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ส่ วนที่ 1 : กำรประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษ ทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟู ดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA) เป็ นบริ ษ ทั ซึ่ ง เกิ ดขึ้ นจำกกำรควบ
บริ ษทั ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนฯ)
ระหว่ำ ง บริ ษ ัท ไทยเพรซิ เ ดนท์ฟู ด ส์ จ ำกัด (มหำชน) (TF) และ บริ ษ ทั เพรซิ เ ดนท์ไ รซ์ โ ปรดัก ส์ จำกัด
(มหำชน) (PR) โดยจดทะเบียนควบบริ ษทั กับกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม
2560 และได้รับมำซึ่ งทรัพย์สิน หนี้ สิ ทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริ ษทั ดังกล่ำวโดย
ผลของกฎหมำย
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จด้ำนกำรผลิ ตและจัดจำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์อำหำร ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์บะหมี่
ผลิตภัณฑ์ก่ ึงสำเร็ จรู ปที่แปรรู ปจำกข้ำว และอำหำรกึ่งสำเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปั งกรอบ น้ ำผลไม้ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อยรวมทั้งสิ้ น 8 บริ ษทั และมีบริ ษทั ร่ วมรวมทั้งสิ้ น 6 บริ ษทั ซึ่ งประกอบ
ธุ รกิจด้ำนอำหำร, ด้ำนวัตถุดิบ, ด้ำนบรรจุภณั ฑ์, ด้ำนลงทุน และด้ำนอื่นๆ
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุ นชำระแล้วเท่ำกับ 329,704,014 บำท แบ่งออกเป็ นหุ ้น
สำมัญจำนวนทั้งสิ้ น 329,704,014 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“ เป็ นผูน้ ำระดับโลกในกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรและแบรนด์สินค้ำที่ผูบ้ ริ โภคยอมรับ และพึง
พอใจให้มีอยูใ่ นทุกครัวเรื อน โดยเป็ นผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีควำมปลอดภัย และคุณภำพตำมมำตรฐำนระดับ
สำกล ภำยใต้กำรดำเนินธุ รกิจที่สร้ำงสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อควำมยัง่ ยืน ”
พันธกิจ
1. มุ่ ง เน้นให้ ผูบ้ ริ โ ภคได้รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด ด้ว ยผลิ ตภัณฑ์ ที่ มี คุ ณภำพ รสชำติ อร่ อ ย ค ำนึ ง ถึ ง หลัก
โภชนำกำรที่ดี รวมทั้งควำมสะดวก และปลอดภัย ด้วยรำคำที่เหมำะสม
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ ยวชำญในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อพัฒนำองค์กรไปสู่ องค์กรแห่ งกำร
เรี ยนรู ้สำหรับทุกๆ คน
3. เพิ่ มศักยภำพในกำรผลิ ตด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย ควบคู่ กบั กำรวิจยั และพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อสร้ ำ ง
นวัตกรรมทำงอำหำร พร้อมด้วยระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพบนพื้นฐำนของข้อมูลขนำด
ใหญ่ (Big Data)
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4. มองหำโอกำส และช่ องทำงกำรตลำด เพื่อขยำยธุ รกิ จให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง ครอบคลุมในทุกภูมิภำค
ทัว่ โลก
5. สร้ ำงควำมไว้วำงใจให้กบั ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย และให้ควำมสำคัญอย่ำงจริ งจังในกำรรั บผิดชอบต่ อ
สังคม กำรดูแลรักษำทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมำภิบำลเพื่อพัฒนำอย่ำง
ยัง่ ยืน
ค่ านิยม (Core Values) : “Powers”
ร่ วมมือร่ วมใจ
ใฝ่ เรี ยนรู ้
สู่ มำตรฐำน
ทำงำนมีจริ ยธรรม
ทำธุรกรรมมีควำมรับผิดชอบ
ประกอบธุ รกิจยัง่ ยืน

Participation
Organization that learns
World class
Ethics
Responsibility
Sustainability
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ หลังกำรควบบริ ษทั ระหว่ำง TF กับ PR โดยมีผลทำง
กฎหมำยนับตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลำคม 2560 เป็ นต้นไป
16 ตุลาคม 2560
จดทะเบี ยนควบบริ ษทั ต่อกระทรวงพำณิ ชย์และกรมสรรพำกร และตลำดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย (ตลำดหลักทรัพย์ฯ) รับหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ มีขอ้ มูลสำคัญ ดังนี้
 ชื่อบริ ษทั
: บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
 เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107560000397
 ทุนจดทะเบียน
: 329,704,014 บำท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สำมัญจำนวนทั้งสิ้ น
329,704,014 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
 ชื่อย่อหลักทรัพย์ : “TFMAMA”
 โลโก้บริ ษทั
:

 ตรำประทับบริ ษทั

:
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 สถำนประกอบกิจกำรของบริ ษทั ฯ จำนวนรวม 6 แห่ง
สานักงานใหญ่

304 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
10240

สาขาที่ 00001
(โรงงานศรี ราชา )
สาขาที่ 00002
(โรงงานลาพูน )
สาขาที่ 00003
(โรงงานระยอง )
สาขาที่ 00004
(โรงงานราชบุรี 1 )
สาขาที่ 00005
(โรงงานราชบุรี 2 )

601 หมู่ 11 ถนนสุ ขาภิบาล 8 ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
99/9 หมู่ 5 ถนนลาพูน-ป่ าซาง ตาบลป่ าสัก อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน 51000
43/244 หมู่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ตาบลมาบยางพร
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
115 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตาบลปากแรต อาเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี 70110
158 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตาบลปากแรต อาเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี 70110

 โรงงำนผลิตของบริ ษทั ฯได้รับกำรรับรองด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนสำกล ดังนี้
ใบรับรองมาตรฐาน

ข้ อมูล
มาตรฐาน OHSAS 18001: 2007
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and
Safety Management System) จาก BSI Group (Thailand) Co., Ltd.
(โรงงานราชบุรี)
มาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม SO 14001:2004
(Environment Management System) จาก BSI Group (Thailand) Co., Ltd.
(โรงงานราชบุรี)
มาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2004
(โรงงานราชบุรี)

มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล GMP & HACCP
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง)
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มาตรฐานทางด้านคุณภาพ ISO-9001
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง)

มาตรฐานทางด้านสิ่ งแวดล้อม ISO-14000
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง)

มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต GMP
(โรงงานราชบุรี)

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร HACCP
(โรงงานราชบุรี)

มาตรฐานสากล ระบบการบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2008
(โรงงานราชบุรี)

มาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ ISO/IEC 17025
(โรงงานศรี ราชา)

มาตรฐานระบบการจัดการ ความปลอดภัยอาหาร HACCP
(โรงงานราชบุรี)
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BRC มาตรฐานความปลอดภัยอาหารขั้นสูง
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง ราชบุรี)

CSR-DIW ความรับผิดชอบต่อสังคม
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง ราชบุรี)

WCA มาตรฐานการประเมินสภาพการทางาน
(โรงงานศรี ราชา)

อนุรักษ์พลังงาน
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง ราชบุรี)

การรับรองสถานภาพการเป็ นผูน้ าของเข้า และผูส้ ่งของออกระดับ
มาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)
(โรงงานศรี ราชา ลาพูน ระยอง ราชบุรี)
มาตรฐานด้านหลักจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจในระดับสากล
Sedex Members Ethical Trade Audit/ Ethical Trading Initiative
(SMETA -4 Pillars) จาก SGS (Thailand) Limited.
(โรงงานศรี ราชา ระยอง ราชบุรี )
มาตรฐานฮาลาล (HALAL)
(โรงงานระยอง ราชบุรี (1))
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มาตรฐานฮาลาล (HALAL)
(โรงงานระยอง ราชบุรี (1))

การตรวจรับรองด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ตามข้อกาหนดของลูกค้า Marks and Spencer Code of Practice
(Compliance Audit) จาก FSC ประเทศอังกฤษ (โรงงานราชบุรี)
การผลิตสิ นค้าโคเชอร์ KOSHER
(โรงงานระยอง)

มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต GMP
(โรงงานราชบุรี)

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้ นท์
(โรงงานราชบุรี)

บริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรองและเป็ นสมำชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริ ต จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ตำมสิ ทธิ ต่อเนื่ องจำก บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และ บริ ษทั เพรซิ เดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งทั้งสองบริ ษทั ได้รับ
ประกำศนียบัตรกำรรับรองและเป็ นสมำชิกแนวร่ วมฯ ดังกล่ำวแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559 ทั้งนี้ ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 ได้มีมติอนุ มตั ินโยบำยกำรต่อต้ำน
คอร์ รัปชันและข้อปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน ที่ยงั คงกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและระบบงำน
ที่ผำ่ นกระบวนกำรรับรองแล้วทุกประกำร
18 ตุลาคม 2560

ตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศแจ้ง ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น และนัก ลงทุ น เริ่ ม ท ำกำรซื้ อ ขำย
หลักทรัพย์ใหม่ “TFMAMA” ได้เป็ นวันแรก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 7

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 3 ปี ก่อนการควบบริษัท
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (TF)
ปี 2557

โรงงำนผลิตบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปในประเทศฮังกำรี ที่ TF ร่ วมลงทุนรองรับกำรเติบโตของตลำด ได้
เปิ ดดำเนินกำร ในกลำงปี 2557 โดยได้รับกำรรับรองมำตรฐำน IFS (International Food Standard)
อีกทั้งยังได้รับรองกำรผลิตสิ นค้ำ Halal, GMP & HACCP โดยมีเครื่ องจักรผลิตบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป
ประเภทซองรวม 2 เครื่ อ ง มี ก ำลัง กำรผลิ ต 4-5 ล้ำ นซองต่ อ กะต่ อ เดื อน และได้เริ่ ม ท ำกำรจัด
จำหน่ำยสิ นค้ำตรำ Thai Chef, Asia Gold ออกสู่ ตลำดฮังกำรี และยุโรป

ปี 2558

ปรับเปลี่ยนกำรทำตลำด โดยใช้ Presenter คุณอั้ม-พัชรำภำ ไชยเชื้ อ โฆษณำสิ นค้ำในรสชำติตม้ ยำ
กุง้ , ต้มยำกุง้ น้ ำข้น และเย็นตำโฟต้มยำหม้อไฟ นับเป็ นกำรเปลี่ ยนแปลงในด้ำนกำรโฆษณำเมื่อ
เทียบกับหลำยปี ที่ผำ่ นมำ ส่ งผลให้ภำพรวมธุ รกิจมียอดขำยเติบโตในช่วงมีโฆษณำเพิ่มขึ้นร้อยละ
8 จำกปี ก่อน โดยกลยุทธ์กำรโฆษณำครั้งนี้ส่งผลให้รสชำติเย็นตำโฟต้มยำหม้อไฟ เติบโตสู งถึงร้อย
ละ 40 และในช่วงไตรมำส 3-4 มีกำรกระตุน้ ตลำดโดยกำรออกแคมเปญ Lucky Draw โดยใช้ชื่อว่ำ
“มำม่ ำอร่ อยออกรถ แจกรี โว่ทุก เดื อน แจกทองทุ ก วัน ” ด้วยกำรจับ มื อร่ วมกับ บริ ษ ทั โตโยต้ำ
มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นับเป็ นกำรสร้ำงพันธมิตรที่ส่งผลให้เกิดกำรจดจำตรำสิ นค้ำได้อย่ำงดี
เยีย่ ม ส่ งผลให้แคมเปญนี้มีกำรเติบโตในช่วงกำรจัดแคมเปญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จำกปี ก่อน

ปี 2559

เพื่อเป็ นกำรต่อยอดกำรขำยสิ นค้ำประเภทเส้นบะหมี่ของ TF ประกอบกับกำรขยำยตัวของตลำด
ร้ำนรำเมนญี่ปุ่น ซึ่ งมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่ อง TF จึงได้มีกำรร่ วมทุนกับบริ ษทั โครำคุเอ็นโฮลดิ้ง
คอร์ เปอเรชัน่ (KOURAKUEN HOLDINGS CORPORATION) ซึ่ งเป็ นเจ้ำของร้ำนอำหำรญี่ปุ่น
“โครำคุ เอ็น รำเมน” (Kourakuen Ramen) ที่มียอดขำยอันดับ 1 ในประเทศญี่ ปุ่น โดยได้จดั ตั้ง
บริ ษทั เพรซิ เดนท์ โครำคุ เอ็น จำกัด (PRESIDENT KOURAKUEN CO.,LTD.) เพื่อประกอบ
กิ จกำรร้ ำนอำหำรรำเมนในประเทศไทย โดยมี ทุนจดทะเบียน 25 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) ถื อหุ ้นร้อยละ 70 และ บริ ษทั โครำคุ เอ็น โฮลดิ้ง คอร์ เปอเรชัน่ จำกัด
ถือหุ ้นร้อยละ 14 ปั จจุบนั ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น “โครำคุเอ็น รำเมน” (Kourakuen Ramen) มี 2 สำขำที่
“Gateway Ekkamai Shopping Centre” และที่ “J-Park ศรี รำชำ” โดยมีเป้ ำหมำยที่จะขยำยสำขำให้
ได้มำกกว่ำ 30 สำขำ ภำยในระยะเวลำ 5 ปี

ปี 2559

TF ได้ยื่นขอกำรรับรองและเป็ นสมำชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต
เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2559 และ TF ได้ผำ่ นกระบวนกำรรับรองและเป็ นสมำชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่ อต้ำ นทุ จริ ต ประจำไตรมำส 2/2559 จำกสมำคมส่ ง เสริ ม สถำบัน
กรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559

ปี 2560

TF ได้ดำเนินกำรเข้ำซื้ อหุ น้ สำมัญบำงส่ วนในบริ ษทั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (PB) โดย
กำรทำคำเสนอซื้ อหลักทรั พย์ท้ งั หมดใน PB ร่ วมกับ บริ ษทั สหพัฒนำอิ นเตอร์ โฮลดิ้ ง จำกัด
(มหำชน) (SPI) (Co-Tender Offer) ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)
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ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิ จกำร
ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ประกำศ ทจ. 12/2554) ทั้งนี้ TF ได้ทำ
กำรรับซื้ อหุ ้นสำมัญใน PB เป็ นสัดส่ วนครึ่ งหนึ่ งของจำนวนหุ ้นที่มีผตู ้ อบรับคำเสนอซื้ อในกำรทำ
คำเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดใน PB ร่ วมกับ SPI ดังกล่ำว กำรทำคำเสนอซื้ อหุ ้นสำมัญทั้งหมดใน
PB ร่ วมกับ SPI ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรดำเนิ นกำรตำมแผนธุ รกรรมของบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องในเครื อสหพัฒน์ที่ประกอบธุ รกิจหลักด้ำนอำหำร
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์ โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (PR)
ปี 2557

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 ของ PR เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557 ได้มีมติอนุมตั ิกำรลดทุน
จดทะเบียนของ PR จำกจำนวน 150,000,000 บำท เป็ น 149,704,014 บำท เพื่อให้สอดคล้องกับทุน
ออกจำหน่ำยและชำระเต็มมูลค่ำแล้ว โดย PR ได้จดทะเบียนกำรลดทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนำ
ธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2557
PR ยังคงมุ่งมัน่ พัฒนำผลิ ตภัณฑ์เพื่อตอบสนองผูบ้ ริ โภคมำอย่ำงต่อเนื่ อง โดยได้ออกผลิ ตภัณฑ์
ใหม่ ได้แก่ มำม่ำเส้ นหมี่โกเรง ไชโยคิ ดส์ โจ๊กคัพรสหมูสับไข่ฟู และรสไก่ ไข่กวน ก๋ วยเตี๋ ยว
เส้นตรงขนำด 3 mm. 5 mm. และ 10 mm. และ Mamy rice pasta whole grain fusilli 500g. เป็ น
ต้น

