ้น

ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว

1.

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง8 จํากัด (มหาชน)

82,623,102

25.06

2.

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. (2)
กลุ่มพูนศักดิJอุดมสิน(3)
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ5อดุ มสิน

53,470,044

16.22

51,948,041

15.76

บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จํากัด
บริ ษัท ยูนีเวอร์ สบิวตี 2 จํากัด
บริ ษัท ยูนีฟันด์ส จํากัด
บริ ษัท ยูนีเว็ลธ์ จํากัด
บริ ษัท ยูนีแชมป์ จํากัด
นาย กําธร พูนศักดิ5อดุ มสิน
บริ ษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จํากัด
น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ5อดุ มสิน
นาง อรพินท์ พูนศักดิ5อดุ มสิน
นาย ธนพล พูนศักดิ5อดุ มสิน
นาง อรทัย ทองมีอาคม
น.ส. รติพร พูนศักดิ5อดุ มสิน
บริ ษัท ไทย อาร์ เช่ คอสเมติคส์ จํากัด
บริ ษัท ยูนิคแฟชัน จํากัด
บริ ษัท ยูนีฟีลด์ จํากัด
บริ ษัท ยูนีซอยล์ จํากัด
บริ ษัท บอร์ เนียว เวิลด์ จํากัด

21,751,334
7,602,387
5,521,076
3,161,166
3,027,820
2,927,128
2,668,946
1,992,248
739,638
739,638
739,638
739,638
295,855
23,364
13,113
2,538
1,331
1,183

6.60
2.31
1.67
0.96
0.92
0.89
0.81
0.60
0.22
0.22
0.22
0.22
0.09
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00

กลุ่มพะเนียงเวทย์ (3)

49,534,804

15.02

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
4.

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

รายชื$อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ (1)

แบบ 56-1

จํานวนหุ้น

ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

นาย พิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
นาย เพชร พะเนียงเวทย์
น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์
นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์
น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์
นาย พจน์ พะเนียงเวทย์
น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์
นาง วันทนี เจริ ญเศรษฐศิลป์
นาง รัตนา พะเนียงเวทย์
บริ ษัท จิมสกรุ๊ป จํากัด
น.ส. เพ็ญนภา พีชะพัฒน์
นาง เบญจวรรณ พะเนียงเวทย์
นาง สุชาดา พะเนียงเวทย์
นาย วิโรจน์ เลิศประภาพงศ์
นาย ศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์
น.ส. พันนิภา พะเนียงเวทย์

24,644,663
3,081,088
3,000,923
2,965,331
2,961,510
2,958,552
2,958,551
2,958,551
1,658,955
1,174,175
1,061,750
52,967
52,918
1,903
1,775
1,192

7.47
0.93
0.91
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.50
0.36
0.32
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00

5.

กลุ่มตติยกวี(3)

29,385,440

8.91

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

นาย กําธร ตติยกวี
นาย กัมพล ตติยกวี
นาง วรรณี ตติยกวี
นาย กําจร ตติยกวี
นาง สุภาวดี ตติยกวี
นาง มยุรี ตติยกวี
นาย กฤษฎา ตติยกวี
นาย กิตติเมตต์ ตติยกวี
นาง ผุสสดี อัษฏมงคลกูล
นาง พิศมัย ชุตมิ า
น.ส. นงเยาว์ ตติยกวี
น.ส. พิรดี ตติยกวี
น.ส. สมฤทัย โรจน์เลิศจรรยา
นาย ศรัณย์ทร ชุติมา

6,292,527
4,091,432
4,075,176
3,234,824
2,731,926
2,632,075
1,274,784
1,274,784
1,230,757
1,097,021
1,050,286
199,702
199,702
444

1.91
1.24
1.24
0.98
0.83
0.80
0.39
0.39
0.37
0.33
0.32
0.06
0.06
0.00

6.

กลุ่มโชควัฒนา(3)

8,710,388

2.64

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

รายชื$อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ (1)

แบบ 56-1

จํานวนหุ้น

ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

บริ ษัท โชควัฒนา จํากัด
นาย บุณยสิทธิ5 โชควัฒนา
น.ส. ธนินธร โชควัฒนา
บริ ษัท หลานปู่ จํากัด
นาย บุญชัย โชควัฒนา
บริ ษัท วัตสดรมัย จํากัด
บริ ษัท บุญวัฒนโชค จํากัด
บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา
นาย พิภพ โชควัฒนา
นาย เวทิต โชควัฒนา
นาย พีรนาถ โชควัฒนา

5,062,643
3,004,301
295,855
109,860
73,964
73,964
53,311
23,729
8,469
2,959
888
445

1.54
0.91
0.09
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00

7.

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

6,431,151

1.95

8.

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั$นแนล จํากัด (มหาชน)

5,415,628

1.64

9.

กลุ่มโอสถานุเคราะห์ (3)

3,489,168

1.06

9.1.
9.2.
9.3.

นาย นิติ โอสถานุเคราะห์
บริ ษัท บางกอกริ นเวสท์ จํากัด
นาง สมพร โอสถานุเคราะห์

3,334,336
118,342
36,490

1.01
0.04
0.01

10.

กลุ่มธนยงพิบูล(3)

2,230,233

0.68

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

นาย ไกรยง ธนยงพิบลู
นาง วาสนา ธนยงพิบลู
นาย สุวฒ
ั น์ ธนยงพิบลู
นาย สุวิทย์ ธนยงพิบลู
นาย สุกิจ ธนยงพิบลู
นาง สุดาพร ทุมสท้ าน

895,478
317,799
254,239
254,239
254,239
254,239

0.27
0.10
0.08
0.08
0.08
0.08

รวม
293,237,999
88.94
หมายเหตุ: (1) ไม่นบั รวมการถือหุ้นของ บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด จํานวน 3,643,579 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.11 ของทุนชําระ
แล้ ว
(2) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD เป็ นบริ ษัทมหาชน จดทะเบียนซื 2อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
(Tokyo Stock Exchange, Inc., “TSE”) ประเทศญีปุ่ น ชือย่อหลักทรัพย์ 2897 (Ticker Code: 2897) ณ วันที
31 มีนาคม 2560 มีผ้ ผู ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกดังนี 2
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รายชื$อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

จํานวนหุ้น
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง8 หมด
(พันหุ้น)
Ando Foundation
7,904
7.59
Mitsubishi Corp.
7,800
7.49
ITOCHU Corp.
5,400
5.19
Ando International Y.K.
3,946
3.79
State Street Bank and Trust Company
3,729
3.58
(3) เป็ นการจัดกลุม่ ผู้ถือหุ้นโดยบริ ษัทซึงได้ จดั กลุม่ ตามนามสกุลและรวมญาติสายตรงของคนในนามสกุลนันๆ
2 เช่น
บิดา มารดา และคูส่ มรส และนิติบคุ คลทีบุคคลในกลุม่ ดังกล่าวมีสดั ส่วนการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 50
7.3. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปี บนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
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(8) โครงสร้ างการจัดการ

แผนผังการบริหารงาน บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จํากัด(มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE

เลขานุ การบริษทั
COMPANY SECRETARY
คณะกรรมการบริหารความเสี2ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

ประธานเจ้าหน้าที2บริหาร
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
สํ านักประธานเจ้าหน้าที2บริหาร
CEO'S OFFICE

รองประธาน ฯ
VICE CHAIRMAN
สํานัก การลงทุนต่างประเทศ
OVERSEAS INVESTMENT OFFICE

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
INTERNAL AUDIT DEPT.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี2 ยง
RISK MANAGEMENT TEAM

กรรมการผู้อํานวยการ
PRESIDENT
สํ านักกรรมการผู้อํานวยการ
PRESIDENT 'S OFFICE

รองผูอ้ ํานวยการ
VICE PRESIDENT

รองผูอ้ ํานวยการ
VICE PRESIDENT

ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ํานวยการ
ASSISTANT VICE PRESIDENT

ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ํานวยการ
ASSISTANT VICE PRESIDENT

ฝ่ ายวิจัยและพัฒนา
RESEARCH DEVELOPMENT

โรงงานศรี ราชา
SRIRACHA PLANT

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
BUSINESS DEVELOPMENT

ฝ่ ายประกันคุณภาพ
QUALITY ASSURANCE

โรงงานลําพู น
LUMPHUN PLANT

ฝ่ ายส่งออก
EXPORT

โรงงานระยอง
RAYONG PLANT
โรงงานบ้านโป่ ง 1
BANPONG 1 PLANT
โรงงานบ้านโป่ ง 2
BANPONG 2 PLANT

ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ํานวยการ
ASSISTANT VICE PRESIDENT

ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ํานวยการ
ASSISTANT VICE PRESIDENT

ฝ่ ายบัญชี
ACCOUNTING
ฝ่ ายทรั พยากรมนุษย์และธุรการ
HUMAN RESOURCE AND ADMINISTRATION
ฝ่ ายการเงินและการลงทุน
FINANCE & INVESTMENT
ฝ่ ายจั ดซือF
SOURCING
ฝ่ ายสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
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8.1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มีจํานวน 15 ท่าน และเลขานุการบริ ษัท 1 ท่าน กรรมการในจํานวน 15 ท่าน ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน
คณะกรรมการบริ ษัท มีกําหนดประชุมเป็ นประจําทุกวันพุธที 3 ของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิมตามความจําเป็ น
โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาตามขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังนี 2
1) กําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริ ษัท
2) กํากับดูแลรายงานทางการเงินของบริ ษัทให้ ถกู ต้ อง สมบูรณ์ และเชือถือได้ พร้ อมอนุมตั ิรายงานทางการเงินที
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและ/หรื อสอบทาน
3) ดูแลให้ บริ ษัท มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) พิจารณาแต่งตังและเปลี
2
ยนแปลงกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการ
5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
2 ้ สอบบัญชีของบริษัท
6) พิจารณาอนุมตั ใิ นการกู้ยืม และ/หรื อ การเข้ าคํ 2าประกันวงเงินสินเชือของบริษัทอืน รวมทังการร่
2
วมทุนกับ
กิจการอืน
7) กํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้ อง
ข้อมูลรายชื อของกรรมการและตําแหน่ง ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารแนบ 1
โดยมีข้อมูลการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2560 ดังนี 2
รายชื$อคณะกรรมการบริษัท
1. นายบุณยสิทธิ5 โชควัฒนา
2. นายกําธร พูนศักดิ5อดุ มสิน
3. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
4. นายกําธร ตติยกวี
5. นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ
6. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
8. นายบุญชัย โชควัฒนา
9. นายเวทิต โชควัฒนา
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม*
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ*
13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์ วรรณ*
14. ศ.ดร. วิสฐิ จะวะสิต*
15. นายสาโรช ชยาวิวฒ
ั น์กลุ *

กรรมการบริษัท
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x

(*รายชื$อกรรมการอิสระ 5 ท่ าน)
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8.2. ผู้บริหาร
ข้อมูลรายชื อผูบ้ ริ หารและตําแหน่ง ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.3. เลขานุการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง2 ที 1/2560 วันที 16 ตุลาคม 2560 ทีประชุมมีมติแต่งตังให้
2 นางสาวสรารัตน์ ตังศิ
2
ริ มงคล เป็ นเลขานุการบริ ษัท ซึงผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น42/2011 จากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี
8.4. บุคลากร
ตังแต่
2 บริษัทฯ เปิ ดดําเนินงานมาจนถึง ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาข้ อพิพาทด้ านแรงงาน โดย ณ วันที 16
ตุลาคม 2560 บริ ษัทมีพนักงานทังหมด
2
5,126 คน มีการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงาน ซึงผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน ค่า
ล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี 2ยงชีพ สวัสดิการพนักงาน และ
ผลประโยชน์พนักงาน
จํานวนพนักงาน
5,126
คน
ประเภท
จํานวนราย
สํานักงาน
154
โรงงาน
4,972
รวม
5,126
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ทางบริ ษัทฯวางเป้าหมายการพัฒนาพนักงาน โดยวางเป้าหมายว่าพนักงานจะต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมอย่างน้ อย|}%
ขึ 2นไป ของพนักงานในแต่ละพื 2นที ,หลักสูตรทีจัดต้ องเป็ นไปเพือพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า • ชัวโมง
นับผู้เข้ าฝึ กอบรมแบบไม่ซํ 2าหัว เพือให้ มนใจว่
ั าพนักงานได้ รับการหมุนเวียนเข้ ารับการฝึ กอบรม โดยการฝึ กอบรมจัดให้ มีทงการ
ั2
ฝึ กอบรมภายใน การฝึ กอบรมระหว่างปฏิบตั งิ าน และการฝึ กอบรมภายนอก รวมถึงการศึกษาดูงานต่างๆ
8.5. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทใหม่ ข้ อ 34. กําหนดให้ กรรมการบริ ษัทใหม่ มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้ าที ในรู ป
ของเงินเดือน เงินรางวัล เบี 2ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน โดยค่าตอบแทนกรรมการควร
เหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทังควรใกล้
2
เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

หน้ า 37

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

(9) การกํากับดูแลกิจการ
9.1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี จึงได้ เผยแพร่ หลักการกํากับดูแลกิจการ
ดังกล่าว ทีเว็บไซต์ของบริ ษัท http://www.mama.co.th และได้ จดั ทํารู ปเล่มหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ซึงประกอบด้ วย 4
ส่วน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน แจกจ่ายและสือสารให้ กับกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน เพือให้ กรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนได้ รับทราบ และถือเป็ นหลักยึดในการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันในการดําเนินธุรกิจ โดย
มีสาระสําคัญดังนี 2
(1) กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน มุ่งมันทีจะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานไปปฏิบตั ิในการดําเนินงานของบริ ษัท
(2) กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือสัตย์ สุจริ ต
โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัท และประกาศทีเกียวข้ อง
(3) ดําเนินการให้ โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทมีการกําหนดอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะและผู้บริ หารอย่างชัดเจน
(4) ดําเนินการให้ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสียงให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม รวมถึงการมีระบบ
บัญชีและรายงานทางการเงินทีมีความถูกต้ องเชือถือได้
(5) ดําเนินการให้ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญอย่างเพียงพอ เชือถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าทีไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษัท
(6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้ าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(7) ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสีย ชุมชน สังคมและสิงแวดล้ อม
(8) มุ่งมันสู่ความเป็ นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมันในการสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าด้ วยการรับฟั งและ
ทบทวนตนเอง เพือเพิมศักยภาพในการบริ หารและสร้ างสรรค์สงที
ิ ดีทีสุดอยูเ่ สมอ
(9) ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม สร้ างจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความเป็ นธรรม ตลอดจนมุง่ มันในการ
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนือง
(10) ต่อต้ านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
(11) ดําเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทเป็ น
ทีตัง2
9.2. คณะกรรมการชุดย่ อย
9.2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังกรรมการที
2
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และมีความอิสระ จํานวน 3 ท่าน และเลขานุการ 1 ท่าน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ดังนี 2
1. ดร.กุลภัทรา สิโรดม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(มีความเชียวชาญด้ านบัญชีและการเงิน)
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2. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ
3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์ วรรณ
4. นางสาวอริ ยา ตังชี
2 วินศิริกลุ
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

แบบ 56-1

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังนี 2
สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง2 โยกย้ าย เลือนขันตํ
2 าแหน่ง และเลิกจ้ าง รวมทังประเมิ
2
นผลงานของหัวหน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
2 คคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังการบอกเลิ
2
กจ้ างผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ตลอดจนเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง2
พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ทังนี
2 2 เพือให้ มนใจว่
ั
ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทซึงรายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี 2
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็ นเกี ยวกั บการปฏิ บัติตามกฎหมายว่ า ด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ จากการปฏิบตั ิหน้ าทีตาม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความ
รับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทํา ดังต่อไปนี 2
ซึงอาจมี ผลกระทบอย่ า งมี นัยสํา คัญต่อฐานะการเงิ นและผลการดํ า เนิ นงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(ก) รายการทีเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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(ข) การทุจริ ต หรื อมีสงผิ
ิ ดปกติ หรื อมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ ผู้บริ หาร ไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาทีกําหนด
กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(8) สนับสนุนและติดตามให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ปรับปรุงและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
(10) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
อาศัยอํานาจตามข้ อบังคับของบริ ษัทและกฎหมาย
(11) พิจารณานโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อทบทวนความเหมาะสมของการเปลียนแปลงนโยบายต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน ทีได้ รับจากกรรมการผู้อํานวยการ ให้ มีความเหมาะสมกับรู ปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้ อม
บริ ษัท วัฒนธรรมองค์กร และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพืออนุมตั ิ
(12) สอบทานการประเมินความเสียงเกียวกับการทุจริ ต ตามทีฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ เสนอ เพือให้ มนใจว่
ั าระบบ
ดังกล่าวมีความเสียงทีจะทําให้ เกิดโอกาสการทุจริ ตทีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทน้ อยทีสุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริ ษัท
(13) 13. รับเรื องแจ้ งเบาะแส การกระทําอันทุจริ ต ทีคนในองค์กรมีสว่ นเกียวข้ อง และตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามทีได้ รับ
แจ้ ง และเสนอเรื องให้ คณะกรรมการบริ ษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรื อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
9.2.2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท 3 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ 1
ท่าน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ดังนี 2
1. นายบุณยสิทธิ5 โชควัฒนา
2. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์ วรรณ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