ปี 2558

PR ได้พ ฒ
ั นำสิ น ค้ำ ใหม่ ม ำอย่ำ งต่ อเนื่ อ ง และได้ออกสิ น ค้ำ ใหม่ ห ลำยรำยกำรเพื่ อ ส่ ง ออกไป
จำหน่ำยยังต่ำงประเทศที่สำคัญ ได้แก่ 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 นต้น

ปี 2559

PR ได้ยื่นขอกำรรับรองและเป็ นสมำชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต
เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2559 และPR ได้ผำ่ นกระบวนกำรรับรองและเป็ นสมำชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต ประจำไตรมำส 2/2559 จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559

ปี 2560

PR มี กำรเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ ำงกำรถื อหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่จำกบริ ษทั เพรซิ เดนท์โฮลดิ้ ง
จำกัด (PH) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่เดิม เป็ น SPI เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2560 ตำมที่ SPI ได้รับโอน
กิจกำรทั้งหมดมำจำก PH นอกจำกนี้ SPI ได้ทำคำเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของ PR ตำมหน้ำที่ภำยหลัง
กำรได้หุ้นสำมัญใน PR มำจำกกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดของ PH จนมีสัดส่ วนกำรถื อหุ ้นใน PR
ข้ำมจุดที่ จะต้องทำคำเสนอซื้ อหลักทรั พย์ท้ งั หมดของกิ จกำร (Mandatory Tender Offer) ตำม
หลักเกณฑ์ของประกำศ ทจ. 12/2554 ตั้งแต่วนั ที่ 21 มิถุนำยน – 26 กรกฎำคม 2560 ที่ผำ่ นมำ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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การควบบริษัทระหว่าง TF และ PR
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของ TF และ PR ได้มีมติอนุ มตั ิกำรควบบริ ษทั ระหว่ำง TF และ PR เมื่อ
วันที่ 25 เมษำยน 2560 เพื่อกำรเสริ มสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขัน ต่อยอดธุ รกิจ และเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตและ
กำรบริ หำรจัดกำร เนื่ องจำก TF และ PR เป็ นบริ ษทั ที่มีลกั ษณะกำรดำเนิ นธุ รกิ จที่มีควำมต่อเนื่ องกันและมี
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยกัน โดยบริ ษทั จะเป็ นบริ ษทั หลัก (Flagship Company) ในเครื อสหพัฒน์ที่ประกอบธุ รกิจหลัก
ด้ำนอำหำร ซึ่ งรวมถึ ง อำหำรกึ่ งสำเร็ จรู ปภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ “มำม่ำ” ทั้งหมด และธุ รกิ จอื่นๆ รวมถึ ง
ขนมปั งกรอบ น้ ำผลไม้ ขนมปั งและเบเกอรี่ และบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น โดย TF และ PR ได้จดทะเบียนควบ
บริ ษทั ในวันที่ 16 ตุลำคม 2560 บริ ษทั ใหม่ที่เกิดจำกกำรควบบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด
(มหำชน) (“TFMAMA”) ได้รับโอนไปซึ่ งทรัพย์สิน หนี้ สิน สิ ทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ TF และ PR
โดยผลของกฎหมำย
การดาเนินการเกีย่ วเนื่องกับการควบบริษัท
15 มีนำคม 2560

คณะกรรมกำรบริ ษทั ของ TF และ PR ได้มีมติอนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิกำรควบบริ ษทั

25 เมษำยน 2560

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ TF และ PR ได้มีมติอนุมตั ิกำรควบบริ ษทั

26 เมษำยน 2560

TF ขำยหุ น้ ที่ถืออยูใ่ น PR จำนวนทั้งหมด 1,806,250 หุ น้ ให้แก่ กรรมกำรของ TF 4 รำย

3 พฤษภำคม 2560 TF จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจำก 240,000,000 บำท เหลือ 180,000,000 บำท
16 สิ งหำคม 2560

คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ของ TF และ PR อนุ ม ตั ิ ใ ห้นำเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นร่ วม
ระหว่ำง TF และ PR เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ของบริ ษทั ใหม่ที่เกิดจำกกำรควบบริ ษทั

11 ตุลำคม 2560

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมระหว่ำง TF และ PR อนุมตั ิเรื่ องต่ำงๆ ของบริ ษทั ใหม่ที่เกิดจำกกำร
ควบบริ ษทั

16 ตุลำคม 2560

จดทะเบี ย นควบบริ ษ ัท ต่ อ กระทรวงพำณิ ช ย์เ ป็ นบริ ษ ัท ไทยเพรซิ เดนท์ฟู ด ส์ จ ำกัด
(มหำชน) โดยตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลำดหลักทรัพย์ฯ) รับหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ

18 ตุลำคม 2560

เริ่ มซื้ อขำยหลักทรัพย์ “TFMAMA”
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจด้ำนกำรผลิตและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่และ
อำหำรกึ่งสำเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปั งกรอบ น้ ำผลไม้ และ บรรจุภณ
ั ฑ์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อยรวม
ทั้งสิ้ น 8 บริ ษทั และมีบริ ษทั ร่ วมรวมทั้งสิ้ น 6 บริ ษทั ซึ่ งประกอบธุ รกิ จด้ำนอำหำร ด้ำนวัตถุดิบ ด้ำนบรรจุ
ภัณฑ์ ด้ำนลงทุน และด้ำนอื่นๆ โดย ณ ปั จจุบนั โครงสร้ำงกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มีโครงสร้ำงกำรถือหุ น้ ในกลุ่มธุ รกิจ 5 กลุ่ม ดังนี้

หมำยเหตุ: (1) บริ ษทั ย่อย (2) บริ ษทั ร่ วม (3) เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) เกิ ดจำกกำรควบบริ ษทั ตำม พ.ร.บ. บริ ษทั มหำชน
ระหว่ำง TF กับ PR โดยธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หลังควบกิ จกำรจะคงไว้ซ่ ึ งธุ รกิ จเดิ มของ TF และ PR โดยมี
โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย ดังต่อไปนี้
รายได้ จากการขาย
สายผลิตภัณฑ์

บะหมี่และอาหาร
กึ่งสาเร็ จรู ป

กลุ่ม
ธุรกิจ

อาหาร

ดาเนินการโดย

%การ
ถือหุ้น
ของ
บริษัท

สาหรั บรอบปี
สิน้ สุด

สาหรั บรอบปี
สิน้ สุด

สาหรั บรอบปี
สิน้ สุด

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558*

ล้ าน
บาท

%

ล้ าน
บาท

%

ล้ าน
บาท

%

11,273

52.11

10,839

51.26

10,049

50.37

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)

-

บจ.คาลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)

55.00

บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี )

65.00

บจ.เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น

70.00
46.90

7,449

34.44

7,569

35.80

7,347

36.83

-

873

4.04

857

4.06

794

3.98

890

4.11

857

4.05

743

3.72

1,023

4.73

895

4.23

882

4.42

123

0.57

127

0.60

135

0.68

21,631

100

21,144

100

19,950

100

เบเกอรี่

อาหาร

บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่

ขนมปั งกรอบ

อาหาร

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)

น ้าผลไม้

อาหาร

บจ.ไทซันฟูดส์

52.08

บรรจุภณ
ั ฑ์

บรรจุ
ภัณฑ์

บจ.ไทยอันเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ

51.00

บจ.ไดอิชิ แพคเกจจิ ้ง

50.10

อื่นๆ (แป้งสาลี)

วัตถุดบิ

บจ.เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์

60.00

รวม

หมำยเหตุ: * ข้อมูลตำมงบกำรเงินรวมเสมือนเฉพำะรอบปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2558 ที่ผสู้ อบบัญชี ได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำน
งำนที่ให้ควำมเชื่ อมัน่ รหัส 3420 เรื่ องงำนที่ให้ควำมเชื่ อมัน่ เพื่อรำยงำนต่อกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินเสมือนที่รวมอยูใ่ น
หนังสื อชี้ชวน โดยถูกจัดทำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินของ TF และ PR เพื่อแสดงข้อมูลทำงกำรเงินเสมือนว่ำมีกำรควบบริ ษทั
ระหว่ำง TF และ PR ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2558

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ บะหมี่และอาหารกึง่ สาเร็จรู ป
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยบะหมี่และอำหำรกึ่งสำเร็ จรู ปสำหรับจำหน่ำยทั้งในและ
นอกประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
1.1. ผลิตภัณฑ์ก่ ึงสำเร็ จรู ปที่ใช้แป้ งสำลีเป็ นวัตถุดิบหลัก
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำมำม่ำ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั และยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภคมำนำนกว่ำ 40 ปี โดยครองส่ วนแบ่งกำรตลำดมำกกว่ำร้อยละ 50 ในประเทศไทย รวมทั้งกำรรับจ้ำง
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ผลิตบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปให้กบั บริ ษทั ชั้นนำของทวีปยุโรป อเมริ กำ และออสเตรเลีย เพื่อกำรส่ งออก โดยมีกำลัง
กำรผลิตทั้งสิ้ นประมำณ 6 ล้ำนซองต่อวัน
1.2. ผลิตภัณฑ์ก่ ึงสำเร็ จรู ปที่ใช้ขำ้ วเป็ นวัตถุดิบหลัก
1.2.1. ผลิตภัณฑ์อำหำรกึ่งสำเร็ จรู ปพร้อมรับประทำน
เช่ น เส้ นหมี่ ข ำวกึ่ ง ส ำเร็ จรู ป ก๋ ว ยเตี๋ ย วกึ่ ง ส ำเร็ จ รู ป ก๋ วยจับ๊ กึ่ ง ส ำเร็ จรู ป โจ๊ก กึ่ ง ส ำเร็ จรู ป
ข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ป ข้ำวขำวและข้ำวหอมกึ่งสำเร็ จรู ป ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของตัว
เส้นหรื อข้ำวพร้อมด้วยเครื่ องปรุ งรสที่มีรสชำติครบถ้วน ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำมำม่ำ และ
เครื่ องหมำยกำรค้ำต่ำงประเทศ ได้แก่ MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ
PRESIDENT RICE เป็ นต้น
1.2.2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบหลักของตำรับอำหำรเส้น
เช่ น เส้นหมี่ขำว และก๋ วยเตี๋ยว สำหรับผูบ้ ริ โภคใช้เป็ นส่ วนประกอบในกำรประกอบอำหำร
โดยมีหลำกหลำยขนำดสำหรับครอบครัวขนำดเล็ก หรื อ ครอบครัวขนำดใหญ่ ภัตตำคำร และ
โรงเรี ยน ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ MAMA MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ
PRESIDENT RICE เป็ นต้น
1.3. ผลิตภัณฑ์ก่ ึงสำเร็ จรู ปที่ใช้วตั ถุดิบอื่น
เช่น ผลิตภัณฑ์วนุ ้ เส้นกึ่งสำเร็ จรู ป เป็ นต้น
2. ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
เป็ นธุ ร กิ จ ภำยใต้บ ริ ษ ัท เพรซิ เ ดนท์ เ บเกอรี่ จ ำกัด (มหำชน) (PB) ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ยของ
TFMAMA โดยประกอบธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยขนมปั งและเบเกอรี่ ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำของบริ ษทั โดย
ส่ วนมำกเป็ นกำรจำหน่ำยภำยในประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
2.1 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คำ้ ส่ ง
ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ขนมปั งชนิ ดแผ่น ขนมปั งสำหรับเบอร์ เกอร์ ขนมปั งสำหรับฮอทดอก ขนมปั ง
พร้อมทำน เช่น ขนมปั งสอดไส้ แซนด์วิชสำเร็ จรู ป เค้ก และเบเกอรี่ อื่นๆ ซึ่ งจัดจำหน่ำยให้กบั ช่องทำง/ร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ โดยกลุ่มลูกค้ำหลัก คือ ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้ ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional
Trade) ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ ฟำร์มเฮ้ำส์
2.2 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คำ้ ปลีก
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่จำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกของบริ ษทั ได้แก่ ร้ำนเดลิยำ่ และร้ำนเค้กมำดำมมำร์
โก้ นอกจำกนั้นยังมีแฟรนไชส์ขำยแซนวิช กู๊ดมอร์ นิ่งฟำร์ มเฮ้ำส์ และตูจ้ ำหน่ำยขนมปั งอัตโนมัติ
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2.3 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ สำหรับธุ รกิจฟำสต์ฟู้ด และร้ำนอำหำร/ภัตตำคำร
ได้แก่ ขนมปั งสำหรั บเบอร์ เกอร์ ขนมปั งสำหรั บฮอทดอก ขนมปั งชนิ ดแผ่น ขนมปั งฝรั่ งเศส
ครัวซองต์ ขนมปังกรอบ และแป้ งพิซซ่ำ ที่จำหน่ำยให้แก่ร้ำนฟำสต์ฟู้ดต่ำงๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซ
ซ่ำฮัท เบอร์ เกอร์ คิง และอื่นๆ รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุบทอด ได้แก่ เกล็ดขนมปั ง
3. ผลิตภัณฑ์ ขนมปังกรอบ
ผลิตขนมปั งกรอบภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำบิสชิ น และโฮมมี่ โดยแต่ละเครื่ องหมำยกำรค้ำจะมี
ผลิตภัณฑ์ท้ งั บิสกิต แครกเกอร์และเวเฟอร์ หลำยรสชำติ อำทิ บัตเตอร์ โคโคนัต บัตเตอร์ โคโคนัตครี มส้ม บัต
เตอร์ โคโคนัตเคลือบชอคโกแลต โฮลวีทแครกเกอร์ เลมอนเชอร์ เบท เวเฟอร์ รสโกโก้ กำแฟ มะพร้ำว สตรอ
เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แบล็คเคอเรนท์ แครกเกอร์รสงำ ไก่ ชีส และมะพร้ำว
4. ผลิตภัณฑ์ นา้ ผลไม้
ผลิ ตน้ ำผลไม้ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำกรี นเมท เคลลี่ และไทซัน ทั้งรู ปแบบกระป๋ องและขวด
เพชร หลำกหลำยรสชำติ อำทิ รสส้ม ลิ้นจี่ เฉำก๊วย และรสมะขำมซึ่งเป็ นสิ นค้ำที่ขำยดีในภำคใต้
5. ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์ประกอบด้วย ฟิ ล์มห่ออย่ำงอ่อนบรรจุอำหำรและถ้วยกระดำษ
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บัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯ รับโอนบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำก TF และ PR ซึ่ งได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงด้ำนภำษีอำกร
จำกกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำร
ส่ ง เสริ ม กำรลงทุ นภำยใต้เงื่ อนไขต่ ำ งๆ ที่ ก ำหนดไว้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงด้ำ นภำษี อ ำกรที่ มี ส ำระส ำคัญ มี
ดังต่อไปนี้
รำยละเอียด

บริ ษทั ฯ
60-1161-0-00-0-2
16 ตุลำคม 2560
2082/อ./2549
10 พฤศจิกำยน 2549
ผลิตบะหมี่
กึ่งสำเร็ จรู ป

1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
ได้รับโอนกิจกำรจำกบัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รับยกเว้นภำษี เงิ นได้นิติบุคคลสำหรั บกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่
ได้รับกำรส่งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
4.2 ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 สำหรับกำไรสุทธินบั แต่วนั ที่สิทธิพิเศษ
ในข้อ 4.1 สิ้นสุดลง
4.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
4.4 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกนับตั้งแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

ระยอง
จนถึงวันที่
27 พฤศจิกำยน 2554
(สิ้นสุดแล้ว)
5 ปี
(สิ้นสุดเมื่อวันที่
27 พฤศจิกำยน 2559)
ได้รับ
5 ปี
1 กรกฎำคม 2549

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 15

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
ได้รับโอนกิจกำรจำกบัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รั บยกเว้น ภำษี เงิ น ได้นิ ติบุ ค คล
ส ำหรั บ ก ำไรสุ ทธิ ที่ ไ ด้ จ ำกกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
รวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 100 ของเงิ น
ลงทุ นและได้รั บ ยกเว้น ไม่ ต ้อ งน ำ
เงิ น ปั น ผลจำกกิ จ กำรที่ ไ ด้รั บ กำร
ส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิ ติ บุ ค คลไปรวมค ำนวณเพื่ อ เสี ย
ภำษี
4.2 ได้รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรั บ
เครื่ องจั ก รตำมที่ ค ณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
4.3 ได้รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรั บ
วัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิต
เพื่อกำรส่ งออกนับตั้งแต่วนั นำเข้ำ
ครั้งแรก
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

1403(2)/2551 1402(2)/2551
26 มีนำคม 26 มีนำคม
2551
2551
ผลิตขนม ผลิตบะหมี่
เวเฟอร์สอดไส้ กึ่งสำเร็ จรู ป
ระยอง

ชลบุรี

8 ปี
8 ปี
(สิ้นสุดแล้ว) (สิ้นสุดแล้ว)

บริ ษทั ฯ (ต่อ)
60-1162-0-00-1-2
16 ตุลำคม
2560
1388(2)/2552
26 พฤษภำคม
2552
ผลิตขนมปั ง
กรอบ

1843(2)/2552 60-1163-0-00-1-2
4 พฤศจิกำยน 16 ตุลำคม
2552
2560
2201(2)/2553
9 พฤศจิกำยน
2553
ผลิตบะหมี่
ผลิตบะหมี่
กึ่งสำเร็ จรู ป กึ่งสำเร็ จรู ป

ระยอง

ชลบุรี

ชลบุรี

จนถึงวันที่
3 มีนำคม
2561

8 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

จนถึงวันที่
9 มิถุนำยน
2562

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

14 ตุลำคม 6 มกรำคม
2551
2552
(ยกเลิกบัตร (ยกเลิกบัตร
17 กรกฎำคม 17 มีนำคม
2560)
2559)

4 มีนำคม
2553

5 ตุลำคม
10 มิถุนำยน
2553
2554
(ยกเลิกบัตร
25 พฤษภำคม
2560)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 16

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
ได้รับโอนกิจกำรจำกบัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้ รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ส ำห รั บ ก ำ ไ ร สุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ำกกำ ร
ประกอบกิ จ กำรที่ ได้รับ กำรส่ งเสริ ม
รวมกั น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 100 ของเงิ น
ลงทุนและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงิ น
ปั นผลจำกกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ ม
ซึ่ งได้รับยกเว้นภำษี เงิ นได้นิติบุคคล
ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
4.2 ได้ รั บ ยกเว้ น อำกรขำเข้ ำ ส ำหรั บ
เครื่ องจั ก รตำมที่ คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
4.3 ได้ รั บ ยกเว้ น อำกรขำเข้ ำ ส ำหรั บ
วัต ถุดิ บและวัสดุ จ ำเป็ นที่ ตอ้ งน ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกนับตั้งแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

1866(2)/2554
27 กรกฎำคม
2554
ผลิตบะหมี่
กึ่งสำเร็ จรู ป

บริ ษทั ฯ (ต่อ)
60-1164-0-00-1-2 60-1165-0-00-1-2 60-1166-0-00-1-2 60-1169-0-00-1-2
16 ตุลำคม
16 ตุลำคม
16 ตุลำคม
16 ตุลำคม
2560
2560
2560
2560
2535(2)/2554 1045(2)/2555 1161(2)/2555 1782(2)/2556
28 ธันวำคม 19 มกรำคม 9 กุมภำพันธ์ 6 มิถุนำยน
2554
2555
2555
2556
ผลิตบะหมี่ ผลิตบะหมี่
ผลิตขนม
ผลิตบะหมี่
กึ่งสำเร็ จรู ป กึ่งสำเร็ จรู ป เวเฟอร์สอดไส้ กึ่งสำเร็ จรู ป

ชลบุรี

ชลบุรี

ชลบุรี

ระยอง

ระยอง

8 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

จนถึงวันที่
31 ตุลำคม
2563

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

จนถึงวันที่ จนถึงวันที่
จนถึงวันที่
1 กรกฎำคม 4 พฤศจิกำยน 30 มิถุนำยน
2564
2563
2566

2 พฤษภำคม 1 พฤศจิกำยน 2 กรกฎำคม 5 พฤศจิกำยน 1 กรกฎำคม
2555
2555
2556
2555
2558
(ยกเลิกบัตร 25
พฤษภำคม 2560)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 17

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
ได้รับโอนกิจกำรจำกบัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

บริ ษทั ฯ (ต่อ)
60-1167-0-00-1-2 60-1168-0-00-1-2 60-1170-0-00-1-2 60-1171-0-00-1-2 60-1172-0-00-1-2
16 ตุลำคม
16 ตุลำคม
16 ตุลำคม
16 ตุลำคม
16 ตุลำคม
2560
2560
2560
2560
2560
1780(2)/2556 1781(2)/2556 1783(2)/2556 1017(2)/2558 1018(2)/2558
6 มิถุนำยน
6 มิถุนำยน 6 มิถุนำยน
6 มกรำคม
6 มกรำคม
2556
2556
2556
2558
2558
ผลิตขนม
ผลิตบะหมี่ ผลิตขนมเค้ก ผลิตบะหมี่ ผลิตบะหมี่
เวเฟอร์สอดไส้ กึ่งสำเร็ จรู ป
สอดไส้
กึ่งสำเร็ จรู ป กึ่งสำเร็ จรู ป

3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
ระยอง
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คล
จนถึงวันที่
ส ำหรั บก ำไรสุ ทธิ ที่ ได้ จ ำกกำร 30 กันยำยน
ประกอบกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ ม
2567
รวมกั นไม่ เกิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ น
ลงทุนและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงิน
ปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม
ซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
4.2 ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 50 สำหรั บกำไรสุ ทธิ นับแต่
วันที่สิทธิพิเศษในข้อ 4.1 สิ้นสุดลง
4.3 ได้ รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ ำ ส ำหรั บ
ได้รับ
เครื่ องจั ก รตำมที่ ค ณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
4.4 ได้ รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ ำ ส ำหรั บ
1 ปี
วัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ ตอ้ งนำเข้ำ
จำกต่ำ งประเทศเพื่อ ใช้ในกำรผลิ ต
เพื่ อ กำรส่ ง ออกนับ ตั้ง แต่ ว นั น ำเข้ำ
ครั้งแรก
4.5 ไ ด้ รั บ ล ด ห ย่ อ น อ ำ ก ร ข ำ เ ข้ ำ
ร้ อ ยละ 75 ของอัต รำปกติ ส ำหรั บ
วัตถุดิบหรื อวัสดุจำเป็ นที่นำเข้ำมำใช้
ผ ลิ ต เ พื่ อ จ ำ ห น่ ำ ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ
นับตั้งแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม
1 ตุลำคม 2559

ชลบุรี

ระยอง

ระยอง

ลำพูน

8 ปี

8 ปี

จนถึงวันที่
31 สิ งหำคม
2567

จนถึงวันที่
31 มกรำคม
2567

-

-

5 ปี

5 ปี

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

1 ปี

1 ปี

1 ปี

-

-

-

-

1 ปี

ยังไม่ได้
ใช้สิทธิ

ยังไม่ได้
ใช้สิทธิ

1 กันยำยน
2559

1 กุมภำพันธ์
2559

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 18

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
ได้รับโอนกิจกำรจำกบัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำร
ประกอบกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100
ของเงินลงทุนและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลไปรวม
คำนวณเพื่อเสี ยภำษี
4.2 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
4.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ ตอ้ ง
น ำเข้ำ จำกต่ ำ งประเทศเพื่ อ ใช้ใ นกำรผลิ ต เพื่ อ กำรส่ ง ออก
นับตั้งแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

บริ ษทั ฯ (ต่อ)
1042(3)/2548
60-1173-0-00-1-2
18 มกรำคม 2548
16 ตุลำคม 2560
58-2216-0-00-1-0
22 กันยำยน 2558
ผลิตอำหำรพร้อม
ผลิตก๋ วยเตี๋ยวกึ่ง
รับประทำนหรื อกึ่ง
สำเร็ จรู ปและเส้น
พร้อมรับประทำน
ก๋ วยเตี๋ยวอบแห้ง
รำชบุรี

รำชบุรี

8 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

จนถึงวันที่
6 พฤษภำคม 2567

ได้รับ

ได้รับ

1 ปี

-

4 มกรำคม 2551
(ยกเลิกบัตร
17 กันยำยน 2560)

7 พฤษภำคม 2559

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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หน้ ำ 19

บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้ รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ส ำห รั บ ก ำ ไ ร สุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ำกกำ ร
ประกอบกิ จ กำรที่ ได้รับ กำรส่ งเสริ ม
และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผล
จำกกิ จ กำรที่ ไ ด้รั บ กำรส่ ง เสริ มซึ่ ง
ได้รับยกเว้นภำษี เงิ นได้นิติบุคคลไป
รวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
4.2 ได้ รั บ ยกเว้ น อำกรขำเข้ ำ ส ำหรั บ
เครื่ องจั ก รตำมที่ คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ไทย อันเป่ ำ ผลิตภัณฑ์กระดำษ จำกัด
1611(2)/2552 1596(5)/2553 1461(2)/2554 1084(2)/2556 2438(2)/2556
14 สิ งหำคม 3 พฤษภำคม 27 เมษำยน 18 มกรำคม 15 ตุลำคม
2552
2553
2554
2556
2556
ผลิตภำชนะ ผลิตสิ่ งของจำก ผลิตสิ่ งของจำก ผลิตสิ่ งของจำก ผลิตสิ่ งของจำก
หรื อกล่อง
เยือ่ หรื อ
เยือ่ หรื อ
เยือ่ หรื อ
เยือ่ หรื อ
กระดำษ
กระดำษ
กระดำษ
กระดำษ
กระดำษ
ลำพูน

ระยอง

8 ปี
(ไม่เกิน
ร้อยละ 100
ของเงิน
ลงทุนไม่
รวมค่ำที่ดิน
และทุน
หมุนเวียน)
ได้รับ

8 ปี

ได้รับ

6 มกรำคม
2553

3 พฤษภำคม
2553

ชลบุรี

ชลบุรี

ระยอง

7 ปี
7 ปี
3 ปี
(ไม่เกิน
(ไม่เกิน
(ไม่เกิน
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ของเงิน
ของเงิน
ของเงิน
ลงทุนไม่รวม ลงทุนไม่รวม ลงทุนไม่รวม
ค่ำที่ดินและ ค่ำที่ดินและ ค่ำที่ดินและ
ทุน
ทุน
ทุน
หมุนเวียน) หมุนเวียน) หมุนเวียน)
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ

9 กันยำยน
2554

6 กันยำยน
2556

ยังไม่เปิ ด
ดำเนินกำร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รำยละเอียด

1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

3. เงื่อนไขสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
3.1 จะต้องตั้งโรงงำนที่
4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่รวมกันไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน
4.2 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรั บเครื่ องจักรตำมที่ คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
4.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ ตอ้ ง
น ำเข้ำ จำกต่ ำ งประเทศเพื่ อ ใช้ใ นกำรผลิ ต เพื่ อ กำรส่ ง ออก
นับตั้งแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
5. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั
เพรซิ เดนท์
ไดอิชิ
ฟลำวมิลล์ จำกัด
แพคเกจจิ้ง จำกัด
1044(2)/2555
1855(2)/2555
19 มกรำคม 2555
6 กรกฎำคม 2555
ผลิตแป้ งสำลี
ผลิตสิ่ งพิมพ์ต่ำงๆ และ
ฟิ ล์มหรื อกระดำษ
เคลือบพลำสติกและ
บรรจุภณ
ั ฑ์เคลือบ
พลำสติก
ระยอง

ฉะเชิงเทรำ

3 ปี
(สิ้นสุดเมื่อวันที่
22 มิถุนำยน 2560)
-

7 ปี

ได้รับ

-

1 ปี

23 มิถุนำยน 2557

30 มิถุนำยน 2557

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
3. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
3.1 ได้ รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ ำ ส ำหรั บ เครื่ องจั ก รตำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
3.2 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้
จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม (นับแต่วนั ที่
เริ่ ม มี ร ำยได้จ ำกกำรประกอบกิ จ กำรนั้น ) และได้รั บ
ยกเว้น ไม่ ต ้อ งน ำเงิ น ปั น ผลจำกกิ จ กำรที่ ไ ด้ รั บ กำร
ส่ ง เสริ ม ซึ่ งได้รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลไปรวม
คำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
3.3 ได้รั บ อนุ ญ ำตให้ น ำผลขำดทุ น ประจ ำปี ที่ เ กิ ด ขึ้ นใน
ระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ไปหักออกจำกกำไรสุ ทธิ
ที่ เกิ ดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษี เงิ นได้นิติ
บุคคล (นับแต่วนั พ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 3.2)
3.4 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจำเป็ นที่
นำเข้ำเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่ งออกนับแต่วนั นำเข้ำ
ครั้งแรก
3.5 ได้รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรั บ ของที่ น ำเข้ำ มำเพื่ อ
ส่ งกลับออกเป็ นระยะเวลำหนึ่ งปี นับแต่ วนั น ำเข้ำครั้ ง
แรก
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
1973(3)/2550 1343(2)/2555
2218(2)/2557
26 กันยำยน 2550 22 มีนำคม 2555 25 กันยำยน 2557
ผลิตอำหำรพร้อม ผลิตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จำก
รับประทำน
เบเกอรี่
ธัญพืช
ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

8 ปี
8 ปี
8 ปี
(จะหมดอำยุใน (ไม่เกินร้อยละ100 (ไม่เกินร้อยละ100
วันที่
ของมูลค่ำเงิน ของมูลค่ำเงิน
2 มิถุนำยน 2560) ลงทุนไม่รวมค่ำ ลงทุนไม่รวมค่ำ
ที่ดินและทุน
ที่ดินและทุน
หมุนเวียน)
หมุนเวียน)
5 ปี