หน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังนี 2
การสรรหา
(1) พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทีจะเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
(2) ตรวจสอบประวัติและข้ อมูลต่างๆ ของบุคคลทีได้ รับการคัดเลือก โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคณ
ุ สมบัติทีเหมาะสม โดยเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทและกฎหมายทีเกียวข้ อง
(3) จัดทําความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะต่าง ๆเพือใช้ ประกอบการพิจารณา
(4) เสนอชือบุคคลทีได้ รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณา
(5) ปรั บปรุ ง และแก้ ไขกฎบั ตรคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน และนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
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(6) ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
การกําหนดค่ าตอบแทน
(1) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละปี
(2) พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
บริ ษัท วงเงินค่าตอบแทนทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น และจํานวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ายในปี ที
ผ่านมา เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพืออนุมตั ิ
(3) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน อํานาจหน้ าที
และปริ มาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินทีผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือ
อนุมตั ิ
(4) พิ จารณาจัดสรรค่ า ตอบแทนแก่ กรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทน (ที มิ ได้ ดํา รงตํ า แหน่ ง
กรรมการบริ ษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน อํานาจหน้ าที และปริ มาณความรับผิดชอบ
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพืออนุมตั ิ
(5) ปรั บปรุ ง และแก้ ไขกฎบั ตรคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน และนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
(6) ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
9.2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสียงประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท 3 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ 1 ท่าน และ
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสียง 1 ท่าน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ดังนี 2
1. ศ.ดร.วิสฐิ จะวะสิต
ประธานกรรมการบริ หารความเสียง, กรรมการอิสระ
2. นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ
กรรมการบริ หารความเสียง
3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมการบริ หารความเสียง
4. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
กรรมการบริ หารความเสียง
5. นายอาทร สวนโพธิ5
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสียง
หน้ าทีและความรับผิดชอบ :
(1) พิจารณาสอบทาน และนําเสนอนโยบายและกรอบการบริ หารความเสียง ให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
เพือพิจารณาอนุมตั ิ
(2) พิจารณาสอบทานและให้ ความเห็นชอบความเสียงทียอมรั บได้ (Risk Appetite) และนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทเพือรับทราบ รวมทังรายงานความเสี
2
ยงและการจัดการความเสียงทีสําคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมําเสมอ
(3) กํากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบการบริ หารความเสียงอย่างต่อเนือง
เพือให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีระบบบริ หารความเสียงทีมีประสิทธิภาพทัวทังองค์
2 กรและมีการปฏิบตั ิตามอย่าง
ต่อเนือง
(4) สอบทานรายงานการบริ หารความเสียง เพือติดตามความเสียงทีมีสาระสําคัญ และดําเนินการเพือให้
มันใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสียงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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(5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับความเสียงทีสําคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ น
ผู้สอบทานเพือให้ มนใจว่
ั า บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมต่อการจัดการความเสียง
รวมทังการนํ
2
าระบบการบริ หารความเสียงมาปรับใช้ อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัวทังองค์
2 กร
(6) ให้ คําแนะนําและคําปรึ กษากับคณะอนุกรรมการบริ หารความเสียง (RM team) เพือพัฒนาระบบการ
บริ หารความเสียง รวมทังพิ
2 จารณาแต่งตังคณะอนุ
2
กรรมการหรื อเพือทําหน้ าทีจัดการการบริ หารความ
เสียงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(7) ปฏิบตั ิการอืนใดเกียวกับการบริ หารความเสียงทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
9.3. การสรรหาและแต่ งตัง8 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1. มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎเกณฑ์
ต่างๆ ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทีจะเป็ นประโยชน์และ
เพิมมูลค่าให้ แก่บริ ษัท
3. มีภาวะผู้นํา มีวิสยั ทัศน์ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานทีโปร่งใส
9.4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าทีรับผิดชอบในการบริ หารจัดการธุรกิจ และการดําเนินการของบริ ษัทฯ รวมถึงการ
กํากับดูแลการบริ หารงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย แผนการดําเนินงาน และกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ
ภายใต้ กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท นอกจากนี 2 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีการพิจารณาโครงสร้ างองค์กร และ
การบริ หารจัดการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ มีประสิทธิภาพ และเอื 2อต่อสภาพการดําเนินธุรกิจ เพือมุ่งพัฒนาการบริ หาร
จัดการบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมให้ มีระบบการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสียงทีดี พร้ อมทัง2 มีความสามารถใน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเพือการเติบโตในอนาคต โดยบริ ษัทจะได้ รับรายงานผลการดําเนินงานจากบริ ษัทย่อย และบริ ษัท
ร่วม และมีการพิจารณาผลการดําเนินงานอย่างสมําเสมอ เพือวางแผนงาน และเป้าหมายในการดําเนินงานต่อไป
9.5. การดูแลเรื$องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ กําหนดไว้ ในจรรยาบรรณเรื องการนําข้ อมูลของบริ ษัทไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตน ดังนี 2
• กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานซึงอยู่ในหน่วยงานทีรับทราบข้ อมูลภายในต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายใน (Inside
Information) ของบริ ษัททีมีสาระสําคัญ และยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพือประโยชน์ของตนเองหรื อ
ผู้อืน
• กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทมีสิทธิเสรี ภาพในการลงทุนซื 2อขายหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัท แต่
เพือป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ควรหลีกเลียงหรื องด
การซื 2อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา „} วันก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้ แก่สาธารณชน
9.6. ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตัง2 แต่ วันที 16 ตุ ลาคม 2560 ถึ ง วันที 31 ธั นวาคม 2560 อัตราค่ า ตอบแทนรวม เป็ นจํ า นวน 1,400,000 บาท
ประกอบด้ วย ค่าบริ การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบงบประจําปี เป็ นจํานวน 1,000,000 บาท ค่าการสอบ
ทานการย้ ายข้ อมูลจากระบบเดิมไประบบใหม่ เป็ นจํานวน 200,000 บาท ค่ารายงานและข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน สําหรับ
ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ปี สิ 2นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวน 200,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าการปฏิบตั ิงานตามวิธีการที
ตกลงร่วมกันทีเกียวกับข้ อมูลในแบบคําขอใช้ สิทธิและประโยชน์ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลทีบริ ษัทใหม่ประสงค์จะขอใช้ สิทธิ
และประโยชน์ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึงต้ องยืนต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนบัตรละ 60,000 บาท
9.7. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที$ดีในเรื$องอื$นๆ
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญ และประโยชน์ของการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้ บริ ษัทมีระบบ การบริ หารจัดการที
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้ างความเชือมันและความมันใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย ผู้ทีเกียวข้ อง
ทุกฝ่ าย นาไปสูก่ ารเติบโตอย่างยังยืนของบริ ษัท โดยบริ ษัทยึดถือ แนวปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทซึง
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ 5 หมวด คือ
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ คํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริ มการใช้ สิทธิ และไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิงสิทธิ
ขันพื
2 2นฐานของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื 2อขาย หรื อโอนหุ้น การมีสว่ นแบ่งในกําไร การได้ รับข่าวสารข้ อมูล ของกิจการ
อย่างเพียงพอ สิทธิการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพือใช้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่ วมตัดสินใจโดยการออก
เสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตังกรรมการบริ
2
ษัท การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท การอนุมตั ิเรื อง
ทีมีผลกระทบต่อบริ ษัท และการแต่งตังผู
2 ้ สอบบัญชี เป็ นต้ น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึงผู้ถือหุ้นทุกรายมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในเรื องต่างๆ
เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น, การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน, การกําหนดเรื องการซื 2อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท, การ
ดําเนินการกับรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิ และประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ โดยดํ าเนิ นธุ รกิ จด้ วยความ
รับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นเกียวข้ องทุกฝ่ าย มุง่ มันในการพัฒนากิจการของบริ ษัทให้ เจริ ญก้ าวหน้ า มันคง
อย่างยังยืน สามารถสร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเหมาะสม และได้ กําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิไว้ ในจริ ยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจสําหรับคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน เกียวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
กลุม่ ต่างๆได้ แก่ ผู้ถือหุ้น, ลูกค้ า, พนักงาน, คูค่ ้ า, เจ้ าหนี 2, คูแ่ ข่งทางการค้ า, ภาครัฐ และ สิงแวดล้ อม
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ มีนโยบายเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศทีเกียวข้ องกับบริ ษัททังข้
2 อมูลทางการเงิน และทีไม่ใช่ทางการ
เงินอย่างครบถ้ วน เป็ นจริ ง เชือถือได้ เพียงพอและทันเวลา เพือให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายและนักลงทุนได้ รับข้ อมูล
และสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และบริ ษัทฯ ยังคงเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีกํ าหนดโดยกฎหมายหรื อข้ อบังคับที
เกียวข้ อง
อนึง บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ทําหน้ าทีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพือเป็ นตัวแทน
ของบริ ษัท ในการสือสารกับผู้ถือหุ้นและให้ ความสะดวกแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทวไปอย่
ั
างเท่า
เทียมกัน ทังนี
2 2 นักลงทุนสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ทีหมายเลขโทรศัพท์ 02-3744730 ต่อ 1125 หรื อ Email : wasan.b@mama.co.th
ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

หน้ า 43

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าทีในการจัดการบริ ษัท ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้ อบังคับบริ ษัท มติของทีประชุมผู้ถือหุ้น และกํากับดูแลการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการให้ ดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
5.1. โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบันคณะกรรมการบริ ษัท มี จํา นวน 15 คน ประกอบด้ วยประธานกรรมการที ไม่เป็ นผู้บริ หาร 1 คน
กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร 11 คน (เป็ นกรรมการอิสระ 5 คน เป็ นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด)
2
และกรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร 3 คน ประวัติของกรรมการแต่ละคนอยู่ อยู่ทีเอกสารแนบ 1 บริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระซึงเข้ มงวดกว่าข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ เพือให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท มีความเป็ นอิสระอย่าง
แท้ จริ ง นอกจากนี 2 บริ ษัทฯ ยังได้ จัดให้ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายบริ หาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และได้ มอบหมายให้ นางสาวสรารัตน์ ตังศิ
2 ริมงคล
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี เป็ นผู้รับผิดชอบหน้ าทีเลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มีวาระการดํารงตําแหน่งทีแน่นอน ซึงตามข้ อบังคับของบริ ษัท กํ าหนดไว้ ว่า ในการ
ประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง2 ให้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง โดยให้ กรรมการทีดํารงตําแหน่งนาน
ทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกไปนันจะถู
2 กเลือกกลับเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผย
รายละเอียดข้ อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริ ษัทอืนไว้ ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และใน
รายงานประจําปี ซึงปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีกรรมการบริ ษัท ทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า 5
บริ ษัท และบริ ษัทฯ มันใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีแต่อย่างใด เนืองจากกรรมการได้ อทุ ิศเวลาในการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีให้ กบั บริ ษัทอย่างเต็มทีโดยได้ เข้ าร่วมประชุมอย่างสมําเสมอทุกครัง2 และทําคุณประโยชน์แก่บริ ษัทมา
โดยตลอด
5.2. คณะกรรมการชุดย่ อย
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นมันใจในการดําเนินงานของบริ ษัท ว่ามีการดําเนินงานทีโปร่งใส มีผ้ กู ลันกรอง สอบทาน และให้
คําแนะนําอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
2
ดย่อยต่างๆ เพือทําหน้ าทีตามความ
รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัท ปั จจุบนั คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้ วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสียง
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ 3 คน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี
(2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน มี
วาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี
(3) คณะกรรมการบริ หารความเสียง ประกอบด้ วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ทําหน้ า ที
ประธานกรรมการบริ หารความเสียง มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี
5.3. บทบาท หน้ าที$ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลซึงมี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลากหลาย มี
ความสามารถเฉพาะด้ านทีเป็ นประโยชน์ กับบริ ษัท เข้ าใจบทบาทหน้ าที ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นํา มีการ
กําหนดวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจน มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กํากับดูแล
ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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กิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีได้ กําหนดไว้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท และผู้ถือ
หุ้น มีการบริ หารงานโดยการกําหนดภารกิจเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิงาน และงบประมาณประจําปี เพือให้
บรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้ โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเป็ นเครื องมือในการบริ หารจัดการ เพือเพิมมูลค่าให้ แก่
กิจการและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกํ
2
าหนดค่าตอบแทน ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ทีจะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการให้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ทังนี
2 2บริ ษัทฯ ยังเปิ ดโอกาสให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการแต่งตังกรรมการ
2
และเมือมีกรรมการใหม่ บริ ษัทฯ จัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการท่านใหม่ เพือให้ ทราบถึงลักษณะและแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท พร้ อมทังมอบเอกสารที
2
กรรมการบริ ษัทต้ องทราบในการทําหน้ าทีกรรมการบริ ษัท ซึงได้ แก่
คูม่ ือกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน บทบาทหน้ าทีของกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน และข้ อเตือนใจในการปฏิบตั ิหน้ าที
ของกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ในด้ านบทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายบริ หาร บริ ษัทฯ
ได้ จดั ให้ มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทังด้
2 านโครงสร้ าง และการปฏิบตั ิตามหน้ าที ทังนี
2 2 มีการจัดทําหนังสือ มอบ
อํานาจระบุขอบเขตทีชัดเจนให้ ผ้ ูบริ หาร และมีการกําหนดระดับอํานาจดําเนินการในแต่ละด้ านไว้ อย่างชัดเจน
รวมทังได้
2 มีการสือสารบทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ทีเกียวข้ องอย่างสมําเสมอ
บริ ษัทฯ จัดให้ มี “ข้ อพึงปฏิบตั ิทางจริ ยธรรม” เพือให้ กรรมการผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิเพือให้ บรรลุภารกิจในการดําเนินงานของบริ ษัท โดยได้ เน้ นถึงหลักความรับผิดชอบ หลัก
ความโปร่งใส หลักความซือสัตย์สจุ ริ ต คุณธรรม และจริ ยธรรม ซึงได้ มีการกําหนดเกียวกับจริ ยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท ข้ อพึงปฏิบตั ิของกรรมการและผู้บริ หาร ต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ รวมทังข้
2 อพึงปฏิบตั ิของ
พนักงานต่อบริ ษัท
นอกจากนี 2 เพือเป็ นการประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทีได้ กําหนดไว้ บริ ษัทฯ ได้ จดั
ให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึงเป็ นหน่วยงานอิสระ เพือทําหน้ าทีตรวจสอบ ประเมินและให้ ข้อเสนอแนะ
รวมทังสนั
2 บสนุนให้ มีการปรับปรุ งประสิทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสียง การควบคุม และการกํากับดูแล
กิจการตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standard for the
Professional Process of Internal Auditing) โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5.4. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสําคัญกับการเข้ าร่ วมประชุมและถือเป็ นหน้ าที เพือรับทราบและร่ วมตัดสินใจ
ในการดําเนินงานของบริ ษัท โดยกําหนดการประชุมล่วงหน้ าตลอดทังปี
2 ในวันพุธที 3 ของทุกเดือน ซึงเลขานุการ
บริ ษัทจะส่งหนังสือเชิ ญประชุมพร้ อมทัง2 ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั ง2 ก่อน และเอกสาร
ประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
5.5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย
5.5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทแต่ละท่าน ได้ ทําการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะโดยรวม
2
อย่างระมัดระวัง และเป็ นอิสระต่อกัน โดยใช้ แบบประเมินตามตัวอย่างทีตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยได้
เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ
(1) ช่วยให้ มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆในระหว่างปี ทีผ่านมา
ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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(2) ให้ การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ 2น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ ชดั เจน
(3) ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ
โดยมีจํานวนหัวข้ อทีทําการประเมิน 19 ข้ อ คะแนนการประเมินผล ดังนี 2
เห็นด้ วยมากทีสุด
ได้ 5 คะแนน หรื อระดับ ดีมาก
เห็นด้ วยมาก
ได้ 4 คะแนน หรื อระดับ ดี
เห็นด้ วยปานกลาง
ได้ 3 คะแนน หรื อระดับ ปานกลาง
เห็นด้ วยน้ อย
ได้ 2 คะแนน หรื อระดับ น้ อย
เห็นด้ วยน้ อยมาก
ได้ 1 คะแนน หรื อระดับ น้ อยมาก
5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ได้ ทําการประเมินตนเอง เกียวกับ ความพร้ อมก่อนรับตําแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ และการปฏิบตั ิหน้ าทีในระหว่างดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ รวมทังประเมิ
2
นความเป็ นอิสระและ
การจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ ของตนเอง โดยใช้ แบบประเมินตามตัวอย่างทีตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยได้ เผยแพร่ไว้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นแนวทางในการสอบทานการพิจารณาความพร้ อมของตนเอง
ก่อนเข้ ารับตําแหน่ง ความเป็ นอิสระ การจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ ตลอดจนเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ
หน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปี ทีผ่านมาได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีตามขอบเขตรับผิดชอบอย่างครบถ้ วน
5.6. ค่ าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรรค่าตอบแทน เพือนําเสนอที
ประชุมผู้ถือหุ้นเพืออนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษัท และอํานาจ
หน้ าทีความรับผิดชอบ ซึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในอุตสาหกรรม หรื อ
ธุรกิจทีมีขนาดใกล้ เคียงกัน และสูงเพียงพอทีจะดูแลและรักษากรรมการทีมีคณ
ุ ภาพตามทีต้ องการ
สําหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารนัน2 คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ และการปรับ
ค่าตอบแทนประจําปี ก็เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริ ษัท ในการพิจารณา โดยเป็ นไปตามสัญญาจ้ างซึงได้ มกี าร
กําหนดไว้ โดยมีการประเมินผลประจําปี ทกุ ๆ ปี ซึงรวมถึงการประเมินผลการประกอบการของบริ ษัท และแผนกล
ยุทธ์ของบริ ษัท ซึงประกอบด้ วยมุมมองด้ านการเงิน ด้ านลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ด้ านกระบวนการภายใน
ด้ านการเรี ยนรู้และพัฒนา ด้ านสังคม สิงแวดล้ อม และอืนๆ
ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริ หาร บริ ษัทฯ ได้ กําหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบาย ที
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด ซึงเชือมโยงกับผลการประกอบการของบริ ษัทในแต่ละปี และผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้บริ หารแต่ละท่าน
5.7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท ส่งเสริ มให้ กรรมการและผู้บริ หารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ ความสําคัญต่อ
การเข้ าร่ วมสัมมนาหลักสูตรทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีกรรมการ การเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตร 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) ซึงจัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสันๆ
2 อันเป็ น
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ประโยชน์แก่การปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที IOD จะจัดขึ 2นอีกต่อไปใน
อนาคต
5.8. แผนการสืบทอดตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัท เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสืบทอดตําแหน่ง บริ ษัทฯ จึงได้ ดแู ลให้ มีการทบทวนสภาพการ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละตําแหน่งในปั จจุบนั และประเด็นทีควรเติมเต็มในอนาคตอย่างต่อเนือง โดยการทบทวนโครงสร้ างเงินเดือน
และผลตอบแทนในอัตราตลาด ตลอดจนแต่งตังบุ
2 คลากรในระดับรองลงมาเพือรองรับการถ่ายทอดงานรุ่นต่อรุ่น
9.6

การปฎิบัติตาม CD CODE
คณะกรรมการบริ ษัท รับทราบหลักปฏิบตั ิตาม CG CODE และตระหนักถึงบทบาทหน้ าทีในฐานะผู้นํา ในการสร้ าง
คุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยังยืน และได้ ประเมินการปฎิบตั ิตาม CG CODE ในภาพรวมแล้ ว โดยพิจารณาจากผลประเมินทีได้
มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ประเมินและอธิบายเบื 2องต้ น
(10) ความรับผิดชอบต่ อสังคม
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี บริ ษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใน
เรื องต่างๆดังนี 2
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อสือสาร แสดงความคิดเห็น รวมถึงแจ้ งเบาะแส
ในกรณีทีพบเห็นการกระทําทีไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท หรื อในกรณีทีมิได้ รับความเป็ น
ธรรม โดยสามารถแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งมาตามทีอยู่ของบริ ษัท หรื อส่งผ่าน E-mail ของบริ ษัท tf@mama.co.th หรื อส่ง
โดยตรงให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการสอบสวนจะทําการรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษัท และข้ อมูลจะเป็ นความลับ
ของบริ ษัท ทังนี
2 2 บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางในการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ในเรื องทีอาจทําให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท
หรื อเรื องทีไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
(2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั$น
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ได้ เข้ าร่ วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึงเป็ นโครงการ
ระดับชาติทีได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
และได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมของแนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption Committee : CAC) อย่างต่อเนือง รวมทังบริ
2 ษัทฯ ได้ เข้ ากระบวนการยืนเอกสารเพือขอการรับรองตาม
มาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน ด้ วยการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกียวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน ทังหมด
2
71
ข้ อ ซึงในวันที 25 กรกฎาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับการแจ้ งผลการยืนแบบประเมินตนเองเกียวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
ตามทีบริ ษัทฯ เพือขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council) ว่าทีประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ฯ มีมติให้ การรับรอง และขอเชิญผู้แทนบริ ษัทฯ ซึงเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบใบประกาศ ในวัน
อังคารที 16 สิงหาคม 2559
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(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ ความเสมอภาค และให้ เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน ในด้ านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานทีทํางาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรื อการข่มเหงใน
ทุกรู ปแบบ ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรื อคดีขึ 2นศาลเกียวกับการล่วงละเมิดสิทธิ มนุษยชน รวมถึงมี
ระบบการพิจารณาทบทวนระเบียบข้ อบังคับต่างๆ เกี ยวกับการรั กษาความปลอดภัยภายในโรงงานทีไม่ล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของพนักงานหรื อผู้เกียวข้ องอืนๆเช่น การติดกล้ องทีวีวงจรปิ ดหรื อการตรวจค้ นยานพาหนะก่อนออกจากโรงงาน เป็ น
ต้ น
(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน รวมถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพของพนักงาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีการปฏิบตั ิ และมาตรฐานการทํางานทีปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและ
ประเมินผลด้ านความปลอดภัยอย่างสมําเสมอ เพือป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
(5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนพื 2นฐานของจริ ยธรรมและคุณธรรม ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา แต่มุ่งมันทีจะ
พัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยนําเทคโนโลยีเครื องจักรทีทันสมัยมาใช้ ในการผลิตสินค้ า ควบคูก่ บั การพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้
ความเชียวชาญในการปฏิบตั ิงาน เพือตอบสนองความต้ องการของตลาดและลูกค้ า
นอกจากนี 2 บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางหลากหลายเพือรับฟั งความคิดเห็น ข้ อติชม และข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าหรื อ
ผู้บริ โภค และมีการตอบสนองต่อข้ อร้ องเรี ยนทีรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ เพือนําไปสูก่ ารปรับปรุ งและพัฒนาระบบต่อไปโดย
จัดให้ มีบริ การลูกค้ าสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท http://www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศัพท์ 023747955
(6) การดูแลรักษาสิ$งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญอย่างยิงต่อสิงแวดล้ อม โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานทีเกียวข้ อง
อย่างเคร่งครัด และให้ ความสําคัญกับการรักษาสภาพแวดล้ อมในทุกขันตอนการดํ
2
าเนินงาน และยึดแนวปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ทีได้ รับ ได้ แก่ การดําเนินการตามมาตรฐาน ISO-14001:2015 Environmental Management System ระบบการบริ หาร
จัดการด้ านสิงแวดล้ อม และฝึ กอบรมพนักงานทุกระดับชันให้
2 เข้ าใจถึงความสําคัญของสิงแวดล้ อมอย่างถูกต้ อง
(7) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มการดําเนินกิจกรรมเพือสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
โดยส่วนรวม ให้ เกิดขึ 2นในบริ ษัท ตลอดจนร่ วมให้ ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผ้ ปู ระสบความเดือดร้ อนจากเหตุการณ์ต่างๆ
และกิจกรรมต่างๆดังนี 2
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม

ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ ตังปณิ
2 ธานแน่วแน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ และให้
ความสําคัญ เป็ นหนึงในนโยบายหลักของบริ ษัทฯมาโดยตลอด ทังในระดั
2
บองค์กรด้ วยการบริ หารกิจการอย่างโปร่ งใสและมี
ประสิทธิ ภาพตามหลักบรรษั ทภิ บาล ระดับลูกค้ า คู่ค้าทางธุรกิ จ ได้ แก่ การรั กษามาตรฐานคุณภาพสินค้ า การสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ทีเน้ นคุณค่ามากกว่ามูลค่า ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ตอ่ ผู้บริ โภค การให้ ข้อมูลขององค์กรและผลิตภัณฑ์อย่าง
เพียงพอ ถูกต้ อง เทียงตรง บริ ษัทฯยังตระหนักถึงความรับผิดชอบในระดับของชุมชน และสิงแวดล้ อม ได้ แก่ การสงเคราะห์
เกือ2 กูลชุมชนทีองค์กรตังอยู
2 ่ ไม่ว่าจะเป็ น การส่งเสริ มแรงงานท้ องถินให้ มีโอกาสในองค์กร การสนับสนุนโครงการทีมีส่วน
เสริ มสร้ างเศรษฐกิจชุมชนให้ เข้ มแข็ง และยังยืน การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดําเนินงานทีอาจส่งผลกระทบต่อ
สิงแวดล้ อม โครงการสนับสนุนด้ านสาธารณสุข การส่งเสริ มการศึกษา รวมถึงการบริ จาคองค์กรสาธารณกุศลต่างๆเป็ นต้ น
โครงการ “ปั นนํา8 ใจ...เพื$อน้ อง ครัง8 ที$ 1”
เมือวันที 13 มกราคม 2560 กลุ่มบริ ษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้ จัดโครงการ “ปั นนํ 2าใจ...เพือน้ อง ครัง2 ที 7” โดย
ผู้บริ หารและพนักงานได้ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาจํานวน 77 ทุน และทุนสมทบโครงการอาหารกลางวัน พร้ อมทัง2 มอบ
ผลิตภัณฑ์บะหมีกึงสําเร็ จรู ปและขนมปั งกรอบให้ กบั นักเรี ยน อีกทังยั
2 งได้ มีการเลี 2ยงอาหารว่าง เนืองในโอกาสวันเด็ก ให้ กบั
น้ องๆทีโรงเรี ยนวัดชีธาราม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรีเพือเป็ นของขวัญในวันเด็กและเป็ นการเพิมขวัญกําลังใจให้ กบั น้ องๆ ใน
การตังใจศึ
2 กษาเล่าเรี ยนต่อไปสําหรับโรงเรี ยนแห่งนี 2ประสบเหตุไฟไหม้ อาคารเรี ยนทังหลั
2 ง ทําให้ นกั เรี ยนขาดแคลนสถานทีเรี ยน
ทุนทรัพย์ ตลอดทังอุ
2 ปกรณ์การเรี ยน การสอน และยังต้ องการความช่วยเหลืออีกมาก
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ งานวันเด็กแห่ งชาติ ปี 2560
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ให้ กบั โรงเรี ยน หน่วยงานราชการ และชุมชน นําไปใช้ จดั กิจกรรมเนืองในงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 2560 จํานวน 34 หน่วยงาน รวมเป็ นมูลค่า 31,932 บาท และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้ กบั อบต.ปากแรต
เพือนําไปให้ น้องๆสําหรับใช้ ออกค่ายการศึกษา
ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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โครงการ “จิตอาสาช่ วยเหลือเสริมสร้ างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ครัง8 ที$ 2”
กลุม่ บริ ษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้ จดั โครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ” ครัง2 ที 2
ให้ กบั น้ องๆทีบ้ านแห่งความหวัง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมซอยอ่อนนุช88 กรุงเทพ โดยกิจกรรมในเดือนมีนาคมนี 2 จัดขึ 2นเมือวันที
23 มีนาคม 2560 ทางคณะได้ ร่วมกันเล่านิทานให้ น้องๆ ฟั ง เพือช่วยเสริ มสร้ างจินตนาการและปลูกฝั งให้ เด็กเป็ นคนช่างคิด
ช่างสังเกต มีความมันใจ กล้ าแสดงความคิดเห็น และมีความฉลาดทังทางปั
2
ญญา (IQ) อีกทังความฉลาดทางอารมณ์
2
(EQ) อีก
ด้ วย
โครงการ “จิตอาสาช่ วยเหลือเสริมสร้ างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ครัง8 ที$ 3”
กลุม่ บริ ษัทไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ ได้ จดั โครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ” ครัง2 ที 3
ให้ กบั น้ องๆทีบ้ านแห่งความหวัง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมซอยอ่อนนุช88 กรุงเทพ โดยกิจกรรมในเดือนเมษายนนี 2 จัดขึ 2นเมือวันที
27เมษายน 2560 ซึงในครัง2 นี 2ตัวแทนจิตอาสาได้ นาํ คณะเด็กๆ MamaSummer Kids 2017 ไปร่วมกิจกรรมกับน้ องๆ ทีบ้ าน
แห่งความหวังด้ วย โดยครัง2 นี 2เป็ นการร่วมปั น2 แป้งโดว์ เพือช่วยสร้ างพัฒนาการด้ าน กล้ ามเนื 2อนิ 2วมือและเพือช่วยพัฒนาการ
ทางด้ านความคิด อีกทังส่
2 งเสริ มให้ เด็กรู้จกั สร้ างสรรค์จินตนาการอีกด้ วย
โครงการ “จิตอาสาช่ วยเหลือเสริมสร้ างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ครัง8 ที$ 4”
กลุม่ บริ ษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้ จดั โครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ” ครัง2 ที 4
ให้ กบั น้ องๆทีบ้ านแห่งความหวัง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมซอยอ่อนนุช88 กรุ งเทพ โดยกิจกรรมในเดือนพฤษภาคมนี 2 จัดขึ 2นเมือ
วันที 25 พฤษภาคม 2560 เป็ นกิจกรรมการวาดรู ประบายสีลงในกรอบรู ปผืนผ้ าใบในเฟรม โดยใช้ วสั ดุจากธรรมชาติคือ ก้ าน
กล้ วย ใบใม้ และขวดพลาสติก จากนันให้
2 เด็กระบายสีเป็ นรูปต่างๆตามความคิดสร้ างสรรค์และตามจินตนาการของเด็กๆ โดย
มีวตั ถุประสงค์ เพือเสริ มสร้ างจินตนาการทางด้ านศิลปะและเพือส่งเสริ มให้ เด็กมีสมาธิมากขึ 2น
สนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมวันแรงงานแห่ งชาติ
ในวันที 28 เมษายน 2560 กับสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี โดยบริ ษัทได้ ร่วมกิจกรรมวัน
แรงงานแห่งชาติ สนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน 8 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ให้ แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนวัดหนองพันจันทร์ อ.บ้ าน
คา จ.ราชบุรี และร่วมปลูกป่ าสืบสานปฎิธานพ่อหลวงในครัง2 นี 2ด้ วย
โครงการ “จิตอาสาช่ วยเหลือเสริมสร้ างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ครัง8 ที$ 5”
กลุม่ บริ ษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้ จดั โครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ครัง2 ที 5”
ให้ กับน้ องๆทีบ้ านแห่งความหวัง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมซอยอ่อนนุช88 กรุ งเทพ โดยกิจกรรมจัดขึ 2นเมือวันที 22 มิถุนายน
2560 ซึงครัง2 นี 2ได้ จัดกิจกรรมทําอาหารร่ วมกันกับเด็กๆ โดยทําแซนวิสไส้ ทูน่าและไส้ แยมสตอเบอร์ รี ซึงให้ เด็กๆ ฝึ กทําด้ วย
ตัวเอง พร้ อมทังรั2 บประทานพร้ อมกันอย่างสนุกสนาน เพือฝึ กฝนการทํางานร่วมกับผู้อืน เป็ นพื 2นฐานทางด้ านสังคมให้ กบั เด็กๆ
กิจกรรมในงาน “ทําดีเพื$อพ่ อ”
มาม่าสนับสนุนสินค้ ามาม่า ในงานกิจกรรมทําดีเพือพ่อ ที ลาดพร้ าว ในวันที 25 กรกฎาคม 2560 ประมาณผู้เข้ าร่ วม
งาน ประมาณ 5,000 คน
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โครงการ “จิตอาสามอบสิ$งของวันแม่ ” ครัง8 ที$ 7”
กลุม่ บริ ษัทไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ ได้ จดั กิจกรรมเพือสังคมในงาน เนืองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยในงานได้ นําบะหมีกึง
สําเร็ จรู ปตรา“มาม่า” พร้ อมทังขนมปั
2
งกรอบตรา “Bissin” “Homey“ ไปแจกแม่และเด็ก ณ มูลนิธิฟืน2 ฟูและพัฒนาสังคมไทย
ซอยอ่อนนุช 38/1 กรุงเทพฯ เมือวันที 11 สิงหาคม 2560 เพือสร้ างกําลังใจในการเลี 2ยงดูบตุ รให้ เป็ นคนดีของสังคมต่อไป
สนับสนุนการแข่ งขันหมากล้ อม “MAMA CUP GO INTERNATIONAL TOURNAMENT 2017 ”
มาม่าสนับสนุน “การแข่งขันหมากล้ อม” ภายใต้ ชืองาน “ MAMA CUP GO INTERNATIONAL TOURNAMENT
2017 ” ระหว่างวันที 13-14 สิงหาคม 2560 ณ ห้ อง MCC HALL เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (ผู้เข้ าร่วมการแข่งขัน จะเป็ นนักกีฬา
จากทัวโลก)
สนับสนุนกิจกรรมวิ$ง “ NAVY RUN SATTAHIP MINI – HALF MARATHON’
มาม่าร่ วมสนับสนุนกิจกรรมวิง “ NAVY RUN SATTAHIP MINI – HALF MARATHON’ ทีฐานทัพเรื อสัตหีบ ในวัน
อาทิตย์ที 27 สิงหาคม 2560 ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรื อ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือนํารายได้
มาปรับปรุ งพิพิธภัณฑ์ พลเรื อเอก พระเจ้ าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ าอาภากีเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ5 รวมถึง
ปรับปรุงอาคารศูนย์ทอ่ งเทียวสวนกรมหลวงชุมพร เพือส่งเสริ มให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการออกกําลังกายเพือสุขภาพ
โครงการทบทวนความรู้ส่ ูมหาวิทยาลัย
บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จํากัด (มหาชน) จัดแถลงข่าว "Sahapat Admission" ทบทวนความรู้สมู่ หาวิทยาลัย ครัง2 ที 20 ติว
ฟรี ครัง2 ยิงใหญ่ ทีจะจัดขึ 2นในวันที 2-7 ตุลาคม 2560 ทีมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย สําหรับน้ องๆทีสนใจสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
สามารถเข้ าไปสมัครได้ ที www.sahapatadmission.com ได้ ตงแต่
ั 2 วนั นี 2ถึงวันที 25 กันยายนนี 2นะครับ รี บๆไปสมัครกันเยอะๆ
นะครับ #sahapat admission #ทบทวนความรู้สมู่ หาวิทยาลัย #ติวสด #ติวฟรี ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายตลอดทังงาน
2 #Dek61
โครงการสนับสนุนไขไก่ ช่ วยเหลือผู้ป่วยโรคไต
โครงการสนับสนุนไข่ไก่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ให้ กับโรงพยาบาลบ้ านโป่ ง และโรงพยาบาลโพธาราม เนืองด้ วย
โรงพยาบาลบ้ านโป่ งขอรับบริ จาคไข่ไก่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต เนืองจากผู้ป่วยทีได้ รับการล้ างไตทีผ่านมา จะมีปัญหาเรื อง
การสูญเสียโปรตีนไข่ขาวในเลือด ได้ รับโปรตีนไม่เพียงพอ ส่งผลต่ออัตราการป่ วยและการเสียชีวิตสูง ดังนันผู
2 ้ ป่วยจึงมีความ
จําเป็ นต้ องกินไข่วนั ละ 6 ฟอง เป็ นอย่างน้ อย บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นความสําคัญ จึงได้ ทําโครงการขอสนับสนุนไข่ไก่ จากผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคน ซึงได้ รับการตอบรับและสนับสนุนเป็ นอย่างดี ได้ รับไข่ไก่เป็ นจํานวนมาก บริ ษัทฯ ได้ ส่งต่อไข่ไก่ให้ กับ
โรงพยาบาลบ้ านโป่ ง จํานวน 2,880 ฟอง และโรงพยาบาลโพธาราม จํานวน 2,100 ฟอง รวมแล้ วทังหมด
2
4,980 ฟอง
เพือนําไปให้ ผ้ ปู ่ วยโรคไตทีต้ องการต่อไป