5 ปี

5 ปี

1 ปี

-

-

1 ปี

-

-

3 มิถุนำยน 2552 1 มิถุนำยน 2560 1 ตุลำคม 2557

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ตลาดในประเทศ
ภำพรวมของตลำดบะหมี่และเส้นหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปในปี 2560 มีกำรเติบโตร้อยละ 4.3 โดยมีมูลค่ำ
ตลำดรวมอยู่ที่ประมำณ 17,080 ล้ำนบำท สิ นค้ำประเภทซองมีอตั รำกำรเติบโตร้ อยละ 5.5 ในขณะที่สินค้ำ
ประเภทถ้วยมีมูลค่ำตลำดเท่ำเดิ ม โดยช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำยในร้ ำนสะดวกซื้ อมีอตั รำกำรเติบโตขึ้นร้ อยละ
13.1และช่องทำงซู เปอร์ ไฮเปอร์ มำร์ เกต มีตวั เลขกำรเติบโตขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำ และถึงแม้ใน
ปี 2560 ตลำดบะหมี่และเส้นหมี่ก่ ึ งสำเร็ จรู ปจะมีกำรแข่งขันที่รุนแรง และสภำวะตลำดกำรบริ โภคบะหมี่ก่ ึ ง
สำเร็ จรู ปน้อยลง สำเหตุจำกกำรมีสิน ค้ำทดแทนอื่นๆ และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ยนไป แต่แบรนด์มำม่ำยัง
สำมำรถรักษำควำมเป็ นผูน้ ำอันดับ 1 ด้วยส่ วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 47.9 โดยสิ นค้ำประเภทซอง มีส่วนแบ่ง
กำรตลำดคิดเป็ นร้อยละ 45.8 และสิ นค้ำประเภทถ้วย มีส่วนแบ่งกำรตลำดคิดเป็ นร้อยละ 51.2 รวมทั้งยังมีมูลค่ำ
กำรตลำดที่สูงกว่ำคู่แข่ง (ที่มำข้อมูล Nielsen (Thailand) : ธันวำคม 2560)
ตลาดบะหมี่กงึ่ สาเร็จรู ป
สำหรับภำพรวมของตลำดบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปในปี 2560 มีกำรเติบโตขึ้นร้อยละ 3.7 มูลค่ำตลำด
รวมอยู่ที่ประมำณ 15,601 ล้ำนบำท แยกเป็ นสิ นค้ำประเภทซองมีอตั รำกำรเติบโตขึ้นร้ อยละ 5.5 และสิ นค้ำ
ประเภทถ้วยมีมูลค่ำตลำดใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้ำ โดยช่องทำงร้ำนสะดวกซื้ อมีอตั รำกำรเติบโตขึ้นร้ อยละ 21
ในสิ นค้ำประเภทซอง และเติ บโตขึ้ นร้ อยละ 4 ในสิ นค้ำประเภทถ้วย แต่ในช่ องทำงซู เปอร์ ไฮเปอร์ สิ นค้ำ
ประเภทถ้วยไม่มีอตั รำกำรเติบโต เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำมแบรนด์มำม่ำ ยังสำมำรถรักษำควำม
เป็ นผูน้ ำอันดับ 1 ด้วยส่ วนแบ่งกำรตลำดร้ อยละ 47.2 โดยสิ นค้ำประเภทซอง มีส่วนแบ่งกำรตลำดคิดเป็ น
ร้อยละ 45.8 และสิ นค้ำประเภทถ้วย มีส่วนแบ่งกำรตลำดคิดเป็ นร้อยละ 51.2 (ที่มำข้อมูล Nielsen (Thailand) :
ธันวำคม 2560)
ดังนั้น เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ยอดขำยแบรนด์มำม่ำ บริ ษทั ฯ ได้ใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำร
ประชำสัมพันธ์ทุกรู ปแบบ ทั้งสื่ อโฆษณำ กิจกรรมทัว่ ประเทศ และมุ่งเน้นกำรสื่ อสำรทำง Above the line ทั้ง
สื่ อโฆษณำทำงโทรทัศน์, วิทยุ , บิลบอร์ ด, สื่ อออนไลน์เต็มรู ปแบบ รวมไปถึงกิจกรรม ณ จุดขำย โดยในช่วง
ไตรมำสที่ 3 และ 4 ได้มุ่งเน้นในส่ วนของสื่ อโฆษณำทำงโทรทัศน์ โดยมีหนังโฆษณำทำงทีวีท้ งั หมด 3 เรื่ อง
และเน้นช่องทำงในส่ วนของ Online โดยมีกำรจัดกิ จกรรมอย่ำงต่อเนื่ อง อำทิเช่น ให้ทำย Presenter คนใหม่
ของมำม่ำ, กำรถ่ำยรู ปคู่สินค้ำ เพื่อแลกรับรำงวัล รวมไปถึงกำรทำ Tie in สิ นค้ำมำม่ำผ่ำน Music Video ยิ่งไป
กว่ำนั้น แบรนด์มำม่ำได้มีกำรจัดรำยกำรโปรโมชัน่ ที่ห้ำงโมเดินเทรด โดยจัดพื้นที่พิเศษกับสิ นค้ำรสชำติหลัก
คือ รสต้มยำกุง้ , รสหมูสับ, และรสต้มยำกุง้ น้ ำข้น และมีโปรโมชัน่ ซื้ อ 2 แถม 1 รวมไปถึงโปรโมชัน่ ซื้ อสิ นค้ำ
ครบ รับฟรี สินค้ำพรี เมี่ยม ทันที ณ จุดขำย
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นอกจำกนี้ สิ นค้ำบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปแบรนด์มำม่ำ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ให้
ดูทนั สมัยมำกขึ้น รวมไปถึงได้มีกำรใช้ Presenterโฆษณำสิ นค้ำในรสชำติหมูสับ, รสต้มยำกุง้ , และรสต้มยำกุง้
น้ ำข้น รวมไปถึงในช่วงไตรมำสที่ 3 ได้มีกำรออกสิ นค้ำรสชำติใหม่ คือรสชำติกะเพรำแซบแห้ง ทั้งในรู ปแบบ
ซองและถ้วย เพื่อกระตุน้ กำรเติบโตและสร้ำงควำมหลำกหลำยให้กบั ตลำดสิ นค้ำบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป
โดยในปี 2561 แบรนด์ ม ำม่ ำ มี แผนที่ จ ะท ำกำรพัฒ นำสิ นค้ำ รสชำติ ใ หม่ ๆ ออกสู่ ต ลำดอย่ำ ง
ต่อเนื่ อง โดยจะมุ่งเน้นไปที่ ตลำดบะหมี่ก่ ึ งสำเร็ จรู ปแบบพรี เมี่ ยม เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ยอดขำยและเป็ น
ทำงเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีกทำงหนึ่ง รวมไปถึงจะมีกำรทำกิจกรรมกำรตลำดอย่ำงหนักและต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ตลาดเส้ นหมี่ ก๋ วยเตี๋ยวและวุ้นเส้ นกึง่ สาเร็จรู ป
ปี 2560 ตลำดเส้นหมี่ ก๋ วยเตี๋ยว และวุน้ เส้นกึ่งสำเร็ จรู ปในประเทศไทยมีมูลค่ำรวม 1,084 ล้ำน
บำท มีอตั รำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 3.8 (ที่มำข้อมูล Nielsen (Thailand) : ธันวำคม 2560) แบรนด์
มำม่ำสำมำรถรักษำส่ วนแบ่งตลำดอันดับหนึ่งที่ร้อยละ 70.2
ในปี 2560 มำม่ ำ เส้ น หมี่ ข ำวและก๋ ว ยเตี๋ ย วกึ่ ง ส ำเร็ จ รู ป บริ ษ ัท ฯมี ย อดขำย 665 ล้ำ นบำท
เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน ประมำณร้อยละ 10.0 เนื่ องจำก ผลิตภัณฑ์ใหม่ ของบริ ษทั ได้แก่ “มำม่ำคัพเส้นเล็กต้มยำ”
ได้รับกำรตอบรั บเป็ นอย่ำงดี จำกผูบ้ ริ โภค อี กทั้งสิ นค้ำหลักของบริ ษทั ได้แก่ “มำม่ำเส้ นหมี่ รสน้ ำใส” ก็มี
ยอดขำยเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ
ตลาดโจ๊ กกึง่ สาเร็จรู ปและข้ าวต้ มกึง่ สาเร็จรู ป
ปี 2560 ตลำดของโจ๊กและข้ำวต้มกึ่งสำเร็ จรู ปในประเทศมีมูลค่ำรวม 2,226 ล้ำนบำท ตลำดมีกำร
เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 6.4 (ที่มำข้อมูล Nielsen (Thailand) : ธันวำคม 2560)
ในปี 2560 โจ๊กและข้ำวต้มกึ่ งสำเร็ จรู ป ตรำ “มำม่ำ” มียอดขำยรวมอยู่ที่ 163 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 44 จำกปี ก่อน เนื่ องจำกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ 2 รำยกำร ได้แก่ ข้ำวต้มคัพรสหมูกระเทียมพริ กไทย และ
โจ๊กคัพรสต้มยำกุง้ ได้วำงจำหน่ ำยครบทุกช่องทำงในเดื อนมกรำคม 2560 และผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้ง2 รำยกำร
ได้รับกำรตอบรับเป็ นอย่ำงดีจำกผูบ้ ริ โภค รวมถึง บริ ษทั ได้ทำกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ และทำโปรโมชัน่
อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยใช้กลยุทธ Above the line และ Below the line
ตลาดบิสกิต
มูลค่ำตลำดรวมของสิ นค้ำในกลุ่มบิสกิต ในปี 2560 อยูท่ ี่ 13,098 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็ น Biscuit
และ Crackerจำนวน 5,279 ล้ำนบำท Wafer จำนวน 4,181 ล้ำนบำท และ Cookies จำนวน 3,638 ล้ำนบำท
โดยเติบโตจำกปี 2559 คิดเป็ น 1.60 %
ในส่ วนของสิ นค้ำในกลุ่ม Biscuit มีกำรเติบโตอยูท่ ี่ร้อยละ 6.24 แบ่งเป็ น Biscuit และ Cracker
เติบโตร้อยละ 1.86 Wafer เติบโตร้อยละ 13.78 และ Cookie เติบโตร้อยละ 10.75 โดยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำ
สิ นค้ำ Bissin มีกำรเติบโตร้อยละ 7.63 และตรำสิ นค้ำ Homey เติบโตร้อยละ 8.07 ทั้งนี้ ได้มีกำรทำกิจกรรม
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ทำงกำรตลำดโดยเน้นในเรื่ องกำรจัดรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยทั้งในช่องทำง MT (Modern Trade) และช่องทำง
TT (Traditional Trade) อย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้
- ช่องทำง MT (Modern Trade) สิ นค้ำ “Bissin” มีกำรจัดรำยกำรซื้ อ 2 แถม 1 ในสิ นค้ำ Butter
Coconut ขนำด 180 กรัม และ Wafer ขนำด 100 กรัม ในห้ำงฯที่ร่วมรำยกำร สำหรับ สิ นค้ำ
“Homey” ก็มีกำรจัดรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยโดยกำรแจกชิ ม Wafer เพื่อแนะนำสิ นค้ำให้กบั
ผูบ้ ริ โภคได้ทดลองชิ มในห้ำง Makro จำนวน 7 สำขำใหญ่ทวั่ ประเทศและมีกำรเพิ่มช่ อง
ทำงกำรจัดหน่ำยสิ นค้ำ Wafer จำนวน 2 รำยกำร ในร้ำนสะดวกซื้ อ (Convenience Store) อีก
ด้วย
- ช่องทำง TT (Traditional Trade) ทั้ง “Bissin” และ “Homey” ได้มีกำรจัดรำยกำรส่ งเสริ ม
กำรขำย 12 แถม 1 ใน สิ นค้ำ Wafer 29 g เช่นเดียวกัน โดย Homey มีกำรแจกชิมสิ นค้ำ
Wafer ในร้ำนค้ำส่ งขนำดใหญ่ทวั่ ประเทศอีกด้วย
นอกจำกนี้ “Bissin” ยังมีกำรจัดกิจกรรม School Visit ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษำทัว่ ประเทศ
เพื่อสร้ำงกำรรับรู ้ และจดจำ Brand กับผูบ้ ริ โภคที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่ น ส่ วน “Homey” ก็ได้มีกำรจัดกิ จกรรม
School Visit ในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษำทัว่ ประเทศ และทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR : Corporate Social
Responsibility) โดยเข้ำร่ วมโครงกำรก้ำวคนละก้ำวกับตูน บอดี้สแลม ซึ่ งเป็ นกิจกรรมใหญ่ในช่ วงปลำยปี ที่
ผ่ำนมำอีกด้วย ทั้งนี้ กำรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มกำรขำยและกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่ำว ได้ส่งผลให้ยอดขำยของ
สิ นค้ำในกลุ่มบิสกิตมีกำรเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว
ตลาดต่ างประเทศ
สำหรับยอดขำยสิ นค้ำเพื่อกำรส่ งออกของบริ ษทั ในปี 2560 เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของ
ปี 2559 มี อตั รำเติ บโตเพิ่ มขึ้ น 8.16% โดยเกิ ดจำกกิ จกรรมทำงกำรตลำดที่ บ ริ ษ ทั ได้ร่วมมื อกับ ลู กค้ำ อย่ำ ง
ต่อเนื่อง และมีกำรออกสิ นค้ำใหม่ อำทิเช่น สิ นค้ำตรำ Thai chef เปิ ดตลำดที่ประเทศไต้หวันและอินเดีย , สิ นค้ำ
ตรำมำม่ำ ที่ได้รับมำตรฐำน Halal เปิ ดตลำดที่ประเทศบรู ไนและซำอุดิอำระเบีย รวมทั้งมีกำรออกรสชำติใหม่
เช่น แกงเหลือง ขำยไปประเทศฟิ นแลนด์ เป็ นต้น
สำหรั บ ในปี 2561 บริ ษ ทั มี ก ำรวำงแผนกำรตลำด โดยกำรปรั บโครงสร้ ำงกำรขำยของหลำย
ประเทศ อำทิเช่น สหรัฐอเมริ กำ, ยุโรป, ฮ่องกง และไต้หวัน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรทำตลำดและกำร
ขำย และสอดคล้องกับเป้ ำหมำยของบริ ษทั ในกำรขยำยตลำดให้มำกขึ้นผ่ำนทำง Supermarket Chain และยังคง
บุกตลำด Middle East อย่ำงต่อเนื่องโดยกำรใช้ Mama Halal เป็ นตัวนำตลำด
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ตลาดรวม
ปี 2560 บริ ษัท ฯ มี สั ด ส่ ว นรำยได้ ร วมจำกกำรขำยในประเทศต่ อ กำรส่ ง ออกไปจ ำหน่ ำ ย
ต่ำงประเทศ และกลุ่มประเทศที่ส่งออก โดยเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำ ดังนี้

สำยผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจ

บะหมี่และอาหาร
กึ่งสาเร็ จรู ป

อาหาร

เบเกอรี่

อาหาร

ขนมปังกรอบ

อาหาร

น้ าผลไม้

อาหาร

บรรจุภณ
ั ฑ์

บรรจุภณ
ั ฑ์

อื่น ๆ
(แป้งสาลี)

วัตถุดิบ

รวม

ตลำด
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่ ำงประเทศ

รวมทั้งสิ้น

สำหรับรอบปี สิ้นสุ ด
31 ธ.ค. 2560
ล้ำนบำท
%
8,090
37.40
3,184
14.72
7,449
34.44
808
3.73
65
0.30
386
1.79
503
2.33
1,020
4.71
3
0.01
123
0.57
17,876
82.64
3,755
17.36
21,631
100.00

รำยได้จำกกำรขำย
สำหรับรอบปี สิ้นสุ ด
31 ธ.ค. 2559
ล้ำนบำท
%
7,896
37.35
2,943
13.92
7,569
35.80
778
3.68
80
0.38
432
2.04
425
2.01
892
4.22
3
0.02
127
0.60
17,694
83.68
3,450
16.32
21,144
100.00

สำหรับรอบปี สิ้นสุ ด
31 ธ.ค. 2558*
ล้ำนบำท
%
7,471
37.45
2,578
12.92
7,347
36.83
719
3.61
74
0.37
412
2.06
332
1.66
879
4.41
3
0.01
135
0.68
16,963
85.03
2,987
14.97
19,950
100.00

หมำยเหตุ: *ข้อมูลตำมงบกำรเงินรวมเสมือนเฉพำะรอบปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2558 ที่ผสู้ อบบัญชี ได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนงำน
ที่ให้ควำมเชื่ อมัน่ รหัส 3420 เรื่ องงำนที่ให้ควำมเชื่ อมัน่ เพื่อรำยงำนต่อกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินเสมือนที่รวมอยูใ่ นหนังสื อชี้
ชวน โดยถูกจัดทำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินของ TF และ PR เพื่อแสดงข้อมูลทำงกำรเงินเสมือนว่ำมีกำรควบบริ ษทั ระหว่ำง TF
และ PR ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2558

กลุ่มประเทศที่ส่งออก*
ตลำดต่ำงประเทศ
เอเซีย
ออสเตรเลีย
ยุโรป
แคนำดำ
สหรัฐอเมริ กำ
แอฟริ กำ