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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(11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี$ยง
11.1 การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี$ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ประเมิ นความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริ หาร
จัดการความเสียงของบริ ษัท สรุปได้ดงั นี 1. งบการเงินของบริ ษัทจัดทําขึ 2นภายใต้ นโยบายของบริ ษัท ซึงกําหนดให้ ถือปฏิบตั ิและสอดรับกับมาตรฐานการ
บัญชีทีรับรองทัวไป รวมถึงการเปลียนแปลงนโยบายหรื อเพิมเติมตามมาตรฐานบัญชี ตลอดจนการใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการประมาณการและวินิจฉัยในส่วนต่างๆทีจําเป็ น เพือสะท้ อนผลการดําเนินงานทีเป็ นจริ งให้ ถกู ต้ องตามที
ควร

2. บริ ษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการแยกหน้ าที
ความรับผิดชอบในการอนุมตั ิสงจ่
ั าย การบันทึกรายการด้ านบัญชี ข้ อมูลสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน ตาม
หลักการดูแลควบคุมกิจการทีดี เพือให้ สามารถตรวจสอบรายการทีเกิดขึ 2นได้

3. บริ ษัทกําหนดวิธีการป้องกันการใช้ ข้อมูลความลับของบริ ษัท ไม่ว่าจะเป็ นไปเพือผลประโยชน์สว่ นตน หรื อความ
ตังใจก่
2 อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท และการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อลูกค้ า ผู้แทนจําหน่าย ผู้ให้ บริ การ
คูแ่ ข่งหรื อบุคคลภายนอกอืน นอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้ าทีโดยปกติธุรกิจ หรื อข้ อมูลทีเผยแพร่ทวไป
ั

4. บริ ษัทมีการกําหนดวิธีการปฏิบตั ิงานพนักงาน เพือป้องกันการปฏิบตั ิงานในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์กบั กิจการ

5. บริ ษัทมีการประเมินและติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบนั ทีอาจเป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสียง เพือพิจารณา
หามาตรการในการลดความเสียง
ทังนี
2 2 บริ ษัทได้ จดั ตังฝ่
2 ายตรวจสอบภายในขึ 2นเป็ นหน่วยงานภายในของบริ ษัท ทีมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้ าที และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ซึงคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ รับทราบรายงานทีเกียวกับระบบ
การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบภายในของบริ ษัท จากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมําเสมอ โดยกรอบการ
ควบคุมภายในทีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทได้ ยึดถื อและใช้ อ้างอิงในการประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission หรื อ COSO ในด้ านต่าง ๆ5 ด้ าน ดังนี 2
1. ด้ านองค์ กรและสภาพแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรโดยเน้ นการแบ่งแยกตามหน้ าทีอย่างชัดเจนและได้ ให้ ความสําคัญกับ
การกํากับดูแลกิจการทีดี โดยจัดให้ พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนัก
ถึงหน้ าทีความรับผิดชอบของตน ทังนี
2 2บริ ษัทฯ มีเจตนารมณ์ ในการปฏิบตั ิงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Good
Corporate Governance) อย่างชัดเจนมีสภาพแวดล้ อมการควบคุมทีดีและเหมาะสม เนืองจากสภาพแวดล้ อมภายในเป็ น
องค์ประกอบพื 2นฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริ หารความเสียงขององค์กร เช่น การมีทศั นคติทีดี มีการ
ส่งเสริ มสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรทีมุง่ เน้ นความซือสัตย์และจริ ยธรรม เป็ นตัวอย่างทีดี (Role Model) ส่งเสริ มให้ เกิดจิตสํานึก
ทีดี เพือให้ บคุ ลากรในกิจกรรมต่างๆขององค์กรปฏิบตั ิงานอย่างมีความรู้ ความสามารถ และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าทีในทุก
ส่วนงาน เพราะเป็ นส่วนสําคัญทีช่วยสนับสนุนให้ การปฏิบตั ิงานขององค์กรประสบผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ ด้วยทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดเพือให้ เกิดความยังยืนต่อองค์กร
ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริ ษัทฯได้ เข้ าร่ วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
ทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึงเป็ นโครงการระดับชาติทีได้ รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช) และได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมของแนวร่ วม
ปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee :
CAC) อย่างต่อเนือง ทังนี
2 2บริ ษัทฯ ได้ เข้ ากระบวนการยืนเอกสารเพือขอการรับรองตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน ด้ วยการ
ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกียวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน ทังหมด
2
71 ข้ อ และในปี 2559 ทีผ่านมา บริ ษัทฯ
ได้ รั บการแจ้ งผลการยื นแบบประเมิ นตนเองเกี ยวกั บมาตรการต่ อต้ า นคอร์ รัปชั น ตามที บริ ษั ทฯ ขอการรั บรองจาก
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council) ซึงทีประชุมคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ ได้ มีมติให้ การรับรอง พร้ อมกับ
เชิญผู้แทนของบริ ษัทฯ ซึงเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบใบประกาศ เพือแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัท
บริ ษัทมีความมุง่ มันทีจะไม่ยอมรับการคอร์ รัปชันทุกรูปแบบ
2. ด้ านการบริหารความเสี$ยง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทํ าหน้ าทีดูแลให้ มีการจัดการบริ หารความเสียงที จะเป็ นอุปสรรคต่อการบรรลุ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสียงของบริ ษัทกําหนดนโยบาย และกรอบการบริ หารความ
เสียง กํากับดูแล และสนับสนุนให้ การบริ หารความเสียงของบริ ษัทมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสียงทีมีนยั สําคัญในระดับ
องค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนืองเพือให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็ นหน้ าทีรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการ
และควบคุมความเสียงให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้ พร้ อมทังรายงานผลการบริ
2
หารความเสียงต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่าง
สมําเสมอ
บริ ษัทได้ บริ หารความเสียงในเชิงปฏิบตั ิการโดยดําเนินการผ่านระบบการรับรองต่างๆ ตามมาตรฐานสากล
และด้ านความปลอดภัยของอาหาร ได้ แก่ มาตรฐาน ISO 9001 (ระบบการบริ หารงานคุณภาพ), ISO 14001 (ระบบบริ หาร
จัดการสิงแวดล้ อม), ISO/IEC 17025 (ระบบบริ หารจัดการคุณภาพห้ องปฏิบตั ิการ), GMP (วิธีการปฏิบตั ิทีดีในการผลิต
อาหาร), HACCP (การวิเคราะห์อนั ตรายวิกฤตในการผลิตอาหาร), BRC (Global Standard for Food Safety), Kosher (การ
ผลิตอาหารโคเชอร์ ), Halal (การผลิตอาหารฮาลาล), AEOs (มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ประกอบการส่งออก-กรม
ศุลกากร)
3. ด้ านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร
ในภาพรวมของบริ ษัท มี กิจกรรมการควบคุมการสอบทานการปฏิ บัติงานให้ เป็ นไปตามกฎระเบี ยบ
ข้ อบังคับ และคู่มือการปฏิบตั ิงานอย่างสมําเสมอ รวมทังการวั
2
ดประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นเครื องมือในการวางแผนและ
ควบคุมผลการปฏิบตั ิงานในทุกระดับ เพือให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีและวงเงินอํานาจอนุมตั ิในแต่ละระดับไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการรักษาความปลอดภัยและ
ดูแลป้องกันทรัพย์สนิ ของบริ ษัทไม่ให้ สญ
ู หาย หรื อใช้ ไปในทางทีไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้ นําโอกาสหรื อประโยชน์
ของบริ ษัทไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตน รวมทังกํ
2 าหนดบุคลากรภายในองค์กร เพือดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของ
แต่ละระบบงานอย่างชัดเจน ตลอดจนการปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิเรื องรายการทีเกียวโยงกัน เพือให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯและมีการติดตามให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตาม
กฎระเบียบของบริ ษัท และกฎหมายทีเกียวข้ อง
4. ด้ านระบบสารสนเทศและการสื$อสารข้ อมูล
บริ ษัทมีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมทีระบุข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่ง
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุก
ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ครัง2 ทีมีการประชุม มีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททีมีรายละเอียดเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการบริ ษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ เป็ นหมวดหมู่ และเป็ นไป
ตามทีกฎหมายกําหนด มีระบบการสํารองข้ อมูล และมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และฝ่ าย
บริ หารเกียวกับรายงานของผู้สอบบัญชี ผลการดําเนินงานของบริ ษัท นโยบายการบัญชี การควบคุมภายใน และการเปิ ดเผย
รายการระหว่างกัน เป็ นต้ น
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสือสาร
อย่างต่อเนือง เพือให้ มีกระบวนการสือสารสารสนเทศทีดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทังในระดั
2
บหน่วยงาน
และในระดับองค์กร เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ การสือสารนันถู
2 กต้ องเหมาะสมเป็ นประโยชน์ น่าเชือถือ มีช่องทางการติดต่อสือสารทีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถติดต่อสือสารได้ ทวทั
ั งบริ
2 ษัท ในข้ อมูลทีสําคัญ เช่น นโยบายและกฎระเบียบต่างๆอํานาจ
การอนุมัติสงการ
ั
การกํากับดูแลกิ จการ และข้ อมูลทีเกี ยวกับพนักงาน จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริ หารระดับสูงลงสู่พนักงาน
รวมทังมี
2 ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้ อมูลทีมีประสิทธิ ภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกําหนดแผน
สํา รองฉุกเฉิ นสํา หรั บป้องกันในเรื องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที มี อุบัติภัยร้ ายแรงจนระบบไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ สําหรับระบบการสือสารภายนอกบริ ษัทได้ จัดให้ มีแผนกลูกค้ าสัมพันธ์ เพือเป็ นช่องทางในการสือสารรับเรื อง
ร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
5. ด้ านระบบการติดตาม
บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํ าทุกเดือน
และมีการเปรี ยบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานในปี ก่อน มีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยุทธ์ ให้ เป็ นไปตามทีต้ องการ เพือให้ สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ นอกจากนี 2 เพือให้ บริ ษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกํ า หนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในทําการ
ตรวจสอบตามแผนงานประจําปี และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และตรวจติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนือง โดยกํ าหนดให้ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่ องที มี
นัยสําคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไข และติดตามการแก้ ไข
ดังกล่าวให้ บรรลุผล
11.2 การตรวจสอบภายใน
ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการทบทวนและปรั บปรุ งแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดเกียวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
( ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2559 ได้ มีการเพิมเติมหน้ าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกียวกับเรื องการพิจารณานโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ให้ มีความเหมาะสมกับรู ปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้ อม
บริ ษัท วัฒนธรรมองค์กร เพือนําเสนอขออนุมตั ิกบั คณะกรรมการบริ ษัท รวมทังทํ
2 าการสอบทานการประเมินความเสียงเกียวกับ
การทุจริ ต ตามทีฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ เสนอ เพือให้ มนใจว่
ั าระบบดังกล่าว มีความเสียงทีจะทําให้ เกิดโอกาสการทุจริ ตทีมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทน้ อยทีสุด ตลอดจนสามารถรับเรื องแจ้ งเบาะแส การกระทําอัน
ทุจริ ต ทีคนในองค์กรมีสว่ นเกียวข้ อง และตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามทีได้ รับแจ้ ง และเสนอเรื องให้ คณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกัน
พิจารณาลงโทษหรื อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระในการดําเนินงานเพือให้ การตรวจสอบ
ภายในเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ทังนี
2 2ในระหว่างปี 2559 ได้ มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่วมประชุมด้ วย
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ทัง2 5 ด้ าน ดังกล่าวข้ างต้ น และจากการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็นว่า ในภาพรวมบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอ
ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

หน้ า 54

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

และมีเครื องมือทีใช้ ในการบริ หารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถดําเนินงานได้ อย่างต่อเนืองจนบรรลุผลสําเร็ จของงาน
ถึงแม้ ว่ามีกิจกรรมบางกิจกรรมทีควรปรับปรุ ง หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ ตรวจสอบและดําเนินการปรับปรุ งในเรื องดังกล่าว
ตลอดจนได้ แจ้ งผลการตรวจสอบต่อฝ่ ายบริ หารให้ รับทราบ เพือป้องกันหรื อลดความเสียงอันเนืองมาจากการปฏิบตั ิงานหรื อ
ระบบงานในหน่วยงานของตน ซึงผู้ตรวจสอบได้ มีการเข้ าตรวจติดตามผลอีกครัง2 พบว่า หน่วยงานทีเข้ าตรวจติดตามผลนันได้
2 มี
การปรับปรุ งและแก้ ไข อย่างเหมาะสมและมีแนวโน้ มทีดีขึ 2น ดังนันจึ
2 งสามารถให้ ความเชือมันได้ อย่างเพียงพอว่า หน่วยงาน
ผู้รับการตรวจจะสามารถดําเนินงาน เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายในหน่วยงานของตนตามทีได้ ตงไว้
ั 2 อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอาจมีการเปลียนแปลงไปตามปั จจัยต่างๆทีเกียวข้ องได้ ซึงอาจจะส่งผลต่อบทบาทหน้ าที
หรื อการปฏิบตั ิงานได้
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นร่วมกันกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่า : บริ ษัทมีระบบการควบคุม
ภายในทีมีความเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดําเนินงานในปั จจุบนั และตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใด ๆ ก็ตาม
อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ ทงหมดต่
ั2
อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดทีเป็ นสาระสําคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรื อ
รับประกันได้ ในระดับทีสมเหตุสมผล
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง2 นางสาวอริ ยา ตัง2 ชี วินศิริกุล ให้ ดํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท
เนืองจากมีประสบการณ์ในปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายในมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที
เกียวข้ องกับการปฏิบตั ิงานด้ านตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสียงด้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน, หลักสูตรกระดาษ
ทําการเพือมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชันในองค์กร รวมทังมี
2 ความเข้ าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริ ษัท ซึงมีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ทีเหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าวได้ ทังนี
2 2การพิจารณาและอนุมตั ิ
แต่งตัง2 หรื อเลือนขันตํ
2 าแหน่ง หรื อโยกย้ าย หรื อเลิกจ้ างหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลคุณสมบัติของผูด้ ํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารแนบ /
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(12) รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัททีเกียวข้ อง โดยเป็ นรายการธุรกิจทางการค้ าปกติ ซึงบริ ษัท ได้ คิดราคาซื 2อ
ขายสินค้ าและบริ การตามราคาและเงือนไขทีได้ ตกลง ของข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน สิ 2นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2560 ซึงผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว บริ ษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดเพิมเติมสําหรับรายการธุรกิจทีเกียวข้ องกัน ดังนี 2

ชื$อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

1. บริ ษัท สหพัฒน
พิบลู จํากัด
(มหาชน) (“SPC”)

มีกรรมการร่วม ซื 2อ-ขายสินค้ า
และวัตถุดิบ

2. บริ ษัท สหพัฒนา
อินเตอร์ โฮลดิ 2ง
(มหาชน) (“SPI”)

มีกรรมการร่วม ค่าใช้ จา่ ยใน
การผลิตและ
บริ หาร และ
อืนๆ
เงินปั นผลรับ

มูลค่ ารายการ (ลบ.)
รายละเอียด
สําหรับงวดปี สําหรับงวดหก
และความ
สิน8 สุด
เดือนสิน8 สุด
สมเหตุสมผล
วันที$ 31 ธ.ค. วันที$ 30 มิ.ย.
ของรายการ
2559
2560
8,078
3,950
ดําเนินการตามธุรกิจ
ปกติทางการค้ าโดยมี
เงือนไขการค้ า
โดยทัวไป
165
102
ดําเนินการตามธุรกิจ
ปกติทางการค้ าโดยมี
เงือนไขการค้ า
โดยทัวไป
2

2

4

2

3. บริ ษัท เพรซิเดนท์
คอมเมอร์ เชียล
จํากัด

มีกรรมการร่วม ขายสินค้ า

4. บริ ษัท จิมสกรุ๊ป
จํากัด

มีกรรมการร่วม ซื 2อสินค้ าและ
วัตถุดิบ

209

104

5. บริ ษัท เพรซิเดนท์
อินเตอร์ ฟดู จํากัด
(“PIF”)

มีกรรมการร่วม ค่าเช่ารับ,
ค่านายหน้ า,
ค่าใช้ จา่ ย
ส่งออก,

58

30

เงินปั นผลรับ

0.4

0.4

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

เงินปั นผลต่อหุ้นซึง
เป็ นไปตามที SPI
ประกาศจ่าย
ดําเนินการตามธุรกิจ
ปกติทางการค้ าโดยมี
เงือนไขการค้ า
โดยทัวไป
ดําเนินการตามธุรกิจ
ปกติทางการค้ าโดยมี
เงือนไขการค้ า
โดยทัวไป
ดําเนินการตามธุรกิจ
ปกติทางการค้ าโดยมี
เงือนไขการค้ า
โดยทัวไป
เงินปั นผลต่อหุ้นซึง
เป็ นไปตามที PIF
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มูลค่ ารายการ (ลบ.)
สําหรับงวดปี สําหรับงวดหก
สิน8 สุด
เดือนสิน8 สุด
วันที$ 31 ธ.ค. วันที$ 30 มิ.ย.
2559
2560

6. บริ ษัท คิวพี
มีกรรมการร่วม ซื 2อวัตถุดิบ,
(ประเทศไทย)
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ
จํากัด (“KEWPIE”)

32

18

7. บริ ษัท นอร์ ทเทิร์น
เทคโนโลยี จํากัด

12

2

8,560

4,210

มีกรรมการร่วม ค่าใช้ จา่ ยใน
การผลิต

รวม

รายละเอียด
และความ
สมเหตุสมผล
ของรายการ
ประกาศจ่าย
ดําเนินการตามธุรกิจ
ปกติทางการค้ าโดยมี
เงือนไขการค้ า
โดยทัวไป
ดําเนินการตามธุรกิจ
ปกติทางการค้ าโดยมี
เงือนไขการค้ า
โดยทัวไป

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นรายการซึงส่วน
ใหญ่เกียวเนืองกับการซื 2อขายสินค้ า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขหรื อกฎเกณฑ์ทีตกลงร่ วมกัน และเป็ นไปตาม
ธุรกิจปกติทางธุรกิจ
ขัน8 ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
ในการทํารายการระหว่างกัน กรณีทีบริ ษัทฯ มีรายการซื 2อ/ขาย สินค้ าและบริ การระหว่างกัน ให้ ใช้ ราคาเช่นเดียวกับทีคิด
กับบุคคลภายนอก กรณีทีไม่มีราคาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะพิจารณาเปรี ยบเทียบราคาสินค้ าหรื อบริ การกับราคาภายนอก ภายใต้
เงือนไขทีเหมือนหรื อคล้ ายคลึงกัน หรื ออาจใช้ ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึงว่าจ้ างโดยบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในกลุม่
มาทําการเปรี ยบเทียบราคาสําหรับรายการระหว่างกันทีสําคัญ เพือให้ มนใจว่
ั าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพือประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ นอกจากนี 2คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกันทีสําคัญ และการ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพือดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษัทฯ จะร่ วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวทีอาจเกิดขึ 2นในอนาคตว่าจะเป็ นไป
ด้ วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราผลตอบแทนทียุติธรรม อย่างไรก็ตามเนืองจากรายการระหว่างกันทีเกิดขึ 2นส่วนใหญ่เป็ น
รายการทีดําเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริ ษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการในธุรกิจทีเสริ มซึงกันและกัน ดังนันรายการ
2
ระหว่างกันกับบริ ษัททีเกียวข้ องกันยังมีแนวโน้ มทีจะเกิดขึ 2นอย่างต่อเนืองในอนาคต โดยบริ ษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผล
และคํานึงถึงความเหมาะสมในเงือนไขและราคาทีเป็ นธรรมเป็ นหลัก

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่ วนที$ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที$สาํ คัญ
ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ได้ รับการแต่งตัง& จากทีประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมฯ ทีจัดขึน& ในวันที 11 ตุลาคม 2560 โดย
พิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตัง&
1. นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4799 และ/หรื อ
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4451 และ/หรื อ
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4377
แห่งบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใดคนหนึงเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทใหม่ตงแต่
ั & วนั ทีนายทะเบียนรับจด
ทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริ ษัท ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560
เนืองจากบริ ษัทฯ จะเป็ นบริ ษัทซึงเกิดขึ &นจากการควบบริ ษัทตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
& ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) ระหว่าง บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จํากัด (มหาชน) (“TF”)
และ บริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) (“PR”) เพือแสดงให้ เห็นถึงผลกระทบของการควบบริ ษัท บริ ษัทฯ และ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ จัดทํางบการเงิ นรวมเสมือน โดยงบการเงิ นเสมือนดังกล่าว ได้ แสดงข้ อมูลอย่างเหมาะสม
เสมือนว่าการควบบริ ษัทได้ เกิดขึ &นแล้ วตังแต่
& วนั ที 1 มกราคม 2558 และได้ สะท้ อนถึงการนํารายการปรับปรุ งเสมือนไป
ปรับปรุงข้ อมูลทางการเงินทียังไม่ได้ ปรับปรุงอย่างเหมาะสม
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย งวดปี 2558 – 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560 ตามงบการเงินรวม
เสมือน

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (1)

ณ วันที$

ณ วันที$

ณ วันที$

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

30 มิ.ย. 2560

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,583

6.41

2,445

8.96

4,370

15.60

เงินลงทุนชัวคราว

5,228

21.17

4,529

16.60

3,090

11.03

ลูกหนี &การค้ าและลูกหนี &อืน

3,077

12.46

3,250

11.91

3,163

11.30

1

0.00

1

0.00

1

0.00

1,226

4.97

1,223

4.48

1,482

5.29

73

0.30

68

0.25

87

0.31

11,188

45.31

11,516

42.20

12,193

43.53

36

0.15

36

0.13

36

0.13

เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

1,322

5.36

1,428

5.23

1,454

5.19

เงินลงทุนในบริ ษัทอืน

147

0.60

145

0.53

153

0.55

เงินลงทุนระยะยาวอืน

3,761

15.23

4,413

16.17

4,574

16.33

เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าหุ้นในกิจการทีเกียวข้ องกัน

91

0.37

101

0.37

82

0.29

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

81

0.33

100

0.37

98

0.35

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

7,788

31.54

9,389

34.42

9,252

33.03

เงินมัดจําเพือซื &อเครื องจักร

109

0.44

16

0.06

4

0.01

47

0.19

46

0.17

45

0.16

สิทธิการเช่า

1

0.00

1

0.00

1

0.00

ค่าความนิยม

10

0.04

10

0.04

10

0.04

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

83

0.34

66

0.24

74

0.26

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

25

0.10

19

0.07

36

0.13

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

13,501

54.69

15,770

57.80

15,819

56.47

รวมสินทรัพย์

24,690

100.00

27,286

100.00

28,012

100.00

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน

เงินให้ ก้ รู ะยะสันแก่
& กิจการเกียวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคํ &าประกัน

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน (ต่ อ)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (1)

ณ วันที$

ณ วันที$

ณ วันที$

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

30 มิ.ย. 2560

จํานวนเงิน

ร้ อยละ

จํานวนเงิน

ร้ อยละ

จํานวนเงิน

ร้ อยละ

หนีสB ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสB ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
&
นการเงิน

30

0.12

-

-

-

-

1,789

7.25

1,870

6.85

1,720

6.14

108

0.44

104

0.38

90

0.32

ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย

196

0.79

236

0.86

223

0.80

โบนัสค้ างจ่าย

140

0.57

158

0.58

189

0.67

2

0.01

2

0.01

2

0.01

21

0.09

20

0.07

17

0.06

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายอืน

364

1.47

375

1.37

314

1.12

หนี &สินหมุนเวียนอืน

87

0.35

85

0.31

55

0.20

2,737

11.08

2,850

10.44

2,610

9.32

136

0.55

124

0.45

118

0.42

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

77

0.31

84

0.31

101

0.36

เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงาน

34

0.14

45

0.17

43

0.15

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

758

3.07

812

2.98

864

3.08

2

0.01

60

0.22

60

0.21

รวมหนีสB ินไม่ หมุนเวียน

1,007

4.08

1,125

4.12

1,186

4.23

รวมหนีสB ิน

3,744

15.16

3,975

14.57

3,796

13.55

เจ้ าหนี &การค้ าและเจ้ าหนี &อืน
ส่วนของหนี &สินตามสัญญาเช่าการเงินที
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

เงินปันผลค้ างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้ เสีย
ทีไม่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย

รวมหนีสB ินหมุนเวียน
หนีสB ินไม่ หมุนเวียน
หนี &สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

พนักงาน
หนี &สินไม่หมุนเวียน

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน (ต่ อ)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (1)

ณ วันที$

ณ วันที$

ณ วันที$

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

30 มิ.ย. 2560

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

หนีสB ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

330

1.34

330

1.21

330

1.18

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว

330

1.34

330

1.21

330

1.18

713

2.89

713

2.61

713

2.55

39

0.16

39

0.14

39

0.14

15,151

61.37

16,842

61.73

17,543

62.63

(14)

(0.06)

70

0.26

96

0.34

16,219

65.69

17,994

65.95

18,721

66.83

4,727

19.14

5,317

19.49

5,495

19.62

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

20,946

84.84

23,311

85.43

24,216

86.45

รวมหนีสB ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

24,690

100.00

27,286

100.00

28,012

100.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่
ส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทย่อย

หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนรอบปี สิ &นสุด 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ สําหรับงวดหกเดือน
สิ &นสุด 30 มิถนุ ายน 2560 ทีผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานทีให้ ความเชือมัน รหัส
3420 เรื องงานทีให้ ความเชือมันเพือรายงานต่อการรวบรวมข้ อมูลทางการเงินเสมือนทีรวมอยู่ในหนังสือชี &
ชวน โดยถูกจัดทําขึ &นจากข้ อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพือแสดงข้ อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีการ
ควบบริ ษัทระหว่าง TF และ PR ตังแต่
& วนั ที 1 มกราคม 2558

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

หน้ า 61

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนรวมเสมือน
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สําหรับปี สินB สุด
งบกําไรขาดทุนรวมเสมือน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (1)

31 ธ.ค. 2558

สําหรับงวดหกเดือนสินB สุด

31 ธ.ค. 2559

30 มิ.ย. 2559

30 มิ.ย. 2560

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

19,950

98.17

21,144

98.21

10,074

98.15

10,331

97.44

รายได้ อืน(2)

371

1.83

385

1.79

190

1.85

271

2.56

รวมรายได้

20,321

100.00

21,529

100.00

10,264

100.00

10,602

100.00

13,296

65.43

13,969

64.88

6,664

64.93

6,890

64.99

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

1,398

6.88

1,410

6.55

684

6.66

703

6.63

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

1,922

9.46

2,023

9.40

990

9.64

1,065

10.05

16,616

81.77

17,402

80.83

8,338

81.23

8,658

81.67

3,705

18.23

4,127

19.17

1,926

18.77

1,944

18.33

139

0.68

192

0.89

71

0.69

92

0.87

3,844

18.92

4,319

20.06

1,997

19.46

2,036

19.20

(24)

(0.12)

(19)

(0.09)

(10)

(0.10)

(9)

(0.08)

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

3,820

18.80

4,300

19.97

1,987

19.36

2,027

19.12

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

(371)

(1.83)

(405)

(1.88)

(184)

(1.79)

(206)

(1.95)

กําไรสําหรับปี /งวด

3,449

16.97

3,895

18.09

1,803

17.57

1,821

17.17

รายได้
รายได้ จากการขาย

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย

รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่ วมค่าใช้ จ่าย
ทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงิน
ได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่ วม
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

หน้ า 62

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนรวมเสมือน (ต่ อ)
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สําหรับปี สินB สุด
งบกําไรขาดทุนรวมเสมือน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (1)

31 ธ.ค. 2558

สําหรับงวดหกเดือนสินB สุด

31 ธ.ค. 2559

30 มิ.ย. 2559

30 มิ.ย. 2560

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

จํานวน
เงิน

ร้ อยละ

ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหม่

2,558

12.59

2,871

13.34

1,335

13.01

1,359

12.82

ส่วนทีเป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียทีไม่มี

891

4.38

1,024

4.75

468

4.56

462

4.36

การแบ่ งปั นกําไร

อํานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพื
& &นฐาน
กําไรส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

7.76

8.71

4.05

4.12

ใหม่

หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนรอบปี สิ &นสุด 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ สําหรับงวดหกเดือน
สิ &นสุด 30 มิถนุ ายน 2560 ทีผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานทีให้ ความเชือมัน รหัส
3420 เรื องงานทีให้ ความเชือมันเพือรายงานต่อการรวบรวมข้ อมูลทางการเงินเสมือนทีรวมอยู่ในหนังสือชี &
ชวน โดยถูกจัดทําขึ &นจากข้ อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพือแสดงข้ อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีการ
ควบบริ ษัทระหว่าง TF และ PR ตังแต่
& วนั ที 1 มกราคม 2558
(2) รายได้ อืนประกอบด้ วย ดอกเบี &ยรับ ค่าเช่ารับ เงินปั นผลรับ กําไรจากอัตราแลกเปลียน รายได้ เบ็ดเตล็ด
รายได้ คา่ บริ การ และอืนๆ