ปี 2560
46%
4%
29%
4%
17%
-

ปี 2559
43%
4%
28%
4%
20%
1%

ปี 2558
36%
3%
31%
4%
25%
1%

* จากข้ อมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ านั้น
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ฯ มีโรงงำนผลิต 5 แห่ ง ได้แก่ โรงงำนจังหวัดชลบุรี โรงงำนจังหวัดลำพูน ผลิ ตบะหมี่ก่ ึ ง
สำเร็ จรู ป โรงงำนรำชบุรี 1 และโรงงำนรำชบุรี 2 ผลิตผลิ ตภัณฑ์ก่ ึ งสำเร็ จรู ปที่แปรรู ปจำกข้ำว และโรงงำน
จังหวัดระยอง ผลิตบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปและขนมปั งกรอบ โดยมีกำลังกำรผลิตและกำรผลิตจริ ง ดังนี้
บะหมี่และอำหำรกึง่ สำเร็จรู ป (ตัน/วัน)
โรงงำน

กำลังกำรผลิต
(1)

โรงงำนจังหวัดชลบุรี
ปี 2560
230.25
ปี 2559
230.25
โรงงำนจังหวัดลำพูน
ปี 2560
84.24
ปี 2559
81.88
(3)
โรงงำนจังหวัดระยอง
ปี 2560
63.00
ปี 2559
49.20
โรงงำนรำชบุรี 1 และโรงงำนรำชบุรี 2
ปี 2560
48.67
ปี 2559
48.67
รวม
ปี 2560
426.16
ปี 2559
410.00

ผลิตจริง(2)

ขนมปังกรอบ (ตัน/วัน)

อัตรำกำรใช้ กำลังกำรผลิต
(1)
ประโยชน์ (%)

ผลิตจริง(2)

อัตรำกำรใช้
ประโยชน์ (%)

248.69
256.07

108.01
111.21

-

-

-

74.79
80.17

88.78
97.91

-

-

-

64.00
46.52

101.59
94.55

45.00
44.30

32.33
32.21

71.84
72.71

43.96
40.83

90.32
83.89

-

-

-

431.44
423.59

101.24
103.31

45.00
44.30

32.33
32.21

71.84
72.71

หมำยเหตุ: (1) กำลังกำรผลิตที่ 2 กะ หักช่วงซ่อมแซมเครื่ องจักร 10% และ 1 ปี มี 300 วันกำรผลิต
(2) สำหรับกำรผลิตจริ งปี 2560 คำนวณจำกปริ มำณกำรผลิตจริ งระหว่ำงเดือนมกรำคม – ธันวำคม
(3) ปี 2559 หยุดเปลี่ยนเครื่ องจักรใหม่แทนเครื่ องจักรเก่ำ 2 เครื่ อง เครื่ องละ 6 เดือน เริ่ มผลิ ตได้ 1 เครื่ องในเดื อนกันยำยน 2559 และ
เครื่ องที่ 2 จะเริ่ มผลิตได้ในเดือนมกรำคม 2560 ทำให้กำลังกำรผลิตลดลงเฉลี่ย 8.78 ตัน/วันในปี 2559

เนื่องจำกวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำส่ วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบเกษตร เช่น แป้ งสำลี ข้ำว และ
น้ ำมันปำล์ม ซึ่ งสำมำรถสั่งซื้ อได้ท้ งั จำกภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มำเลเซี ย ญี่ปุ่น ฯลฯ
ดังนั้นจึ งไม่มีปัญหำกำรจัดหำแหล่ งวัตถุ ดิบและกำรขำดวัตถุ ดิบป้ อนเข้ำโรงงำน นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ มี ซัพพลำยเออร์ (Supplier) ด้ำนวัตถุดิบและวัสดุหลำยรำย ทำให้ช่วยลดควำมเสี่ ยงในกำรจัดหำวัตถุดิบหำกสู ญเสี ย
รำยใดรำยหนึ่ง รวมทั้งสำมำรถต่อรองรำคำและคัดเลือกคุณภำพได้เต็มที่
อี ก ทั้ง ไม่ มี ผู จ้ ดั จำหน่ ำ ยรำยใดที่ มี สั ดส่ วนมู ล ค่ ำ ยอดซื้ อ มำกกว่ำ ร้ อ ยละ 30 ของยอดซื้ อรวม
สำหรับวัตถุดิบบำงประเภทที่มีสัดส่ วนกำรใช้มำก เช่น แป้ งสำลี และน้ ำมันปำล์ม จะมีกำรทำสัญญำล่วงหน้ำ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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กับผูจ้ ดั จำหน่ำยบำงส่ วน เพื่อลดควำมเสี่ ยงเรื่ องรำคำและปริ มำณส่ งมอบ โดยในสัญญำจะมีระบุ จำนวน รำคำ
และเวลำในกำรส่ งมอบ โดยจะทำสัญญำเป็ นรำยไตรมำสและรำยปี อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำโครงสร้ำงต้นทุน
วัตถุดิบ พบว่ำไม่มีวตั ถุดิบใดที่มีสัดส่ วนกำรใช้มำกกว่ำร้อยละ 50
สัดส่ วนมูลค่ำกำรซื้ อวัตถุดิบวัสดุในประเทศและต่ำงประเทศเป็ น 97 : 3
กระบวนกำรผลิ ตหรื อกำรกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ มีแนวทำง
กำรดำเนินกำร ดังนี้
1. ขยะ
มีกำรคัดแยกอย่ำงถูกวิธีตำมระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม ขยะทัว่ ไปจะถูกเผำโดยกำรเผำขยะของ
บริ ษทั ที่มีกำรควบคุมสภำวะกำรทำงำนที่ถูกต้องตำมมำตรฐำน มีกำรตรวจมลพิษทำงอำกำศที่ปล่อยจำกเตำเผำ
เป็ นประจำทุกปี ส่ วนขยะที่รีไซเคิลได้ เช่น ถุง ถังพลำสติก แกนกระดำษ จะมีกำรส่ งคืนผูส้ ่ งมอบ หรื อจำหน่ำย
เพื่อนำไปหมุนเวียนใช้ซ้ ำหรื อแปลงสภำพ ขยะบำงส่ วนจะกำจัดในเตำเผำประสิ ทธิ ภำพสู ง ส่ วนขยะอันตรำย
ถูกกำจัดโดยบริ ษทั ผูก้ ำจัดของเสี ยโดยเฉพำะ
2. นา้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ดำเนิ นกำรบำบัดน้ ำเสี ยที่มีปริ มำณ 4,000 – 5,000 ลู กบำศก์เมตร/เดื อน โดยใช้ระบบ
กำจัดไขมันในน้ ำเสี ย และบำบัดแบบไร้อำกำศ (Anaerobic) แล้วผ่ำนบ่อเติมอำกำศ (Activated Sludge) ซึ่ งช่วย
ลดค่ำ Grease & Oil และ BOD ออกจำกน้ ำเสี ย ทำให้น้ ำที่ บำบัดแล้วมีคุณภำพเป็ นไปตำมประกำศของ
กระทรวงอุตสำหกรรม จำกนั้นน้ ำที่ผำ่ นกำรบำบัดจะถูกตรวจสอบให้ได้ค่ำกฎหมำยก่อนปล่อยน้ ำที่ได้รับกำร
บำบัดที่ออกสู่ บ่อน้ ำเสี ยของสวนอุตสำหกรรมสหพัฒน์ อีกครั้งหนึ่ง
3. มลพิษ
บริ ษ ทั ฯ ใช้พ ลัง งำนไอน้ ำ จำก บริ ษ ทั สหโคเจน จำกัด (มหำชน) จึ ง หยุดกำรเดิ นหม้อไอน้ ำ
(โรงงำนศรี รำชำ) รวมทั้ง บริ ษทั ฯ มี กำรปรั บใช้ก๊ำซธรรมชำติ (NG) เป็ นพลังงำนแทนน้ ำมันเตำที่ โรงงำน
ระยอง จึงทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในเรื่ องกำรเผำไหม้จำกเชื้ อเพลิง เนื่ องจำก NG จัดเป็ นเชื้ อเพลิงที่
สะอำด และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยกว่ำน้ ำมันเตำมำก โรงงำนรำชบุรี ในกระบวนกำรผลิตไม่
มีกำรใช้สำรเคมีที่จะสร้ำงปัญหำอำกำศเสี ยได้ นอกจำกไอร้อนที่ใช้ ซึ่งจะมีดำเนินกำรตำมมำตรฐำน
2.4 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
บริ ษทั ฯ ขำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำย โดยที่ตวั แทนจำหน่ ำยจะต้องมีใบสั่งซื้ อล่วงหน้ำเข้ำมำก่อน
ประมำณ 1 เดือน และบริ ษทั ฯ จะผลิตสิ นค้ำตำมใบสั่งซื้ อโดยไม่ตอ้ งผลิตสิ นค้ำไว้ล่วงหน้ำนำน ส่ วนกำรขำย
สิ นค้ำส่ งออกไปต่ำงประเทศ ลู กค้ำจำกต่ำงประเทศจะแจ้งปริ มำณที่ ตอ้ งกำรตลอดจนวัน เวลำ ที่ ลงเรื อให้
ล่วงหน้ำเช่ นเดี ยวกัน ดังนั้นกำรที่บริ ษทั ฯ ผลิตสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสำมำรถส่ งของออกจำกโรงงำนได้ทนั ที
จึงทำให้บริ ษทั ฯ ไม่มีสินค้ำค้ำงในกำรส่ งมอบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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3. ปัจจัยควำมเสี่ ยง
1. ความเสี่ ยงเกีย่ วกับราคาและความพอเพียงของปริมาณวัตถุดิบ
ปั จจัยควำมเสี่ ยงด้ำนวัตถุ ดิบหลักของบริ ษทั ฯ คือ แป้ งสำลี ข้ำว และน้ ำมันปำล์มซึ่ งเป็ นสิ นค้ำ
เกษตรซึ่งได้รับผลกระทบจำกหลำยปัจจัย อำทิ ปริ มำณผลผลิตทัว่ โลก ควำมต้องกำรใช้ และสภำวะอำกำศ ทำ
ให้มีควำมเสี่ ยงในด้ำนปริ มำณวัตถุ ดิบที่จดั หำได้ และควำมผันผวนของรำคำ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อต้นทุนขำย
ของบริ ษทั ฯ โดยเฉพำะสิ นค้ำบะหมี่ ก่ ึ งสำเร็ จรู ปซึ่ งเป็ นสิ นค้ำที่ถูกควบคุ มรำคำโดยกรมกำรค้ำภำยในทำให้
บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถขึ้นรำคำเพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่ำวได้หำกไม่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ ตำมบริ ษทั ฯ มี กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งด้ำนรำคำโดยจะยังคงใช้กลยุทธ์ กำรทำสัญญำ
ล่วงหน้ำในกำรซื้ อข้ำวสำลีและน้ ำมันปำล์มในจังหวะที่รำคำมีกำรอ่อนตัวลง และติดตำมปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อรำคำอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนั้นสำหรับด้ำนปริ มำณวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ จะมีกำรซื้ อวัตถุ ดิบในปริ มำณมำกและ
ซื้ อจำกผูจ้ ดั จำหน่ำย (supplier) หลำยรำย ทำให้สำมำรถลดควำมเสี่ ยงในกำรขำดแคลนวัตถุดิบ นอกจำกนั้นยัง
ทำให้มีอำนำจในกำรเจรจำต่อรองกับผูจ้ ดั จำหน่ำยได้
2. ความเสี่ ยงเกีย่ วกับช่ องทางการจัดจาหน่ าย
2.1 ความเสี่ ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจาหน่ ายรายใหญ่ ในประเทศของผลิตภัณฑ์ บะหมี่และอาหารกึ่ง
สาเร็จรู ปและขนมปังกรอบ
กำรจำหน่ำยสิ นค้ำภำยในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่และอำหำรกึ่งสำเร็ จรู ป และขนมปั งกรอบ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นสองกลุ่มธุ รกิจที่มีสัดส่ วนรำยได้รวมกันเป็ นสัดส่ วนที่สูงเมื่อเทียบกับธุ รกิ จ
อื่นของบริ ษทั ฯ เป็ นกำรจัดจำหน่ ำยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ ำยรำยใหญ่คือ SPC ซึ่ งมี สัดส่ วนกำรสั่งซื้ อ
สิ นค้ำสู งสุ ดคิดเป็ นสัดส่ วนประมำณเกิ นกว่ำกึ่งหนึ่ งของยอดขำยรวมในประเทศของผลิตภัณฑ์
ประเภทดัง กล่ ำ ว แต่เนื่ องจำก SPC เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ และมี กำรติ ดต่ อกำรค้ำ มำเป็ น
เวลำนำน ทำให้บริ ษทั ฯ มีควำมมัน่ ใจในควำมมัน่ คงในลูกค้ำรำยนี้ มำก อย่ำงไรก็ดีเพื่อเป็ นกำร
ลดควำมเสี่ ยงในกำรพึ่งพิงผูจ้ ดั จำหน่ ำยรำยใหญ่ของตลำดภำยในประเทศ บริ ษทั ฯ ได้พยำยำม
ขยำยสัดส่ วนกำรส่ งออกเพิ่มขึ้น นอกจำกนั้นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ยังมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
และคณะทำงำนที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำได้
2.2 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาผู้จัดจาหน่ ายรายใหญ่ ในประเทศของผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
นอกจำกนั้นผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ย งั มี ก ำรพึ่ งพิง ผูจ้ ดั จำหน่ ำ ยรำยใหญ่ ได้แก่ บริ ษทั ซี .พี . ออลล์
จำกัด (มหำชน) ซึ่ ง ประกอบธุ รกิ จ ร้ ำ นสะดวกซื้ อ ซึ่ ง มี ย อดจำหน่ ำ ยให้แก่ คู่ ค ้ำ รำยนี้ คิ ดเป็ น
ประมำณร้ อยละ 40 ของรำยได้ธุ รกิ จเบเกอรี่ ของบริ ษ ทั ฯ โดยหำกสู ญเสี ยคู่ค ้ำรำยนี้ จะส่ งผล
กระทบต่อรำยได้ในส่ วนดังกล่ำว นอกจำกนั้นคู่คำ้ รำยนี้ ยงั มีกำรผลิตสิ นค้ำเบเกอรี่ บำงประเภท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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เพื่อจัดจำหน่ำยในร้ำนสะดวกซื้ อของตนเองอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำมเนื่ องจำกผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของ
บริ ษ ัท ฯ เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภำพสู ง ได้ม ำตรฐำน และเป็ นที่ ย อมรั บ ของผู ้บ ริ โ ภคอย่ ำ ง
กว้ำงขวำงทำให้เป็ นสิ นค้ำที่ทำรำยได้ให้กบั ร้ ำนสะดวกซื้ อดังกล่ำวในระดับที่ สูงเมื่อเทียบกับ
คู่แข่งแบรนด์อื่นและแบรนด์ของร้ำนสะดวกซื้ อดังกล่ำวเอง ทำให้บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่ำจะสำมำรถ
รักษำคู่คำ้ รำยนี้ไว้ได้ เนื่องจำกเป็ นกำรค้ำที่ได้รับผลประโยชน์ท้ งั 2 ฝ่ ำย
3. ความเสี่ ยงเกีย่ วกับอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ มีกำรจำหน่ ำยสิ นค้ำไปต่ำงประเทศและขำยเป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศทำให้มี
ควำมเสี่ ยงต่อรำยได้ของบริ ษทั หำกเกิ ดควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ ยนระหว่ำงเงิ นบำทและเงิ นดอลลำร์
สหรัฐ
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ ไม่มีภำระจำกกำรกูย้ ืมเงินจำกต่ำงประเทศและมีกำรดูแลและป้ องกันควำม
เสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยน โดยใช้เครื่ องมือทำงกำรเงิน ได้แก่ กำรตกลงทำสัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศ
ล่ วงหน้ำ (Forward) เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมื อในกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งโดยไม่มี นโยบำยกำรเก็งก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน นอกจำกนั้นบริ ษทั ฯ สำมำรถลดควำมเสี่ ยงโดยกำร Squared Position ระหว่ำงเงินที่เป็ นรำยรับจำก
กำรส่ งออก และรำยจ่ำยในกำรนำเข้ำวัตถุดิบ เครื่ องจักรและอุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ
4. ความเสี่ ยงจากการมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 25
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีผถู ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ คือ บริ ษทั สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
(มหำชน) ถือหุ ้นจำนวน 82,623,102 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 25.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่ งสัดส่ วนกำร
ถื อหุ ้นดังกล่ำวมีผลต่อกำรตัดสิ นใจอย่ำงมีสำระสำคัญในที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น ดังนั้นผูถ้ ื อหุ ้นรำยอื่นของ
บริ ษทั อำจมีควำมเสี่ ยงในกำรรวบรวมคะแนนเสี ยง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่เสนอได้
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรถ่วงดุลอำนำจ จึงได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีในกำรปกป้ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน อำทิเช่น กำร
เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลำยคน ซึ่ งถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5
ของจำนวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ สำมำรถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุ ม และ / หรื อ
เสนอชื่ อบุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุ มสำมัญ ผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี เป็ นต้น
นอกจำกนี้ ท ำงคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้มี ก ำรอนุ ม ตั ิ หลัก กำรเกี่ ย วกับ ข้อตกลงทำงกำรค้ำ ที่ มี
เงื่ อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไปในกำรทำธุ รกรรมระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุ คคลที่ มีควำม
เกี่ ยวข้องกันทุกปี โดยได้ปฎิ บตั ิ ตำมหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้องของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดไว้ และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมเป็ นอิสระ ซึ่ งเป็ นคณะกรรมกำรชุ ดย่อยร่ วม
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ทำงำนในคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อควำมโปร่ งใสและเพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นว่ำจะสำมำรถสอบ
ทำนกำรทำงำนและมีกำรถ่วงดุลอำนำจในฐำนะตัวแทนของผูถ้ ือหุ น้ รำยย่อยได้ในระดับหนึ่ ง เพื่อผลประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มี ทรั พย์สิ นถำวร ประเภทที่ ดิน อำคำร และเครื่ องจัก รอุ ปกรณ์
ระบบสำธำรณู ปโภค และอื่นๆ ที่สำคัญเพื่อใช้ในกำรประกอบธุ รกิจ ดังนี้
ประเภท / ลักษณะทรัพย์ สิน
1. ที่ดิน
ที่ต้ งั : กรุ ง เทพฯ ชลบุ รี ล ำพู น ระยอง รำชบุ รี น่ ำ น เชี ย งใหม่
เชียงรำย ยะลำ ฉะเชิงเทรำ รำชบุรี บังคลำเทศ ฮังกำรี
เนื้อที่รวม : ประมำณ 525 ไร่
2. อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ที่ต้ งั : กรุ งเทพฯ ชลบุรี ลำพูน ระยอง รำชบุรี ยะลำ ฉะเชิงเทรำ
เชียงใหม่ นครปฐม หำดใหญ่ บังคลำเทศ ฮังกำรี
3. เครื่ องจักร อุปกรณ์อื่น
ที่ต้ งั : กรุ งเทพฯ ชลบุรี ลำพูน ระยอง รำชบุรี ยะลำ ฉะเชิงเทรำ
เชียงใหม่ หำดใหญ่ เกำะสมุย นครปฐม บังคลำเทศ ฮังกำรี
4. ทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำง
ที่ต้ งั : ชลบุรี ลำพูน ระยอง ฉะเชิงเทรำ บังคลำเทศ ฮังกำรี
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่ า(ล้ านบาท) ภาระผูกพัน
เป็ นเจ้ำของ
1,363.90
ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

2,633.78

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

4,695.99

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

96.89

ไม่มี

8,790.56

เครื่ องหมายการค้ า
บริ ษ ัท ฯ มี เ ครื่ องหมำยกำรค้ำ ส ำคัญ ที่ จดทะเบี ย นไว้ท้ งั ในประเทศ และต่ ำ งประเทศ ได้แ ก่
เครื่ องหมำยกำรค้ำ มำม่ำ โฮมมี MAMA, PAMA, PAPA, MAMY, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE
เป็ นต้น โดยเครื่ องหมำยกำรค้ำดังกล่ำวมีอำยุ 10 ปี นับจำกวันที่จดทะเบียนและอำจต่ออำยุได้ทุก 10 ปี
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรลงทุนโดยกำรขยำยกำรเติบโตในธุ รกิจเดิมด้วยกลยุทธ์ในกำรรวมตัวตำม
แนวดิ่ง ควำมหมำย คือ กำรเป็ นเจ้ำของหรื อกำรควบคุม ตั้งแต่สิ่งป้ อนเข้ำ (Input) ไปยังกระบวนกำร (Process)
หรื อช่องทำงต่ำงๆ ไปยังสิ นค้ำสำเร็ จรู ป (Output) กำรขยำยธุ รกิจย้อนกลับไปเป็ นผูจ้ ดั หำหรื อผูจ้ ดั จำหน่ำย
กลับมำให้ธุรกิ จปั จจุ บนั ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะมี ประโยชน์ในกำรช่ วยให้เกิ ดกำรครอบคลุ มธุ รกิ จได้ครบวงจร
รวมถึงกำรได้รับผลประโยชน์จำกเงินลงทุนในรู ปของเงินปั นผลรับที่เกิดรำยได้ส่วนเพิ่มให้กบั บริ ษทั และ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม มูลค่ำ 1,621 ล้ำนบำท
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
5.1 หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดจากการประเมินภาษี
TF และ PR อำจถู กกรมสรรพำกรตรวจสอบภำษียอ้ นหลังก่อนกำรหมดสภำพนิ ติบุคคลตำม
ขั้นตอนของกำรควบบริ ษทั ซึ่ งอยูใ่ นอำนำจของกรมสรรพำกรที่จะพึงกระทำ ถึงแม้วำ่ ขั้นตอนกำรควบบริ ษทั
ตำม พ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนฯ ไม่ได้ระบุให้ท้ งั สองบริ ษทั ต้องชำระบัญชี ก่อนจดทะเบียนควบแต่อย่ำงใด จึงอำจ
มีผลให้บริ ษทั ใหม่ ต้องรับภำระหนี้ สินที่อำจเกิดจำกกำรประเมินภำษีของ TF และ/หรื อ PR ทั้งนี้ ในปั จจุบนั
TF และ/หรื อ PR ไม่ได้เป็ นลูกหนี้ภำษีอำกรค้ำงต่อกรมสรรพำกร
อย่ำงไรก็ดี ปั จจุบนั มีคดีควำมที่ TF เป็ นโจทก์ฟ้องกรมสรรพำกรเป็ นจำเลยต่อศำลภำษีอำกรกลำง
เป็ นคดีหมำยเลขดำที่ ภ. 30/2559 คดีหมำยเลขแดงที่ ภ. 231/2559 ขอให้เพิกถอนกำรประเมินภำษีเงินได้นิติ
บุคคล สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2546 ของเจ้ำพนักงำนประเมินกรมสรรพำกร และให้เพิกถอนคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ มีทุนทรัพย์ที่พิพำทในคดีจำนวน 527,808.90 บำท ซึ่ งต่อมำศำล
ภำษีอำกรกลำงได้พิจำรณำคดีและวินิจฉัยว่ำกำรประเมินของเจ้ำพนักงำนประเมินกรมสรรพำกร และคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมำย แล้วจึงได้พิพำกษำยกฟ้ อง แต่ TF ไม่เห็นพ้อง
ด้วยกับคำพิพำกษำของศำลภำษีอำกรกลำงดังกล่ำวจึงได้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้ำนคำพิพำกษำของศำลภำษีอำกรกลำง
ไปยังศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
ศำลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษได้พิจำรณำและมีคำพิพำกษำ ลงวันที่ 16 สิ งหำคม 2560 โดยพิพำกษำยืน
ตำมศำลภำษีอำกรกลำง ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็ นพับ
คดีน้ ี เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ และทนำยควำม มิได้รับหมำยนัดฟั งคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ
โดยชอบด้วยกฎหมำย จึงทำให้ไม่ทรำบนัดโดยชอบและไม่ได้ไปศำลเพื่อฟั งคำพิพำกษำศำลอุ ทธรณ์ ชำนัญ
พิเศษ ดัง นั้นบริ ษ ทั ฯ จึ ง ได้ท ำกำรยื่นค ำร้ องขอคัดค้ำนและขอให้ศำลเพิก ถอนกระบวนกำรพิจำรณำที่ ผิด
ระเบียบ ซึ่งศำลภำษีอำกรกลำงจึงได้มีคำสั่งให้ไต่สวนเรื่ องดังกล่ำวในวันที่ 5 มีนำคม 2561
นอกจำกนี้ ยังมีขอ้ พิพำทเกี่ยวกับภำษีอำกรที่ TF ได้ยนื่ อุทธรณ์กำรประเมินเกี่ยวกับภำษีเงินได้นิติ
บุคคล สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2547–2549 และปี 2551-2553 และภำษีเงินได้นิติบุคคลครึ่ งปี สำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชี ปี 2548–2549 และปี 2552- 2553 ของเจ้ำพนักงำนประเมินกรมสรรพำกรต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุ ทธรณ์ รวมเป็ นจำนวนเงิ นภำษี ที่ ถูกประเมิ นทั้งสิ้ น 55,015,985 บำท ซึ่ งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 แล้ว โดยวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของ TF ที่คดั ค้ำนกำร
ประเมินเกี่ยวกับภำษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ปี 2547–2549 และปี 2551-2553 และวินิจฉัย
ให้แก้อุทธรณ์ที่คดั ค้ำนกำรประเมินภำษีเงินได้นิติบุคคลครึ่ งปี สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ปี 2548–2549 และปี
2552–2553 โดยให้ลดภำษีที่เรี ยกเก็บลงบำงส่ วน ตำมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ลง
วันที่ 5 กรกฎำคม 2560 ดังกล่ำว ซึ่ ง TF ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ท้ งั สองฉบับแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560
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และ TF มีสิทธิ ยื่นอุทธรณ์คดั ค้ำนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจ ำรณำอุทธรณ์ ดงั กล่ำว โดยยื่นฟ้ อง
กรมสรรพำกรเป็ นจำเลยต่อศำลภำษี อำกรกลำงเพื่อขอให้เพิกถอนกำรประเมิ นภำษี เงิ นได้นิติบุคคลและคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ ดงั กล่ำว ได้ภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่ งปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงกำร
เตรี ยมคดีเพื่อยื่นฟ้ องต่อศำลภำษีอำกรกลำงภำยในเวลำที่กฎหมำยกำหนดดังกล่ำว หรื อภำยในกำหนดเวลำที่
ศำลภำษีอำกรกลำงจะมีคำสั่งอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำยืน่ คำฟ้องได้ตำมสมควรต่อไป
อย่ำงไรก็ดี ข้อพิพำทเกี่ ยวกับภำษีอำกรทั้งสองกรณี ดงั กล่ำว TF ได้วำงหลักประกันเพื่อขอทุเลำ
กำรเสี ยภำษีไว้ต่อกรมสรรพำกรเป็ นจำนวนที่มำกกว่ำภำระภำษีอำกรที่ถูกประเมินและมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้
TF ชำระ และอธิ บดีกรมสรรพำกรได้มีคำสั่งอนุ มตั ิให้ทุเลำกำรเสี ยภำษีอำกรดังกล่ำวให้แก่ TF ไว้ก่อนจนกว่ำ
จะมีคำพิพำกษำของศำลถึงที่สุดแล้ว จึงไม่มีควำมเสี่ ยงที่ TF จะถูกบังคับชำระภำษีอำกรในระหว่ำงกำรใช้สิทธิ
ทำงศำล
5.2 อื่นๆ
ในปี 2554 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำยเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุบนท้องถนน เป็ น
จำนวนมูลฟ้องรวมประมำณ 30 ล้ำนบำท ปัจจุบนั คดีบำงส่ วนได้มีกำรเจรจำไกล่เกลี่ยและสำมำรถตกลงกันได้
โดยบริ ษทั ประกันได้จ่ำยเงินชดเชยค่ำเสี ยหำยแล้ว แต่บำงคดีอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์และบำง
คดีอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำจึงทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวนมูลฟ้องรวมลดลงเหลือ 4.9
ล้ำนบำท
ในปี 2559 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ถูกกรมส่ งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชี วิตคนพิกำรฟ้ องร้องเรี ยก
ให้ส่งเงิ นเข้ำกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนำคุ ณภำพชี วิตคนพิกำรเป็ นจำนวนเงิน 21.6 ล้ำนบำท ซึ่ งปั จจุบนั คดีอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ
ฝ่ ำยบริ หำรบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ประเมินแล้วเชื่ อว่ำคดีดงั กล่ำวข้ำงต้นจะไม่มีผลเสี ยหำยที่เป็ น
สำระสำคัญ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ จึงไม่ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
(1) ข้ อมูลของบริษัท
ชื่อ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
Website
E-mail
เลขทะเบียน
ที่ต้ งั โรงงำน

: บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
: TFMAMA
: ผลิตและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร
: 304 อำคำรทีเอฟ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
: 02 374 4730
: 02 374 7743
: http://www.mama.co.th
: tf@mama.co.th
: 0107560000397
ศรี รำชำ

:

601 หมู่ 11 ถนนสุ ขำภิบำล 8 ตำบลหนองขำม
อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038 480 502 โทรสำร 038 480 184

ลำพูน

:

99/9 หมู่ 5 ถนนลำพูน-ป่ ำซำง ตำบลป่ ำสัก
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 053 584 088 โทรสำร 053 584 086

ระยอง

:

43/244 หมู่ 4 ถนนห้วยปรำบ-ปลวกแดง
ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จัง หวัด ระยอง
21140
โทรศัพท์ 038 891 530 โทรสำร 038 891 533

รำชบุรี 1 :

115 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปำกแรต
อำเภอบ้ำนโป่ ง จังหวัดรำชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032 201 503-4 โทรสำร 032 201 248

รำชบุรี 2 :

158 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปำกแรต
อำเภอบ้ำนโป่ ง จังหวัดรำชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032 719 599 โทรสำร 032 719 555
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(2) ข้ อมูลนิติบุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
1) บริษัท ไทซัน ฟูดส์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
:

ผลิตและจำหน่ำยน้ ำผลไม้ และเป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำยขนมปัง
304 อำคำรทีเอฟ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
02-731-7250-5
02-731-7256
ร้อยละ 52.08
50 ล้ำนบำท

2) บริษัท ไทยอันเป่ า ผลิตภัณฑ์ กระดาษ จากัด
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
:

ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่ งทำด้วยกระดำษ
11 ซอยมำเจริ ญ 1 แยก 3-2 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหำนคร
02-4209184-5
02-4201346
ร้อยละ 51.00
20 ล้ำนบำท

3) บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิง้ จากัด
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
:

ผลิตและจำหน่ำย สิ นค้ำสิ่ งพิมพ์ประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์
139 หมู่ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.36
ตำบลบำงสมัคร อำเภอบำงประกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24130
038-545-888
038-545-898-9
ร้อยละ 50.10
150 ล้ำนบำท

4) บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์

:

ผลิตและจำหน่ำยแป้ง
43/244 หมู่ 4 ถนนห้วยปรำบ- ปลวกแดง
ตำบลมำบยำงพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
033-012-041
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หมำยเลขโทรสำร
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
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033-102-046
ร้อยละ 60.00
600 ล้ำนบำท

5) บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
:

ผลิตแป้งสำลี
121 หมู่ 2 ซอยวัดแค ถนนสุ ขสวัสดิ์ ตำบลปำกคลองปลำกด
อำเภอพระสมุทรเจดีย ์ สมุทรปรำกำร 10290
02-425-9780
02-424-8826
ร้อยละ 39.00
200 ล้ำนบำท

6) บริษัท ซันโก แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
:

ประกอบเครื่ องจักรบรรจุภณ
ั ฑ์อตั โนมัติ
13 ซอยมำเจริ ญ 1 แยก 3-2 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหำนคร 10160
02-420-9610 - 1
02-420-2060
ร้อยละ 35.00
15 ล้ำนบำท

7) บริษัท ไทย-เมียนม่ าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
:

ธุรกิจลงทุน
304 อำคำรทีเอฟ ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร
02-374-4730 #1620
02-374-3173
ร้อยละ 35.00
100 ล้ำนบำท

8) บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จากัด
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

ผลิตซอสและผักอบแห้ง
55 หมู่ 6 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี
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:
:
:
:
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02-4765742-4
02-476-8674
ร้อยละ 10.00
260 ล้ำนบำท

9) บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จากัด
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
:

ภัตตำคำรและร้ำนอำหำร
304 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร
02-374-4730
02-375-3185
ร้อยละ 70.00
25 ล้ำนบำท

10) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
:

ผลิตและจำหน่ำยขนมปังและเบเกอรี่ ต่ำงๆ
121/84-85 ชั้น 29 อำคำรอำร์เอส ทำวเวอร์
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหำนคร
02-209-3000
02-209-3091
ร้อยละ 46.90
450 ล้ำนบำท

11) บริษัท ไทยอินสแตนท์ โพรดักส์ จากัด
ประเภทธุรกิจ

:

ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:

หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
:

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกข้ำว มันสำปะหลัง ข้ำวโพด
และพืชทำงกำรเกษตร
41/7 หมู่ 8 นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี ถนนซี ไออี
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี 20230
0-3834-6277
0-3834-6276
ร้อยละ 25.00
240 ล้ำนบำท
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12) Kallol Thai President Foods (BD) Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
:

ผลิตและจำหน่ำยบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป
199 TEJGAON INDUSTRIAL AREA,
DHAKA-1208, Bangladesh
880-2-8816004-9
880-2-8826268
ร้อยละ 55.00
630 ล้ำนตำกำ

13) President Foods (Cambodia) Co.,Ltd
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
:

ผลิตบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป
Phum Mor ,Chamkar Doung Road, Sangkat Dongkor,
Khan Dangkor Phnom Penh, Cambodia
855-232-10919
855-233-64688
ร้อยละ 30.00
1.5 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ

14) Thai President Foods (Hungary) Kft.
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:

ผลิตและจำหน่ำยบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป
2500 ERZTERGOM, RUBIK ERUO UTCA,
(IPARI PARK) 20377/9 Hungary
ร้อยละ 65.00
2,350 ล้ำนโฟริ นท์

15) ChongQing Taibao Paper Products Co.,Ltd.
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:
:

ผลิตผลิตภัณฑ์กระดำษ
No.5 Xiqu Avenue, National Hi-Tech, Development Zone
Western District, Chengdu 611731, China
86 28 87848542
009-28-86 28 87848506
ร้อยละ 35.00
50 ล้ำนเรนมินบิ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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16) บริษัท อเมริกนั ฟูดส์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

:
:

หมำยเลขโทรศัพท์
สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

:
:
:

ผลิตและจำหน่ำยไอศครี ม
16 ซอยลำดพร้ำว 115 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจัน่
เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
0-2734-3488
ร้อยละ 18.00
140 ล้ำนบำท

6.2 ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
นำยทะเบียน

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9992

ผูต้ รวจสอบบัญชี

:

นำงสริ นดำ หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
นำยวิชำติ โลเกศกระวี
นำงสำวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137
ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-07777

ที่ปรึ กษำกฎหมำย

:

บริ ษทั ชมพูและเพื่อน จำกัด
เลขที่ 5 ถนนบุญศิริ แขวงศำลเจ้ำพ่อเสื อ เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2221-8111-3 โทรสำร 0-2224-1997

ธนำคำร

:

ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
ธนำคำรมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเพื่อกำรส่ งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 40

ส่ วนที่ 2 : กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
บริ ษ ทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) เป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลำดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย (SET) จัดอยูใ่ นกลุ่มเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร หมวดธุ รกิจอำหำรและเครื่ องดื่ม
ปั จจุ บ นั มี ทุ นจดทะเบี ย น 329,704,014 บำท ทุ นชำระแล้ว 329,704,014 บำท โดยแบ่ ง เป็ นหุ ้น
สำมัญ 329,704,014 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพำณิ ชย์ วันที่ 16
ตุลำคม 2560
บริ ษทั ฯ ไม่มีกำรออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่หุน้ สำมัญ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ใน SET : “ TFMAMA ” : วันที่เข้ำซื้ อขำยวันแรก 18 ตุลำคม 2560
7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชื่ อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รำยชื่ อกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นที่ถือหุ ้นสู งสุ ด 10 รำยแรก โดยรวมจำนวนหุ ้นที่ถือโดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตำมมำตรำ 258 ตำมพระรำชบัญ ญัติ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ตำมข้อมู ล กำรปิ ดสมุ ด
ทะเบียนของบริ ษทั ครั้งล่ำสุ ด ณ สิ้ นงวดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ปรำกฏดังนี้
ลำดับ
1.
2.
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

รำยชื่ อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (1)
บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. (2)
กลุ่มพูนศักดิ์อุดมสิน(3)
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิ น
บริ ษทั ยูนีเซ็นทรัล จากัด
บริ ษทั ยูนีเวอร์สบิวตี้ จากัด
บริ ษทั ยูนีฟันด์ส จากัด
บริ ษทั ยูนีเว็ลธ์ จากัด
บริ ษทั ยูนีแชมป์ จากัด
นาย กาธร พูนศักดิ์อุดมสิ น
บริ ษทั ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จากัด
น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิ น
นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อดุ มสิ น
นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิ น
นาง อรทัย ทองมีอาคม

จำนวนหุ้น
82,623,102
53,470,044
51,948,041
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

ร้ อยละของทุนชำระแล้ ว
25.06
16.22
15.76
6.60
2.31
1.67
0.96
0.92
0.89
0.81
0.60
0.22
0.22
0.22
0.22
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ลำดับ
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
4.
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
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

รำยชื่ อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (1)
น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิ น
บริ ษทั ไทย อาร์เช่ คอสเมติคส์ จากัด
บริ ษทั ยูนิคแฟชัน่ จากัด
บริ ษทั ยูนีฟีลด์ จากัด
บริ ษทั ยูนีซอยล์ จากัด
บริ ษทั บอร์เนียว เวิลด์ จากัด
กลุ่มพะเนียงเวทย์ (3)
นาย พิพฒั พะเนียงเวทย์
น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์
นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์
นาย เพชร พะเนียงเวทย์
น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์
นาย พจน์ พะเนียงเวทย์
น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์
นาง วันทนี เจริ ญเศรษฐศิลป์
นาง รัตนา พะเนียงเวทย์
บริ ษทั จิมสกรุ๊ ป จากัด
น.ส. เพ็ญนภา พีชะพัฒน์
นาง เบญจวรรณ พะเนียงเวทย์
นาง สุชาดา พะเนียงเวทย์
นาย ศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์
นาย วิโรจน์ เลิศประภาพงศ์
น.ส. พันนิภา พะเนียงเวทย์
กลุ่มตติยกวี(3)
นาย กาธร ตติยกวี
นาย กัมพล ตติยกวี
นาง วรรณี ตติยกวี
นาย กาจร ตติยกวี
นาง สุภาวดี ตติยกวี
นาง มยุรี ตติยกวี
นาย กฤษฎา ตติยกวี
นาย กิตติเมตต์ ตติยกวี
นาง พิศมัย ชุติมา
น.ส. นงเยาว์ ตติยกวี
นาง ผุสสดี อัษฏมงคลกูล

หน้ ำ 41
จำนวนหุ้น
295,855
23,364
13,113
2,538
1,331
1,183
47,603,229
22,130,705
3,100,923
3,065,331
3,062,746
3,061,510
3,058,552
3,058,551
3,058,551
1,658,955
1,174,175
1,061,750
52,967
52,918
2,500
1,903
1,192
28,641,288
5,792,527
3,991,432
3,625,176
2,984,824
2,631,926
2,532,075
1,274,784
1,274,784
997,021
950,000
930,757

ร้ อยละของทุนชำระแล้ ว
0.09
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
14.44
6.71
0.94
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.50
0.36
0.32
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
8.69
1.76
1.21
1.10
0.91
0.80
0.77
0.39
0.39
0.30
0.29
0.28
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ลำดับ
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
7.
8.
9.
9.1
9.2
9.3
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

รำยชื่ อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (1)
น.ส. พิรดี ตติยกวี
น.ส. สมฤทัย โรจน์เลิศจรรยา
นาย ศรัณย์ทร ชุติมา
นาย กิตติธชั ตติยกวี
นาง วิรัชดา ตติยกวี
นาง อังคณา ตติยกวี
กลุ่มโชควัฒนำ(3)
บริ ษทั โชควัฒนา จากัด
นาย บุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
น.ส. ธนินธร โชควัฒนา
บริ ษทั หลานปู่ จากัด
นาย บุญชัย โชควัฒนา
บริ ษทั วัตสดรมัย จากัด
บริ ษทั บุญวัฒนโชค จากัด
บริ ษทั ไอ.ดี.เอฟ. จากัด
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา
นาย พิภพ โชควัฒนา
นาย เวทิต โชควัฒนา
นาย พีรนาถ โชควัฒนา
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
กลุ่มโอสถำนุเครำะห์ (3)
นาย นิติ โอสถานุเคราะห์
บริ ษทั บางกอกริ นเวสท์ จากัด
นาง สมพร โอสถานุเคราะห์
กลุ่มธนยงพิบูล(3)
นาย ไกรยง ธนยงพิบูล
นาง วาสนา ธนยงพิบูล
นาย สุวฒั น์ ธนยงพิบูล
นาย สุวทิ ย์ ธนยงพิบูล
นาย สุกิจ ธนยงพิบูล
นาง สุดาพร ทุมสท้าน
รวม

หน้ ำ 42
จำนวนหุ้น
199,702
199,702
444
676,917
576,917
2,300
7,552,729
4,062,643
3,004,301
138,196
109,860
73,964
73,964
53,311
23,729
8,469
2,959
888
445
6,431,151
4,515,628
3,489,168
3,334,336
118,342
36,490
2,230,233
895,478
317,799
254,239
254,239
254,239
254,239
288,504,613

ร้ อยละของทุนชำระแล้ ว
0.06
0.06
0.00
0.21
0.17
0.00
2.29
1.23
0.91
0.04
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
1.95
1.37
1.06
1.01
0.04
0.01
0.68
0.27
0.10
0.08
0.08
0.08
0.08
87.50

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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หมำยเหตุ: (1) ไม่นบั รวมกำรถือหุ ้นของบริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด จำนวน 356,080 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.11 ของทุนชำระแล้ว
(2) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD เป็ นบริ ษทั มหำชนจดทะเบียนซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์โตเกี ยว (Tokyo Stock Exchange,
Inc., “TSE”) ประเทศญี่ปุ่น ชื่อย่อหลักทรัพย์ 2897 (Ticker Code: 2897) ข้อมูลเผยแพร่ ล่ำสุ ด (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560) มีผผู้ ถู้ ือหุ้นรำย
ใหญ่ 5 อันดับแรกดังนี้
รายชื่ อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Ando Foundation
Mitsubishi Corp.
ITOCHU Corp.
Ando International Y.K.
State Street Bank and Trust Company

จานวนหุ้น (พันหุ้น)
7,904
7,800
5,400
3,946
3,729

ร้ อยละของจานวนหุ้นทั้งหมด
7.59
7.49
5.19
3.79
3.58

(3) เป็ นกำรจัดกลุ่มผูถ้ ือหุ้นโดยบริ ษทั ซึ่ งได้จดั กลุ่มตำมนำมสกุลและรวมญำติสำยตรงของคนในนำมสกุลนั้นๆ เช่น บิดำ มำรดำ และคู่
สมรส และนิติบุคคลที่บุคคลในกลุ่มดังกล่ำวมีสดั ส่ วนกำรถือหุ ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 50

การกระจายการถือหุ้น
กำรกระจำยกำรถือหุน้ ณ 31 ธันวำคม 2560 (วันปิ ดสมุดทะเบียนครั้งล่ำสุ ดของบริ ษทั ฯ)
ประเภทผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล
-สัญชำติไทย
-สัญชำติต่ำงด้ำว
รวมนิติบุคคล
บุคคลธรรมดำ
-สัญชำติไทย
-สัญชำติต่ำงด้ำว
รวมบุคคลธรรมดำ
รวมทั้งสิ้น

จานวนราย

จานวนหุ้นรวม

คิดเป็ น %

43
21
64

128,232,200
66,771,210
195,003,410

38.89
20.25
59.14

2,374
7
2,381
2,445

134,468,601
232,003
134,700,604
329,704,014

40.79
0.07
40.86
100.00

7.2.2 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’agreement)
กรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่มีขอ้ ตกลงระหว่ำงกัน ในเรื่ องที่ มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำย
หลักทรัพย์ หรื อกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั โดยข้อตกลงดังกล่ำวบริ ษทั ได้ร่วมลงนำมด้วย
บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ดงั กล่ำวเกิดขึ้น
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี –
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7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มี นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปั นผล โดยจัดสรรจำกกำไรสุ ทธิ ประจำปี บนงบกำรเงิ นเฉพำะ
กิจกำรไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50
นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่อยทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่)
บริ ษทั ย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุ ทธิ หลังหักภำษีเงินได้และ
หลังหักสำรองตำมกฎหมำย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ประวัติการจ่ ายเงินปันผล (ยังไม่ เกิดข้ อมูล)
เนื่องจำกบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ใหม่ที่เกิดจำกกำรควบรวมบริ ษทั ระหว่ำงบริ ษทั TF และบริ ษทั PR
เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 โดยจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลเป็ นบริ ษทั ใหม่ชื่อ บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด
(มหำชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TFMAMA”
อนึ่ง สาหรับประวัติการจ่ ายเงินปันผลของบริษัท TF และบริษัท PR เดิมก่ อนการควบบริษัท :ในปี 2560 บริ ษทั TF และบริ ษทั PR ได้จ่ำยเงินสดปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นไปแล้ว 2 ครั้ง (เมื่อวันที่ 24 พ.ค. และ
15 ก.ย. 2560) ตำมนโยบำยเดิ มของแต่ละบริ ษทั เป็ นจำนวนเงินรวม 903.60 ล้ำนบำท และ 329.07 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
สาหรั บประวัติการจ่ ายเงินปั นผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ของบริ ษัท TF และ PR ก่ อนการควบ
บริษัท มีรายละเอียด ดังนี้
 บริ ษทั TF มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงิ นปั นผล โดยจัดสรรจำกกำไรสุ ทธิ จำกกำรดำเนิ นงำน
ประจำปี ในส่ วนของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 และรวมกับเงินปั นผลรับที่บริ ษทั ได้รับจำก
กำรลงทุน
ข้ อมูลประวัติการจ่ ายเงินปันผล ในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
TF
ปี

เงินปั นผลงวดระหว่ำงกำล
(บำท/หุน้ )

2557
2558
2559
2560

2.09
2.07
2.65
2.82

เงินปั นผลงวดสุ ดท้ำย
(บำท/หุน้ )

รวม
(บำท/หุน้ )

1.68
3.77
2.09
4.16
2.20
4.85
ตำมนโยบำย บริ ษทั TFMAMA

วันที่จ่ำยเงินปันผล
งวดระหว่ำงกำล / งวดสุ ดท้ำย
15 ต.ค. 2557 / 27 พ.ค. 2558
21 ต.ค. 2558 / 25 พ.ค. 2559
19 ต.ค. 2559 / 24 พ.ค. 2560
งวดระหว่ำงกำล 15 ก.ย. 2560
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 บริ ษทั PR มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยจัดสรรผลกำไรจำกกำรดำเนิ นงำนประจำปี ใน
ส่ วนของบริ ษทั ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 รวมกับเงิ นปั นผลรับจำกผลกำรดำเนิ นงำนธุ รกิจปกติ
ของบริ ษทั ร่ วม เฉพำะส่ วนของบริ ษทั
ข้ อมูลประวัติการจ่ ายเงินปันผล ในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
PR
ปี