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

หน้ า 63

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน(1)
ข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (2)
31 ธ.ค. 2558
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
4.09
(Current Ratio)
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
(เท่า)
3.61
(Quick Ratio)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้ สินทรัพย์ (Activity Ratios)
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
(เท่า)
0.82
(Total Asset Turnover)
4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
(เท่า)
2.61
(Fixed Asset Turnover)
5. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี &การค้ า
(เท่า)
6.48
(Account Receivable Turnover)
6. ระยะเวลาเก็บหนี &เฉลีย
(วัน)
56
(Average Collection Period)
7. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี &การค้ า
(เท่า)
7.43
(Account Payable Turnover)
8. ระยะเวลาชําระหนี &เฉลีย
(วัน)
49
(Average Payment Period)
9. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ(Inventory
(เท่า)
10.84
Turnover)
10. ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย
(วัน)
34
(Average Inventory Period)
11. วงจรเงินสด
(วัน)
41
(Cash cycle)
อัตราส่ วนที$แสดงถึงความเสี$ยงจากการกู้ยืม (Leverage Ratios)
12. อัตราส่วนหนี &สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
0.02
(D/E Ratio)
13. อัตราส่วนหนี &สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(เท่า)
0.18
(L/E Ratio)
14. ความสามารถชําระดอกเบี &ย
(Interest Coverage Ratio)

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

31 ธ.ค. 2559

สําหรับงวดหก
เดือนสินB สุด
30 มิ.ย. 2560

4.04

4.67

3.59

4.07

0.79

0.76

2.29

2.29

6.51

6.53

56

56

7.47

8.01

49

46

11.42

9.30

32

39

39

50

0.02

0.02

0.17

0.16

226.05

245.56

สําหรับปี สินB สุด

(เท่า)

162.27

หน้ า 64

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน

แบบ 56-1

31 ธ.ค. 2559

สําหรับงวดหก
เดือนสินB สุด
30 มิ.ย. 2560

33.93

33.30

18.09

17.17

15.83

14.53

21.64

19.45

41.67

48.15

สําหรับปี สินB สุด

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (2)
31 ธ.ค. 2558
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
15. อัตรากําไรขันต้
& น
(%)
33.36
(Gross Profit Margin )
16. อัตรากําไรสุทธิ
(%)
16.97
(Net Profit Margin)
17. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
15.57
(Return on Average Asset)
18. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(%)
21.27
(Return on Average Equity)
19. อัตราการจ่ายเงินปั นผล (3)
(%)
40.68
(Payout Ratio)

หมายเหตุ: (1) เนืองด้ วยข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนมีการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน ณ วันที 31 ธันวาคม
2558 และ 2559 และ 30 มิถนุ ายน 2560 จึงไม่สามารถหาค่าเฉลียรายปี 2558 และค่าเฉลียรายไตรมาส
2 ปี 2560 ได้ เนืองจากไม่มียอดสิ &นสุดงวดก่อนหน้ า บริ ษัทฯ จึงไม่คํานวณค่าเฉลียสําหรับอัตราส่วนทาง
การเงินสําหรับปี สิ &นสุด 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยเช่นกัน เพือให้ สอดคล้ องและสามารถเปรี ยบเทียบได้
(2) ข้ อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนรอบปี สิ &นสุด 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ สําหรับงวดหกเดือนสิ &นสุด
30 มิถุนายน 2560 ทีผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานทีให้ ความเชือมัน รหัส 3420
เรื องงานทีให้ ความเชือมันเพือรายงานต่อการรวบรวมข้ อมูลทางการเงินเสมือนทีรวมอยูใ่ นหนังสือชี &ชวน โดย
ถูกจัดทําขึ &นจากข้ อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพือแสดงข้ อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีการควบบริ ษัท
ระหว่าง TF และ PR ตังแต่
& วนั ที 1 มกราคม 2558
(3) คํานวณจากเงินปั นผลต่อหุ้นของ TF และ PR และกําไรส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ จากงบการเงินรวมเสมือน

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

หน้ า 65

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

คํานิยามของอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current Ratio)
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
(Quick Ratio)

= รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / รวมหนี &สินหมุนเวียน

(เท่า)

= (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชัวคราว +
ลูกหนี &และตัวy เงินรับการค้ าสุทธิ) / รวมหนี &สินหมุนเวียน

(เท่า)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้ สินทรัพย์ (Activity Ratios)
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
= รวมรายได้ / รวมสินทรัพย์ (เฉลีย)(1)
(Total Asset Turnover)
4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
= รวมรายได้ / (ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ+ สินทรัพย์ภายใต้
(Fixed Asset Turnover)
สัญญาสัมปทาน) (เฉลีย)(1)
5. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี &การค้ า
= ขายสุทธิ / (ลูกหนี &และตัวy เงินรับการค้ าสุทธิ) (เฉลีย) (1)
(Account Receivable Turnover)
6. ระยะเวลาเก็บหนี &เฉลีย
= 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี &การค้ า
(Average Collection Period)
7. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี &การค้ า
= ต้ นทุนขาย / (เจ้ าหนี &การค้ า + ตัวy เงินจ่ายการค้ า) (เฉลีย) (1)
(Account Payable Turnover)
8. ระยะเวลาชําระหนี &เฉลีย
= 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี &
(Average Payment Period)
9. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
= ต้ นทุนขาย / สินค้ าคงเหลือ (เฉลีย) (1)
(Inventory Turnover)
10. ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย
= 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
(Average Inventory Period)
11. วงจรเงินสด
= ระยะเวลาเก็บหนี &เฉลีย + ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย – ระยะเวลา
(Cash cycle)
ชําระหนี &เฉลีย

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

อัตราส่ วนที$แสดงถึงความเสี$ยงจากการกู้ยืม (Leverage Ratios)
12. อัตราส่วนหนี &สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
= รวมหนี &สินทีบริ ษัทมีภาระดอกเบี &ยจ่าย / รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ (เท่า)
(D/E Ratio)
บริ ษัทใหญ่
13. อัตราส่วนหนี &สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
= รวมหนี &สิน / รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
(L/E Ratio)
14. ความสามารถชําระดอกเบี &ย
= กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี &ยจ่ายและภาษีเงินได้ / ดอกเบี &ยจ่าย (เท่า)
(Interest Coverage Ratio)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
15. อัตรากําไรขันต้
& น
= (รายได้ จากการขาย – ต้ นทุนสินค้ าขาย) x 100 / รายได้ จากการ

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

(%)

หน้ า 66

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

16.
17.
18.
19.

(Gross Profit Margin )
อัตรากําไรสุทธิ
(Net Profit Margin)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(Return on Average Asset)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(Return on Average Equity)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(Payout Ratio)

แบบ 56-1

ขาย
= กําไร (ขาดทุน) สุทธิ x 100 / รายได้ รวม
= กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี &ยจ่ายและภาษีเงินได้ x 100 / รวม
สินทรัพย์ (เฉลีย)
= กําไร (ขาดทุน) สุทธิ x 100 / รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่
(เฉลีย)
= เงินปันผล / กําไรส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ

(%)
(%)
(%)
(%)

หมายเหตุ: (1) ค่าเฉลียรายปี = (ยอดสิ &นสุดงวดปี ก่อนหน้ า + ยอดสิ &นสุดงวดปี ปัจจุบนั ) / 2 และ
ค่าเฉลียรายไตรมาส = (ยอดสิ &นสุดไตรมาสในปี ก่อนหน้ า + ยอดสิ &นสุดไตรมาสในปี ปัจจุบนั ) /2
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14. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงาน
1.1. รายได้ จากการขาย
บริ ษัทฯ มียอดขายรวมสําหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2560 จํานวน 10,331 ล้ านบาท เพิมขึ &น 257 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 2.55 เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยยอดรายได้ จากการขายนี &ประกอบด้ วย ยอดขายจาก TF
เดิม จํานวน 6,125 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 59.29 ของยอดขายรวม ยอดขายจาก PR เดิม จํานวน 685 ล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.63 ของยอดขายรวม และ ยอดขายจาก PB จํานวน 3,521 ล้ านบาท (เนืองจากภายหลังการควบ
บริ ษัท บริ ษัทฯ ได้ รวม (consolidate) ผลการดําเนินงานของ PB) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 34.08 ของยอดขายรวม โดย
ยอดขายในส่วนของ TF และ PR มีการเติบโตเพิมขึ &นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 4.81 และ 9.42 ตามลําดับ
สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของตลาดต่างประเทศ และการเพิมสินค้ าใหม่เข้ าสูต่ ลาดของ PR ในขณะทียอดขายของ PB
มีการปรับตัวลดลง เนืองจากตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ &นโดยเฉพาะช่องทางร้ านสะดวกซื &อ ซึงบริ ษัทได้ มีการพัฒนาและ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่อยูเ่ สมอและมุง่ เจาะกลุม่ ธุรกิจฟาสต์ฟดและร้
ู๊
านอาหาร ซึงสามารถสร้ างอัตราการเติบโตได้ คอ่ นข้ างดี
1.1.1. รายได้ จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ และบริษัท
ธุรกิจของบริ ษัทฯ หลังควบกิจการจะคงไว้ ซึงธุรกิจเดิมของ TF และ PR โดยมีโครงสร้ างรายได้ รวมเสมือนควบ
บริ ษัท ดังต่อไปนี &
(1)

รายได้
%
การถือ สําหรับรอบปี สําหรับรอบปี
หุ้น
สินB สุด
สินB สุด
ของ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559
บริษัท
ลบ.
%
ลบ.
%

สายผลิตภัณฑ์

กลุ่ม
ธุรกิจ

บะหมีและ

อาหาร บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (TFMAMA)

อาหารกึง

บจ.คาลอลไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (บีดี)

55.00

สําเร็ จรูป

บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (ฮังการี )

65.00

บจ.เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น

70.00

ดําเนินการโดย

เบเกอรี

อาหาร บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี

ขนมปั งกรอบ

อาหาร บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (TFMAMA)

นํ &าผลไม้
บรรจุภณ
ั ฑ์

สําหรับงวด
หกเดือน
สินB สุด 30
มิ.ย. 2560
ลบ.
%

-

46.90

9,960 48.68 10,757 49.52 5,302 49.58

7,316 35.76 7,546 34.74 3,520 32.92

-

794

3.88

857

3.95

378

3.53

อาหาร บจ.ไทซันฟูดส์

52.08

744

3.64

857

3.95

500

4.68

บรรจุ

บจ.ไทยอันเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ

51.00

ภัณฑ์

บจ.ไดอิชิ แพคเกจจิ &ง

50.10

4.89 1,000

4.60

569

5.32
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สายผลิตภัณฑ์

กลุ่ม
ธุรกิจ

อืนๆ(แป้งสาลี)

วัตถุดิบ บจ.เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์

ดําเนินการโดย

รายได้ อืน(2)
รวม

แบบ 56-1

รายได้
%
การถือ สําหรับรอบปี สําหรับรอบปี
หุ้น
สินB สุด
สินB สุด
ของ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559
บริษัท
ลบ.
%
ลบ.
%
60.00

สําหรับงวด
หกเดือน
สินB สุด 30
มิ.ย. 2560
ลบ.
%

135

0.66

127

0.58

61

0.57

509

2.49

578

2.66

364

3.40

20,459 100.00 21,722 100.00 10,694 100.00
หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนรอบปี สิ &นสุด 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ สําหรับงวดหกเดือน
สิ &นสุด 30 มิถนุ ายน 2560 ทีผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานทีให้ ความเชือมัน
รหัส 3420 เรื องงานทีให้ ความเชือมันเพือรายงานต่อการรวบรวมข้ อมูลทางการเงินเสมือนทีรวมอยู่
ในหนังสือชี &ชวน โดยถูกจัดทําขึ &นจากข้ อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพือแสดงข้ อมูลทางการเงิน
เสมือนว่ามีการควบบริ ษัทระหว่าง TF และ PR ตังแต่
& วนั ที 1 มกราคม 2558
(2) รายได้ อืนประกอบด้ วย ดอกเบี &ยรับ ค่าเช่ารับ เงินปั นผลรับ กําไรจากอัตราแลกเปลียน ส่วนแบ่งกําไร
จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม รายได้ เบ็ดเตล็ด รายได้ คา่ บริ การ และอืนๆ
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1.1.2. รายได้ จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ และบริษัทและพืนB ที$
9,000

หน่วย: ล้ านบาท

8,000

ปี 2558

7,000

ปี 2559

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

ขายใน
ขายใน
ขายใน
ขายใน
ขายใน
ขายใน
ส่งออก
ส่งออก
ส่งออก
ส่งออก
ส่งออก
ส่งออก
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ

ปี 2558 7,382

2,578

7,317

-

719

74

412

332

998

3

135

-

ปี 2559 7,815

2,943

7,546

-

778

80

432

425

996

3

127

-

บะหมีและอาหารกึง
สําเร็จ รู ป

เบเกอรี

ขนมปั งกรอบ

นําผลไม้

บรรจุภ ัณฑ์

อืนๆ (แป้ งสาลี)

บะหมี$และอาหารกึ$งสําเร็จรูป
ตลาดในประเทศ
มีอตั ราการเติบโตสําหรับรอบปี สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ทีร้ อยละ 5.87 เมือเทียบกับปี ก่อนหน้ า
โดยมีสาเหตุมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนือง ประกอบกับภาวะ
ตลาดบะหมีกึงสําเร็ จรู ปมีการฟื น& ตัวขึ &นจากปี ก่อนหน้ า โดยรสชาติทีทํายอดขายได้ ดีทีสุดยังคงเป็ นรสต้ มยํากุ้ง
รสหมูสบั และรสต้ มยํากุ้งนํ &าข้ น และบริ ษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึงได้ รับการตอบรับจากผู้บริ โภคในระดับที
น่าพอใจ
ตลาดต่างประเทศ
มีอตั ราการเติบโตสําหรับรอบปี สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 อยู่ทีร้ อยละ 14.16 เมือเทียบกับปี ก่อน
หน้ า โดยยอดขายบะหมีกึงสําเร็ จรูป สําหรับตลาดในภูมิภาคเอเชียยังคงมีสดั ส่วนต่อยอดขายทังหมดสู
&
งสุด และ
มีอตั ราการเติบโตทีสูงสุดเช่นกัน และสําหรับตลาดในภูมิภาคแอฟริ กา ถึงแม้ จะมียอดขายไม่มากนัก แต่ก็มีอตั รา
การเติบโต ซึงเป็ นผลมาจากการจัดกิจกรรมด้ านการตลาดและการส่งเสริ มการขายร่ วมกับตัวแทนจําหน่ายใน
ต่างประเทศ ทําให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ นทีรู้จกั และยอมรับในตลาดโลกมากขึ &น
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ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี$
ยอดขายของผลิตภัณฑ์เบเกอรี มีการเติบโตสําหรับรอบปี สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ร้ อยละ 3.13
เมือเทียบกับปี ก่อนหน้ า ซึงเป็ นผลมาจากการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการจัดทําโฆษณาและรายการ
ส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนือง โดยบริ ษัทเน้ นการเพิมยอดขายและการกระจายสินค้ าให้ ทวถึ
ั งผู้บริ โภคมากขึ &น
ผลิตภัณฑ์ อ$ ืน
สําหรับยอดขายโดยรวมของผลิตภัณฑ์อืนๆ ซึงประกอบด้ วย สินค้ ากลุม่ ขนมปั งกรอบ บรรจุภณ
ั ฑ์ นํ &า
ผลไม้ และอืนๆสําหรับรอบปี สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 มีอตั ราการเติบโตทีร้ อยละ 6.29 ซึงอัตราการเติบโต
ของนํ &าผลไม้ ยังคงมีอตั ราการเติบโตต่อเนืองร้ อยละ 15.19 เนืองจากตลาดนํ &าผลไม้ ในกัมพูชาขยายตัวอย่าง
ต่อเนือง
1.1. ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายสําหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2560 มีจํานวน 6,890 ล้ านบาท เพิมขึ &น 226 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
3.39 เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนืองจาก การใช้ วตั ถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ในการผลิตเพิมขึ &นตาม
ยอดขาย ในขณะทีราคาของวัตถุดิบหลักโดยเฉลียใกล้ เคียงกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึงเมือเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่วน
ต้ นทุนขายต่อยอดขาย เท่ากับร้ อยละ 65.99 ใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อนหน้ าซึงอยูท่ ีร้ อยละ 64.93
1.2. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร มีจํานวน 1,768 ล้ านบาท เพิมขึ &น 95 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิมขึ &นร้ อยละ 5.65
ค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึ &น มาจากค่าตอบแทนพนักงาน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี &ยเลี &ยง ทีสูงขึ &นตามจํานวนพนักงานและ
ฐานเงินเดือนทีเพิมขึ &น และค่าใช้ จ่ายในการควบรวมบริ ษัทซึงเพิมขึ &นเมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ตาม
อัตราค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ จากการขาย เมือเทียบกับปี ก่อนหน้ าโดยอยู่ทีร้ อยละ 16.68 ของรายได้
รวม ซึงเพิมขึ &นเพียงเล็กน้ อยจากปี ก่อนหน้ า
1.3. กําไรสุทธิ
บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ สําหรับงวด จํานวน 1,821 ล้ านบาท เพิมขึ &น 18 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิมขึ &นร้ อยละ 0.99 เมือ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อน และมีอตั รากําไรสุทธิอยู่ทีระดับร้ อยละ 17.17 ของรายได้ รวม ซึงมีสาเหตุหลักมา
จาก บริ ษัทฯ มียอดขายเพิมขึ &น และมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมเพิมขึ &น ซึงส่วนใหญ่มาจาก บริ ษัท เคอรี
ฟลาวมิลล์ จํากัด มีผลประกอบการทีดีขึ &นจากงวดก่อนหน้ า ประกอบกับมีกําไรจากการขายหุ้น PR ซึงต้ องขายก่อนการ
ควบรวมกิจการ เพือให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ พรบ.บริ ษัทมหาชน
สําหรับกําไรสุทธิจํานวน 1,821 ล้ านบาทนี & ประกอบด้ วยกําไรทีได้ มาจาก TF เดิม จํานวน 1,138 ล้ านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 62.49 ของกําไรสุทธิ PR จํานวน 52 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.86 ของกําไรสุทธิ และ PB
จํานวน 631 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 34.65 ของกําไรสุทธิ
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2. ฐานะการเงิน
2.1. สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 มีจํานวน 28,012 ล้ านบาท เพิมขึ &นจากสิ &นปี ก่อน จํานวน 726 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 2.66 ซึงประกอบด้ วย สินทรัพย์หลักทีสําคัญ ได้ แก่ สินทรัพย์ถาวรรวม 15,819 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
56.47 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์หมุนเวียน 12,193 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 43.53 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการหลักที
เพิมขึ &นมาจาก รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึงเป็ นผลมาจากกําไรสุทธิทีเพิมขึ &น และเป็ นการโยกเงินจาก
รายการเงินลงทุนชัวคราวมาพักไว้ เพือรองรับการซื &อหุ้นในการทําคําเสนอหุ้น PB
2.2. หนีสB ินรวม
หนี ส& ินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2560 มี จํานวน 3,796 ล้ านบาท ซึงลดลงจากปลายปี 2559
จํานวน 179 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.50 โดยสาเหตุหลักมาจากรายการเจ้ าหนี &การค้ าและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายอืนลดลง จาก
การทีบริ ษัทฯมีการจ่ายชําระหนี &ตามกําหนดระยะเวลา จึงมียอดหนี &คงค้ างปลายงวดลดลง อย่างไรก็ตามหนี &สินส่วนใหญ่
ของบริ ษัทฯ จัดเป็ นหนี &สินหมุนเวียน ในขณะทีรายการหนี &สินระยะยาวมีสดั ส่วนเพียง ร้ อยละ 31 ของหนี &สินทังหมด
&
และ
อัตราส่วนของหนี &สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.157 เท่า
2.3. ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม มีจํานวน 24,216 ล้ านบาท เพิมขึ &นจากสิ &นปี 2559 เป็ นจํานวน
905 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.88 เนืองจากบริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิทีเพิมขึ &นในระหว่างงวด และทําให้ บริ ษัทฯ มีมลู ค่าตามบัญชี
รวมต่อหุ้นเพิมขึ &น 2.75 บาท จาก 70.70 บาท เป็ น 73.45 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.88
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีจํานวน 18,721 ล้ านบาท เพิมขึ &นจากสิ &นปี 2559 เป็ น
จํานวน 729 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.04 เนืองจากบริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิทีเพิมขึ &นในระหว่างงวด และทําให้ บริ ษัทฯ มีมลู ค่า
ตามบัญชีของบริ ษัทฯ ต่อหุ้นเพิมขึ &น 2.20 บาท จาก 54.58 บาท เป็ น 56.78 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.04
3. สภาพคล่ องและความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
3.1. สภาพคล่ อง
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 4.67 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว 4.07
เท่า เพิมขึ &นจากสําหรับปี สิ &นสุด วันที 31 ธันวาคม 2559 ทีมีอตั ราส่วนเท่ากับ 4.04 เท่า และ 3.59 เท่า ตามลําดับเนืองจาก
บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ &น และเจ้ าหนี &การค้ าและเจ้ าหนี &อืนลดลง
3.2. ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี &สินทีมีภาระดอกเบี &ยต่อทุนบริ ษัทฯ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 คิดเป็ น 0.01 เท่า ซึงอยู่ในระดับตํา
ในขณะทีความสามารถในการชํ าระดอกเบี &ยของบริ ษัทฯ อยู่ในระดับสูง โดยอยู่ที 201.74 เท่า ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึง
เสถียรภาพของโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ ในการชําระหนี &
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี1 แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถู กต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื6นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที6ควรแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี1 บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงินที6สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถู กต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี6 ยวกับฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และ กระแสเงิ นสดของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที6ดี เพื6อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมู ลในส่ วนที6 เป็ น
สาระสําคัญทั1งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั1งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที6ดี และควบคุ มดู แลให้มีการปฏิ บตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ได้แจ้ง ข้อมู ลการประเมิ นระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วันที6 16 ตุ ลาคม 2560 ต่อผูส้ อบบัญชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ6 งครอบคลุ มถึ งข้อบกพร่ องและการเปลี6 ยนแปลงที6สําคัญของระบบการ
ควบคุ มภายใน รวมทั1งการกระทําที6 มิชอบที6อาจมี ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ในการนี1 เพื6อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั1งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที6บริ ษทั ได้รับรองความถู กต้อง
แล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ เป็ นผูล้ งลายมือชื6 อกํากับเอกสารนี1 ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื6 อของ นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที6บริ ษทั ได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื6อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื6อ

1. นายสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ

กรรมการ

......................................................

2. นายพจน์ พะเนียงเวทย์

กรรมการ

......................................................

ชื6อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื6อ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและการลงทุน

......................................................

ผู้รับมอบอํานาจ
นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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เอกสารแนบ 1
รายละเอีย ดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั
1.1 ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื&อ-สกุล/
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/
ตําแหน่ง/
(ปี )
ประวัติอบรม
วันที&ได้รับ
แต่งตั=ง
1. นายบุณยสิ ทธิ@ โชควัฒนา
80 ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ@
- ประธานกรรมการ
สาขาบริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ,
ค่าตอบแทน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยขอนแก ่น
สาขากฎหมาย / มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี&ป่ ุน
สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ& งทอและเครื& องนุ ง่ ห่ม) / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล กรุ งเทพฯ
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

สัดส่วน
การถือหุ ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร
ทางตรง พี&ชาย
2516 - ปั จจุบนั
3,004,301 หุ้น บุคคลลําดับที& 8
ทางอ้อม อา
ปั จจุบนั
97,693 หุ้น บุคคลลําดับที& 9
พ.ค.59-ธ.ค.59
2534 - พ.ค.59
2545 - ปั จจุบนั
พ.ค.53 - ปั จจุบนั
ก.ค.59 - ปั จจุบนั
พ.ค.53 - ก.ค.59
2553 - 2560
2553 - 2560

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสํ าคัญ

เอกสารแนบ " รายละเอียดเกี&ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั

ตําแหน่ง

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื&อหน่วยงาน/บริ ษทั

บริษทั จดทะเบีย นอื น
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร/ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ=ง
ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
ที&ปรึ กษากิตติมศักดิ@
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน& แนล
กรรมการที&ปรึ กษากิตติมศักดิ@
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน& แนล
รองประธานกรรมการ
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน& แนล
กรรมการ
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ@
บมจ. สหพัฒนพิบูล
ที&ปรึ กษาคณะกรรมการ
บมจ. ธนู ลกั ษณ์
กรรมการที&ปรึ กษา
บมจ. ธนู ลกั ษณ์
ที&ปรึ กษาคณะกรรมการ
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
ที&ปรึ กษา
บมจ. ไทยวาโก้
จํานวน 23 แห่ง
กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

ประเภทธุ รกิจ

ธุ รกิจลงทุน
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภค - บริ โภค
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภค - บริ โภค
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภค - บริ โภค
ผลิต และจําหน่ายไฟฟ้า และไอนํ=า
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภค - บริ โภค
ผลิตเสื= อผ้าสําเร็ จรู ป และเครื& องหนัง
ผลิตเสื= อผ้าสําเร็ จรู ป และเครื& องหนัง
ผลิต และจําหน่ายสิ& งทอ
ผลิตเสื= อผ้าสําเร็ จรู ป

- ไม่ มี -
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ชือ& -สกุล/
ตําแหน่ ง/
วันทีไ& ด้รบั
แต่งตัง=

2. นายกําธร พูนศักดิ@อุดมสิ น
- รองประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

82 PEI-ING MIDDLE SCHOOL
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

แบบ 56-1
สัดส่วน
การถือหุ ้น
ในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ช่วงเวลา

ทางตรง ไม่มี
2,668,946 หุ้น

ทางอ้อม

2546 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

ประสบการณ์ท าํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชือ& หน่ วยงาน/บริษทั

บริษทั จดทะเบีย นอื น
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ=ง
บมจ. ไอที ซิต= ี

-

ประเภทธุรกิจ

ธุ รกิจลงทุน
ขายส่งอุปกรณ์เครื& องใช้สํานักงาน
และสื& อสารโทรคมนาคม บริ การซ่อมแซม
บํารุ งรักษา

กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบีย น) จํานวน 18 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัย สํ าคัญ

3. นายพิพฒั พะเนี ยงเวทย์
- กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที&บริ หาร

78 ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ@ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ ทางตรง บิดา
เทคโนโลยีอาหาร / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 24,644,663 หุ้น บุคคลลําดับที&
ปริ ญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ@ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ /
ทางอ้อม 5,10,16
มหาวิทยาลัยนอร์ ท - เชียงใหม่
1,658,955 หุ้น
ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ@ สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 39/2004
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

- ไม่ มี -

2556 - ปั จจุบนั
2550 - 2556
2552 - ปั จจุบนั
2537 - 2552
2550 - ปั จจุบนั

กรรมการกิตติมศักดิ@
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
บริษทั จดทะเบีย นอื น
2523 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
เม.ย. 2556 - ต.ค.2560 ที&ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั
2538 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2546 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2526 - เม.ย. 2556 ประธานกรรมการ
กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบีย น)

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัย สํ าคัญ

เอกสารแนบ " รายละเอียดเกี&ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั

หอการค้าไทย
หอการค้าไทย
สหพันธ์ ว ่ายนํ=านานาชาติ (FINA)
สหพันธ์ ว ่ายนํ=านานาชาติ (FINA)
คณะกรรมการโอลิมปิ คแห่งประเทศไทย
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี&
บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
บมจ. ไทย โอ.พี.พี.
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ=ง
บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
จํานวน 9 แห่ง

ผลิต และจําหน่ายขนมปั งและเบเกอรี&
ผลิต และส่งออกอาหารกึ&งสําเร็ จรู ปที&แปรรู ปจากข้าว
ธุ รกิจบรรจุภณั ฑ์พลาสติก
ธุ รกิจลงทุน
ผลิต และจําหน่ายอาหารกึ&งสําเร็ จรู ปประเภทก๋วยเตียj ว

- ไม่ มี -
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บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
ชือ& -สกุล/
ตําแหน่ ง/
วันทีไ& ด้รบั
แต่งตัง=

4. นายสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบริ หารความเสี& ยง
- รองประธาน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

แบบ 56-1
สัดส่วน
การถือหุ ้น
ในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

65 ปริ ญญาโท การบริ หารธุ รกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ทางตรง ไม่มี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
314,829 หุ้น
- Director Certification Program (DCP) 45/2004
ทางอ้อม

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชือ& หน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิจ

ไม่มี
บริษทั จดทะเบีย นอื น
กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบีย น) จํานวน 5 แห่ง

-

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัย สํ าคัญ

- ไม่ มี -

5. ดร.พจน์ พะเนี ยงเวทย์
- กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
- กรรมการบริ หารความเสี& ยง

ไม่มี
บริษทั จดทะเบีย นอื น
กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบีย น) จํานวน 8 แห่ง

50 วิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาการความรู ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางตรง บุตรชาย
- Director Certification Program (DCP) 71/2006
2,958,552 หุ้น บุคคลลําดับที& 3
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ทางอ้อม น้องชาย
52,918 หุ้น บุคคลลําดับที& 10,16

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัย สํ าคัญ

เอกสารแนบ " รายละเอียดเกี&ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั

- ไม่ มี -
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บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
ชือ& -สกุล/
ตําแหน่ ง/
วันทีไ& ด้รบั
แต่งตัง=

6. นายกําธร ตติยกวี
- กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

แบบ 56-1
สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ ้น ทางครอบครัว
ในบริษทั
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

63 ปริ ญญาโท คณะบริหารธุ รกิจ สาขาการเงิ น
ทางตรง ไม่มี
University of Bridgeport Connecticut, U.S.A.
6,292,527 หุ้น
- Audit Committee Program (ACP) 12/2006
ทางอ้อม
- Directors Certification Program (DCP) 46/2004
2,731,926 หุ้น
- Directors Accreditation Program (DAP) 3/2003
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ช่วงเวลา

บริษทั จดทะเบียนอื น
2524 - ปั จจุบนั กรรมการ
กิจการอืน (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่างมีนัยสําคัญ

7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
- กรรมการ

68 Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทางตรง ไม่มี
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
158,972 หุ้น
- Director Accreditation Program ปี 2003
ทางอ้อม
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-

ตําแหน่ ง

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชือ& หน่ วยงาน/บริษทั

บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี&
จํานวน 3 แห่ง

ประเภทธุรกิจ

ผลิต และจําหน่ายขนมปังและเบเกอรี&

- ไม่มี -

บริษทั จดทะเบียนอื น
2527 - ปั จจุบนั กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2557 - ปั จจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2558 - ต.ค. 2560 ประธานกรรมการ
กิจการอืน (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่างมีนัยสําคัญ

เอกสารแนบ " รายละเอียดเกี&ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั

บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี&
ผลิต และจําหน่ายขนมปังและเบเกอรี&
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี&
ผลิต และจําหน่ายขนมปังและเบเกอรี&
บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ ผลิต และส่งออกอาหารกึ&งสําเร็จรู ปที&แปรรูปจากข้าว
จํานวน 2 แห่ง

- ไม่มี -
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บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
ชือ& -สกุล/
ตําแหน่ ง/
วันทีไ& ด้รบั
แต่งตัง=

8. นายบุญชัย โชควัฒนา
- กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

แบบ 56-1
สัดส่วน
การถือหุ ้น
ในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ช่วงเวลา

70 ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ@
ทางตรง น้องชาย
- สาขานิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
73,964 หุ้น บุคคลลําดับที& 1 เม.ย. 55 - ปั จจุบนั
- สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทางอ้อม อา
2515 - ปั จจุบนั
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
บุคคลลําดับที& 9 2513 - ปั จจุบนั
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
2552 - 1 ธ.ค. 2557
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2554 - 11 ธ.ค. 2555
ธ.ค. 2555 - เม.ย. 2557

ตําแหน่ ง

บริษทั จดทะเบีย นอื น
กรรมการ
ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบีย น)

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัย สํ าคัญ

9. นายเวทิต โชควัฒนา
- กรรมการ

53 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Director Accreditation Program (DAP) 75/2008
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชือ& หน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิจ

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ=ง
บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี
บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เอ็มเอฟซี
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์
จํานวน 21 แห่ง

ธุ รกิจลงทุน
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภค - บริ โภค
ธุ รกิจให้บริ การโฆษณา
ธุ รกิจจัดการกองทุน
ผลิต จําหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา
ผลิต จําหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จํานวน 17 แห่ง

จําหน่ายสิ นค้าอุปโภค - บริ โภค
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภค - บริ โภค

- ไม่ มี -

ทางตรง หลาน
888 หุ้น บุคคลลําดับที& 1,2560 - ปั จจุบนั
ทางอ้อม
2551 - 2560
-

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัย สํ าคัญ

เอกสารแนบ " รายละเอียดเกี&ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั

บริษทั จดทะเบีย นอื น
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ
กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบีย น)

- ไม่ มี -
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บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
ชือ& -สกุล/
ตําแหน่ ง/
วันทีไ& ด้รบั
แต่งตัง=

10. นางสาวพจนา พะเนี ยงเวทย์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หารความเสี& ยง
- ผูช้ ่วยรองผูอ้ าํ นวยการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

แบบ 56-1
สัดส่วน
การถือหุ ้น
ในบริษทั
(%)

52 ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณพิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ทางตรง
Master Of Art (MA) in Communication Art and Design
2,961,510 หุ้น
New York Institute of Technology (NYIT),New York,USA
ทางอ้อม
- Director Certification Program (DCP) 212/2015
1,903 หุ้น
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู ้บริหาร

ช่วงเวลา

บุตรสาว
บุคคลลําดับที& 3
น้องสาว
บุคคลลําดับที& 16
พี&สาว
บุคคลลําดับที& 5

61 ปริ ญญาเอก (สาขาการเงิ น) มหาวิทยาลัยพิทส์ เบอร์ ก
รัฐเพนซิลวาเนี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Director Certification Program (DCP) 1/2000
- Audit Committee Program
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย อ้ นหลัง
ชือ& หน่ วยงาน/บริษทั

บริษทั จดทะเบีย นอื น
กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบีย น)

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัย สํ าคัญ

11. ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ ง

ประเภทธุรกิจ

ไม ่มี
จํานวน 5 แห่ง

- ไม่ มี -

ทางตรง
150,147 หุ้น

ทางอ้อม
-

ไม ่มี

2556 - ปั จจุบนั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ อนุ กรรมการบริ หารความเสี& ยง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย
ให้เ อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
2553 – 2556 คณบดี

สภามหาวิทยาลัยศรี ปทุม
วิทยาลัยเซาธ์ อีสท์บางกอก
กองทุนประกันสัง คม
กระทรวงการคลัง

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานราชการ

คณะพาณิช ยศาสตร์ และการบัญชี /
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิช ยศาสตร์ และการบัญชี /
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย

ผลิต และจําหน่ายขนมปั งและเบเกอรี&
ผลิตเสื= อผ้าสําเร็ จรู ป
ผลิตเสื= อผ้าสําเร็ จรู ป
ธุ รกิจการเงิ น

2552 - 2553

หัวหน้าภาควิชาการเงิ น

2545 - 2560
2556 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั

บริษทั จดทะเบีย นอื น
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ประธานบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

บมจ. เพรซิเดนท์เ บเกอรี&
บมจ. ไทยวาโก้
บมจ. ไทยวาโก้
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบีย น)

จํานวน 2 แห่ง

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัย สํ าคัญ

เอกสารแนบ " รายละเอียดเกี&ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั

มหาวิทยาลัย

- ไม่ มี -
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บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
ชือ& -สกุล/
ตําแหน่ ง/
วันทีไ& ด้รบั
แต่งตัง=

12. ท่านผูห้ ญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

แบบ 56-1
สัดส่วน
การถือหุ ้น
ในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู ้บริหาร

83 ปริ ญญาโททางการศึกษา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริ กา ทางตรง ไม ่มี
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
155,873 หุ้น
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ทางอ้อม

ช่วงเวลา

ปั จจุบนั

-

ตําแหน่ ง

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชือ& หน่ วยงาน/บริษทั

ผูจ้ ดั การและผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ที&ปรึ กษา
อธิ การบดี
บริษทั จดทะเบีย นอื น
กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบีย น)

71 นิ ติศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Director Certification Program (DCP) 105/2008
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

โรงเรี ยนจิตรลดา
สภาลูกเสื อแห่งชาติ
ชมรมผูร้ ู ้คณุ แผ่นดิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ไม ่มี
จํานวน 1 แห่ง

สถานศึกษา
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานราชการ
สถานศึกษา

หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

องค์กรส่งเสริ มธุ รกิจ
องค์กรส่งเสริ มธุ รกิจ
มหาวิทยาลัย

สถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการเอกสารเพื&อการส่งออก
มาตรฐานสิ นค้า และ ATA Carnet
คณะกรรมการกิจการ APEC/APAC/ASEM
คณะทํางานพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งข้อบังคับ
หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
งานว ่าความ อรรถคดี และงานที&ปรึ กษา
กฎหมายธุ รกิจ/ บจ.สํานักงานทนายความ
ชัยวัธ-บัณฑูรย์
ไม ่มี
จํานวน 1 แห่ง

องค์กรส่งเสริ มธุ รกิจ

- ไม่ มี -

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจ การหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัย สํ าคัญ

13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

ประเภทธุรกิจ

ทางตรง ไม ่มี

2555 - ปั จจุบนั

-

ทางอ้อม
-

2557 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ
ที&ปรึ กษา คณะกรรมการกฎหมายธุ รกิจ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูเ้ ชี&ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2548 - ปั จจุบนั
2516 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั จดทะเบีย นอื น
กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบีย น)
การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจ การหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัย สํ าคัญ

เอกสารแนบ " รายละเอียดเกี&ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั

หน่วยงานราชการ
หน่วยงานราชการ
องค์กรส่งเสริ มธุ รกิจ

มหาวิทยาลัย
ธุ รกิจกฎหมาย

- ไม่ มี -
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บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
ชือ& -สกุล/
ตําแหน่ ง/
วันทีไ& ด้รบั
แต่งตัง=

14. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี& ยง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

60 ปริ ญญาเอก Ph.D.(Food Science)
Oregon State University U.S.A
- Director Certification Program (DCP) 136/2010
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

แบบ 56-1
สัดส่วน
การถือหุ ้น
ในบริษทั
(%)

ทางตรง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ไม่มี

-

ทางอ้อม

ช่วงเวลา

51 Master of Business Administration, THE WHARTON SCHOOL,
University of Pennsylvania
- Director Certification Program (DCP)
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

-

- ไม่ มี -

ทางตรง

ไม่มี

-

ไม่มี
บริษทั จดทะเบีย นอื น
กิจ การอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบีย น) จํานวน 4 แห่ง

ทางอ้อม
-

- ไม่ มี -

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจ การหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสํ าคัญ

- ไม่ มี -

53 Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry with emphasis on
Food Sciences, University of California, Davis

ประเภทธุรกิจ

สถาบันโภชนาการ / ม.มหิ ดล มหาวิทยาลัย
สถาบันโภชนาการ / ม.มหิ ดล มหาวิทยาลัย
สถาบันโภชนาการ / ม.มหิ ดล มหาวิทยาลัย
ไม่มี
บริษทั จดทะเบีย นอื น
กิจ การอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบีย น) ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจ การหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสํ าคัญ

16. ดร.พจนี พะเนี ยงเวทย์
- รองผูอ้ าํ นวยการ

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชือ& หน่ วยงาน/บริษทั

ต.ค. 2542 - ต.ค. 2557 รองศาสตราจารย์กลุม่ อาหาร
ต.ค. 2550 - ต.ค. 2557 ผูอ้ าํ นวยการ
พ.ค. 2557 - ปั จจุบนั ศาสตราจารย์กลุม่ อาหาร

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจ การหรื อองค์ กรอื นในปี ทผ่ี านมามีผ ลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสํ าคัญ

15. นายสาโรช ชยาวิวฒั น์ กลุ
- กรรมการอิสระ

ตําแหน่ ง

ทางตรง

บุตรสาว
2556 - ปั จจุบนั
3,000,923 หุ้น บุคคลลําดับที& 3
ทางอ้อม พี&สาว
2550 - ต.ค. 2560
บุคคลลําดับที& 5,10
-

เอกสารแนบ " รายละเอียดเกี&ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั

บริษทั จดทะเบีย นอื น
กรรมการ
กรรมการ

บมจ.เพรซิเดนท์เ บเกอรี&
ผลิต และจําหน่ายขนมปั งและเบเกอรี&
บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ ผลิต และส่งออกอาหารกึ&งสําเร็ จรู ปที&แปรรู ปจากข้าว
กิจ การอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบีย น) จํานวน 4 แห่ง
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บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
ชือ& -สกุล/
ตําแหน่ ง/
วันทีไ& ด้รบั
แต่งตัง=

17. นางสดใส หาญชนะ
- ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ าํ นวยการ

อายุ
(ปี )

57

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

MIM (Master in Marketing), Thammasart University
B Sc. In Food and Biotechnology, Chulalongkorn University

แบบ 56-1
สัดส่วน
การถือหุ ้น
ในบริษทั
(%)

ทางตรง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ช่วงเวลา

ไม่มี
2555 - 2560

25,574 หุ้น

ตําแหน่ ง

บริษทั จดทะเบียนอื น
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการ

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชือ& หน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิจ

บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

ผลิต และส่งออกอาหารกึ&งสําเร็ จรู ปที&แปรรู ปจากข้าว

ทางอ้อม
กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน) ไม่มี

-

18. นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารี ย์
- ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ าํ นวยการ

59

ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ทางตรง

ไม่มี
2556 - ต.ค.2560

51,144 หุ้น

บริษทั จดทะเบียนอื น
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการ

บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

ผลิต และส่งออกอาหารกึ&งสําเร็ จรู ปที&แปรรู ปจากข้าว

ทางอ้อม
กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน) ไม่มี

-

19. นายวสันต์ บุญสัมพันธ์ กจิ
- Chief Financial Officer (CFO)
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิ นและการลงทุน

47

ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการเงิ น University of Colorado, USA.

ทางตรง

ไม่มี

2545 - 2548
2539 - 2545

ไม่มี

2554 – เมษายน 2555 รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
2552 – 2554
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

-

ทางอ้อม
-

20. นางสาวสรารัตน์ ตั=งศิริมงคล
- เลขานุ การบริ ษทั
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

53

ปริ ญญาโท หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Company Secretary Program (CSP) รุ น่ 42/2011
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ทางตรง
-

ทางอ้อม
-

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิ น
Foreign Exchange Dealer

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื น
กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน) ไม่มี

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื น
กิจการอื น (ทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน) ไม่มี

ผลิตบะหมีก& &งึ สําเร็ จรู ป และขนมปั งกรอบ
ธุ รกิจการเงิ น

ผลิตบะหมีก& &งึ สําเร็ จรู ป และขนมปั งกรอบ
ผลิตบะหมีก& &งึ สําเร็ จรู ป และขนมปั งกรอบ

หมายเหตุ :- กรรมการที&มอี าํ นาจลงนามคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื&อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
ยกเว้น ท่านผูห้ ญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ, นางกุลภัทรา สิ โรดม, นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ, นายสาโรช ชยาวิวฒั น์ กลุ , และนายวิสิฐ จะวะสิ ต ซึ&งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั

เอกสารแนบ " รายละเอียดเกี&ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั

หน้า 82

บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

1.2

แบบ 56-1

หน้ าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั=งเลขานุ การบริ ษทั เพื&อทําหน้าที&ดูแลการประชุ มของคณะกรรมการ

บริ ษทั การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั เพื&อช่ วยให้คณะกรรมการบริ ษทั และ
บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและระเบี ยบที& เกี& ย วข้อง รวมทั=งสนับสนุ นให้ก ารกํากับ ดู แลกิ จการเป็ นไปตาม
มาตรฐานบรรษัทภิบาลที&ดี โดยมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ " ปี
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั=งที& 1/25560 เมื&อวันที& 16 ตุลาคม „…†‡ ที&ประชุ มมีมติแต่งตั=ง
ให้ นางสาวสรารัตน์ ตั=งศิริมงคล เป็ นเลขานุการบริ ษทั ซึ& งผ่านการอบรมหลักสู ตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่ น 42/2011 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย โดยมีหน้าที&และความรับผิดชอบ ดังนี=
1. หน้าที&ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที& ‰) พ.ศ. „……" มาตรา Š‹/"…
1.1 จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังนี=
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุ มคณะกรรมการ และรายงานประจําปี
ของบริ ษทั
(3) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที&รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
1.3 ดําเนินการอื&นๆ ตามที&คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
2. หน้าที&ที&เกี&ยวข้องอื&นๆ
2.1 ให้คาํ แนะนําเบื=องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษทั
2.2 ติดต่อและสื& อสารกับผูถ้ ื อหุ ้นทัว& ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิ ต่างๆ ของผูถ้ ื อหุ ้น และข่าวสารของ
บริ ษทั
2.3 สนับสนุนให้การบริ หารงานของบริ ษทั เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที&ดี

เอกสารแนบ " รายละเอียดเกี&ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั

หน้า 8•

บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2
รายละเอีย ดเกียวกับกรรมการของบริษทั ย่ อย

เอกสารแนบ " รายละเอียดเกี&ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย

หน้า 84

บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายละเอีย ดเกียวกับผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุมในบริษทั และบริษทั ย่ อย
ลําดับที&
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บริ ษทั 1
นายบุณยสิทธิ6 โชควัฒนา
นายกําธร พูนศักดิ6อุดมสิน
นายพิพฒั พะเนี ย งเวทย์
นายสุช ัย รัตนเจี ย เจริญ
ดร.พจน์ พะเนี ย งเวทย์
นายกําธร ตติย กวี
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นายบุญชัย โชควัฒนา
นายเวทิต โชควัฒนา
นางสาวพจนา พะเนี ยงเวทย์
ดร.กุลภัทรา สิโรดม
ท่านผู ้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
นายสาโรช ชยาวิว ัฒน์ กลุ
ดร.พจนี พะเนี ย งเวทย์
นางสดใส หาญชนะ
นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิ ตต์อารีย ์
นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กจิ
นางสาวสรารัตน์ ตังH ศิริมงคล
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หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = รองประธานกรรมการ, /// = ที& ปรึ กษาคณะกรรมการ, ** = กรรมการผูอ้ าํ นวยการ, * = กรรมการรองผูอ้ าํ นวยการ,
+ = ประธานกิตติ มศักดิ6 , ++ = กรรมการผูจ้ ัดการ

เอกสารแนบ " รายละเอียดเกี&ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
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บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
รายชื&อบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วมของบริ ษทั
บริษทั ย่ อยในประเทศ
1. บริ ษทั ไทซันฟูดส์ จํากัด
2. บริ ษทั ไทย อันเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จํากัด
3. บริ ษทั ไดอิชิ แพคเกจจิHง จํากัด
4. บริ ษทั เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จํากัด
5. บริ ษทั เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จํากัด
6. บริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี& จํากัด (มหาชน)
บริษทั ร่ วมในประเทศ
9. บริ ษทั เคอรี& ฟลาวมิลล์ จํากัด
10. บริ ษทั ไทย-เมียนม ่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ จํากัด
11. บริ ษทั ซันโก แมชชินเนอรี& (ประเทศไทย) จํากัด
12. บริ ษทั ไทยอินสแตนท์โพรดักส์ จํากัด
บริษทั อื น
15. บริ ษทั คิวพี (ประเทศไทย) จํากัด
16. บริ ษทั เพรซิเดนท์อินเตอร์ ฟูด จํากัด
17. บริ ษทั เทรชเชอร์ ฮิลล์ จํากัด
18. บริ ษทั วินสโตร์ รี เทล เน็ ตเวิร์ค จํากัด
19. บริ ษทั บางกอกคลับ จํากัด
เอกสารแนบ " รายละเอียดเกี&ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย

แบบ 56-1

บริษทั ย่ อยต่ างประเทศ
7. บริ ษทั คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี) จํากัด
8. บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี ) จํากัด

บริษทั ร่ วมต่ างประเทศ
13. บริ ษทั ฉงฉิH ง ไทเป่ า ผลิตภัณฑ์ กระดาษ จํากัด
14. บริ ษทั เพรซิเดนท์ฟูดส์ (คัมโบเดีย) จํากัด

20. บริ ษทั ไทยซันวาฟูดอินดัสเตรี ยล จํากัด
21. บริ ษทั โนเบิล เพลซ จํากัด
22. บริ ษทั สหลอว์สัน จํากัด
23. บริ ษทั สหชลผลพืช จํากัด

หน้า 86

บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3
รายละเอีย ดเกียวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั2ง นางสาวอริ ยา ตั2งชี วินศิริกุล เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน เมื&อวันที& 9: ตุลาคม
<=:> โดยสายการบังคับบัญชาขึ2นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ& งคณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่ วมใน
การประเมินผลงานของผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ชื อ-นามสกุล

นางสาวอริ ยา ตั2งชีวนิ ศิริกุล

ตําแหน่ ง
อายุ
สั ดส่ วนการถือหุ้น
วุฒ ิทางการศึกษาสู งสุ ด

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
44 ปี
0.00%
ปริ ญญาโท หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการกํากับดูแล
กิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ทีผ่ านมา
25 – ปัจจุบัน
2555 - 2560
2552 - 2554
2546 - 2552

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน / บมจ.ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน / “TF”
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบและกํากับดูแล / บจ.ทีม กรุ๊ ป ออฟ คัมปานีส์
ผูจ้ ดั การส่ วนตรวจสอบภายใน / บมจ.เพรซิ เดนท์เบเกอรี&

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี&ยวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน

หน้า ./

บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 4
รายละเอีย ดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี&ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

หน้า 88