เงินปั นผลงวดระหว่ำงกำล
(บำท/หุน้ )

2557
2558
2559
2560

0.81
0.85
0.94
0.98

เงินปั นผลงวดสุ ดท้ำย
(บำท/หุน้ )

รวม
(บำท/หุน้ )

1.07
1.88
1.10
1.95
1.22
2.16
ตำมนโยบำย บริ ษทั TFMAMA

วันที่จ่ำยเงินปันผล
งวดระหว่ำงกำล / งวดสุ ดท้ำย
15 ต.ค. 2557 / 28 พ.ค. 2558
22 ต.ค. 2558 / 26 พ.ค. 2559
14 ต.ค. 2559 / 26 พ.ค. 2560
งวดระหว่ำงกำล 15 ก.ย. 2560
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8. โครงสร้ างการจัดการ
แผนผังการบริหารงาน
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8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และคณะกรรมกำรชุ ดย่อย
จ ำนวน 3 ชุ ด ได้ แ ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน และ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ตำมที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นร่ วมระหว่ำง ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั TF และบริ ษทั PR
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2560 มี มติเลื อกตั้งกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เป็ นครั้งแรก จำนวน 15 ท่ำน
โดยกรรมกำรในจำนวน 15 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 5 ท่ำน และที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรชุดย่อยและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ดังนี้
รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริษทั
1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา

2. นายกาธร พูนศักดิ์อุดมสิ น
3. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

4. นายสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ

5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
6. นายกาธร ตติยกวี
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
8. นายบุญชัย โชควัฒนา
9. นายเวทิต โชควัฒนา
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
11. ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
12. ท่านผูห้ ญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

ตำแหน่ ง
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
- รองประธานกรรมการบริ ษทั
- รองประธานกรรมการบริ ษทั
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
- รองประธานกรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- รองประธานฯ
- กรรมการผูอ้ านวยการ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการผูช้ ่วยรองผูอ้ านวยการ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมกำร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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ตำแหน่ ง

ประเภทกรรมกำร
กรรมการอิสระ

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

14. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต
15. นายสาโรช ชยาวิวฒั น์กลุ

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

[ข้อมูลรำยชื่อของกรรมกำรและตำแหน่ง ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1]
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท : กรรมกำรสองท่ำนลงลำยมือชื่ อร่ วมกันและประทับตรำ
สำคัญของบริ ษทั ยกเว้น ดร.กุลภัทรำ สิ โรดม ท่ำนผูห้ ญิงอังกำบ บุณยัษฐิติ นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
นำยสำโรช ชยำวิวฒั น์กุล และศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต ซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระของบริ ษทั
บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กำหนดทิศทำง เป้ ำหมำย และนโยบำยทำงธุ รกิจของบริ ษทั
2. อนุมตั ิแผนงำนและงบประมำณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย นโยบำยและแผนงำนที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล
3. ส่ งเสริ มให้จดั ทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมและจรรยำบรรณธุ รกิ จที่เป็ นลำยลักษณ์
อักษร เพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิในกำรดำเนิ นธุ รกิ จและ
ติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงจริ งจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ กำรทำรำยกำรต่ำงๆ ได้รับอนุ มตั ิ
จำกผูม้ ี อ ำนำจ มี ก ำรสอบทำนและจัด ท ำบัญชี ที่ ถู ก ต้อง ตลอดจนมี ระบบต่ ำ งๆ ที่ ส ำมำรถป้ องกันกำรน ำ
ทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ในทำงมิชอบ
5. กำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ มีแนวทำงที่
ชัดเจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้น โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ
และปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนกำรดำเนินกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนทำงกำรเงินที่ผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบ และ/หรื อสอบทำนแล้ว และได้
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนอย่ำง
ถูกต้อง มีมำตรฐำนและโปร่ งใส
8. รับทรำบรำยงำนกำรบริ หำรกิจกำรจำกคณะกรรมกำรบริ หำร
9. เรี ย กประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น โดยก ำหนด วัน เวลำ สถำนที่ และระเบี ย บวำระกำรประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น
ตลอดจนกำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล (หำกมี) และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ ยวกับเรื่ องที่เสนอ
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ต่อผูถ้ ื อหุ ้น ในระหว่ำง 21 วันก่ อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละครั้ ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ ้นก็ได้
โดยประกำศให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบ ณ สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน ก่อนวันงด
รับลงทะเบียนกำรโอนหุ ้น หรื อ กำหนดวันเพื่อกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ และสิ ทธิ ในกำรรับเงินปั นผล
10. จัดทำรำยงำน “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อรำยงำนทำงกำรเงิ น” โดยเปิ ดเผยไว้
ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตำมดู แลเอกสำรที่จะยื่นต่อหน่ วยงำนกำกับดู แลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ำได้แสดงข้อควำม
หรื อลงรำยกำรเป็ นไปโดยถู กต้องตรงตำมข้อมู ลที่ ปรำกฏอยู่ในสมุ ดบัญชี ทะเบี ยน หรื อเอกสำรอื่ นใดของ
บริ ษทั
12. อนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมกำรชุดอื่น
13. ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำรหรื อตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควร
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนำจหน้ำที่ ให้แก่ที่ปรึ กษำคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมกำร
อื่นใดไปปฏิบตั ิ
2. อนุมตั ิกำรให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ือหุ ้น หรื อบริ ษทั ที่
มีกำรประกอบธุ รกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินส่ วนที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
3. อนุ มตั ิกำรเข้ำค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่ อแก่บริ ษทั ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ื อ
หุ ้ น หรื อ บริ ษ ัท ที่ มี ก ำรประกอบธุ ร กิ จ ทำงกำรค้ำ ต่ อ กัน หรื อ บริ ษ ัท อื่ น ในวงเงิ น ส่ ว นที่ เ กิ น อ ำนำจคณะ
กรรมกำรบริ หำร
4. อนุ ม ั ติ ก ำรเข้ ำ ท ำนิ ติ ก รรมที่ มิ ใ ช่ ธุ รกรรมทำงกำรเงิ น ในวงเงิ น ส่ วนที่ เ กิ น อ ำนำจคณะ
กรรมกำรบริ หำร
5. อนุมตั ิกำรได้รับหรื อยกเลิกวงเงินสิ นเชื่อ ในวงเงินส่ วนที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
6. อนุมตั ิกำรลงทุน ขำยเงินลงทุนในหุ ้นสำมัญและ/หรื อหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่ วนที่เกินอำนำจ
คณะกรรมกำรบริ หำร
7. อนุมตั ิกำรจัดหำและลงทุนในสิ นทรัพย์ถำวร ในวงเงินส่ วนที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
8. อนุมตั ิกำรจำหน่ำย จ่ำยโอน ในสิ นทรัพย์ถำวร ในวงเงินส่ วนที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
9. อนุ มตั ิกำรปรับสภำพ ทำลำย ตัดบัญชี ซึ่ งสิ นทรัพย์ถำวรและสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้ ชำรุ ด
สู ญหำย ถู กทำลำย เสื่ อมสภำพ หรื อล้ำสมัยไม่สำมำรถใช้งำนได้ มี มูลค่ำทำงบัญชี รวมในวงเงิ นส่ วนที่ เกิ น
อำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
10. อนุ ม ตั ิก ำรปรับ สภำพรำคำ กำรทำลำย ซึ่ งวัตถุ ดิบ และ/หรื อสิ นค้ำคงเหลื อที่ เสื่ อมสภำพ หรื อ
ล้ำสมัยซึ่ งจะทำให้มีมูลค่ำทำงบัญชีลดลงในวงเงินส่ วนที่เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
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11. อนุมตั ิกำรประนี ประนอม กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุ ญำโตตุลำกำร กำรร้องทุกข์ กำรฟ้ องร้องคดี
และ/หรื อ กำรดำเนิ นกำรตำมกระบวนพิจำรณำคดีใดๆ ในนำมบริ ษทั สำหรับเรื่ องที่มิใช่ ปกติวิสัยทำงกำรค้ำ
และ/หรื อ ที่เป็ นปกติวสิ ัยทำงกำรค้ำ ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร
ในกรณี ที่มี ควำมจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรเป็ นกำรรี บ ด่ วน มอบอำนำจให้ก รรมกำรผูจ้ ดั กำร เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิในเรื่ องดังกล่ำว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบในครำวถัดไป
12. บรรดำอำนำจดำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์และกำรทำรำยงำนที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
13. เสนอกำรเพิ่มทุ น หรื อลดทุ น หรื อกำรเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ำหุ ้น กำรแก้ไข เปลี่ ยนแปลงหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรื อ วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ น้
14. อนุมตั ิกำรก่อตั้ง ควบรวม หรื อเลิกบริ ษทั ย่อย
15. อนุมตั ิให้ประธำนกรรมกำรบริ หำรหรื อคณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผูก้ ำหนดคู่มืออำนำจดำเนินกำร
16. มอบอำนำจให้แก่ฝ่ำยจัดกำร พนักงำนระดับบริ หำรของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่ นใดทำกำรแทนได้
ภำยใต้ระเบียบที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดไว้
17. มีอำนำจเชิ ญฝ่ ำยจัดกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องมำชี้ แจง ให้ควำมเห็ นร่ วม
ประชุม หรื อส่ งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจำเป็ น
18. ปรึ กษำผูเ้ ชี่ ยวชำญ หรื อ ที่ปรึ กษำของบริ ษทั (ถ้ำมี) หรื อ จ้ำงที่ปรึ กษำ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชำญภำยนอก
ในกรณี จำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั
19. แต่งตั้งและถอดถอนเลขำนุกำรบริ ษทั
การประชุ มคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง โดยกำหนดกำรประชุมเป็ นประจำทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน และอำจมีกำรประชุ มพิเศษเพิ่มตำมควำม
จำเป็ น โดยมีกำรกำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มคณะกรรมกำร
บริ ษทั และเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน ปกติกำรประชุ มแต่ละครั้งใช้
เวลำประมำณ 1.30 – 2 ชัว่ โมง
การเข้ าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560
บริ ษทั ฯ เกิดจำกกำรควบบริ ษทั ที่จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 ดังนั้น กำร
จัดประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุ ดย่อย จึงเป็ นไปตำมรอบระยะเวลำที่มีในปี 2560 โดยมี
ข้อมูลกำรเข้ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในปี 2560 ดังนี้
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กำรประชุ ม (ปี 2560 ตั้งแต่ วันที่ 16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560)
รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมกำรบริหำร

และกำหนดค่ ำตอบแทน

ควำมเสี่ ยง

ทั้งหมด 3 ครั้ง/ปี

ทั้งหมด 1 ครั้ง/ปี

ทั้งหมด 0 ครั้ง/ปี **

ทั้งหมด 1 ครั้ง/ปี

1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา

3/3

-

-

-

2. นายกาธร พูนศักดิ์อุดมสิ น

3/3

-

-

-

3. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

3/3

-

-

-

4. นายสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ

3/3

-

-

1/1

5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

3/3

-

-

1/1

6. นายกาธร ตติยกวี

3/3

-

-

-

7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

3/3

-

-

-

8. นายบุญชัย โชควัฒนา

3/3

-

-

-

9. นายเวทิต โชควัฒนา

3/3

-

-

-

10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์

3/3

-

-

1/1

11. ดร.กุลภัทรา สิ โรดม*

3/3

1/1

-

-

12. ท่านผูห้ ญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ*

3/3

1/1

-

-

13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ*

3/3

1/1

-

-

14. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต*

3/3

-

-

1/1

15. นายสาโรช ชยาวิวฒั น์กุล*

3/3

-

-

-

หมำยเหตุ : * รำยชื่อกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน
** ในรอบปี 2560 (กรรมกำรบริ ษทั ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560) จึงยังไม่มีรอบกำรประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งในปี 2561 มีกำรประชุมฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561)

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หำร จำนวน 20 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรบริ หำร
และผูบ้ ริ หำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดจำนวน 7 ท่ำน และผูบ้ ริ หำรระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไป
หรื อเทียบเท่ำ จำนวน 13 ท่ำน ดังนี้
รายชื่ อผู้บริหาร
1. นำยพิพฒั พะเนียงเวทย์*
2. นำยสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ*
3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์*
4. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์*
5. นำงสำวพจนำ พะเนียงเวทย์*
6. นำงสดใส หำญชนะ*

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
รองประธำนฯ
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
รองผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำรผูช้ ่วยรองผูอ้ ำนวยกำร
ผูช้ ่วยรองผูอ้ ำนวยกำร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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รายชื่ อผู้บริหาร
7. นำงสำวหทัยรัตน์ กว้ำงจิตต์อำรี ย*์
8. นำยเพชร พะเนียงเวทย์
9. นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์
10. นำงสำวสรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล
11. นำยวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
12. นำยอิทธิ พล คูหะรัตน์
13. นำงสำวประพิณ ลำวัณย์ประเสริ ฐ
14. นำยสรยุทธ รักษำศรี
15. นำงสำวอริ ยำ ตั้งชีวินศิริกลุ
16. นำยชุมพล เตมียสถิต
17. นำงสำวสวิตำ สกุลธนสมบัติ
18. นำงสำวนิมล กิจขันธ์
19. นำงสุ ชำดำ พะเนียงเวทย์
20. นำยนิรันดร์ ภู่ทอง
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ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยรองผูอ้ ำนวยกำร
ผูจ้ ดั กำรสำนักกำรลงทุนต่ำงประเทศ
ผูจ้ ดั กำรสำนักกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน (CFO)
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้ อ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยประกันคุณภำพ
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนศรี รำชำ
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนลำพูน
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนระยอง

หมำยเหตุ : * ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ตำมคำนิ ยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กำหนด 7 ท่ำน

[โดยข้อมูลของผูบ้ ริ หำรของบริ ษรั ำยละเอียดปรำกฎในเอกสำรแนบ 1]
การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร ในระหว่ำงปี 2560 แสดง
กำรเปลี่ ยนแปลงจำนวนหุ ้น (รวมหุ ้นของคู่สมรส และบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุ นิติภำวะ) เริ่ มวันที่จดทะเบี ยนตั้ง
บริ ษทั ณ วันที่ 16 ตุลำคม 2560 และวันสิ้ นรอบปี บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ดังนี้
จานวนหุ้น*
ลาดับ

รายชื่ อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

31 ธ.ค. 2560

16 ต.ค. 2560

เพิม่ (ลด) ในปี

1

นำยบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนำ

3,101,994

3,101,994

-

2

นำยกำธร พูนศักดิ์อุดมสิ น

2,668,946

2,668,946

-

3

นำยพิพฒั พะเนียงเวทย์

23,789,660

26,303,618

(2,513,958)

4

นำยสุชยั รัตนเจียเจริ ญ

-

314,829

(314,829)

5

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

3,058,552

2,958,552

100,000

6

นำยกำธร ตติยกวี

8,424,453

9,024,453

(600,000)

7

นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย

158,972

158,972

-

8

นำยบุญชัย โชควัฒนำ

73,964

73,964

-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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จานวนหุ้น*

ลาดับ

รายชื่ อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

9

นำยเวทิต โชควัฒนำ

10

นำงสำวพจนำ พะเนียงเวทย์

11

31 ธ.ค. 2560

16 ต.ค. 2560

เพิม่ (ลด) ในปี

888

888

-

3,063,413

2,963,413

100,000

ดร.กุลภัทรำ สิ โรดม

150,147

150,147

-

12

ท่ำนผูห้ ญิงอังกำบ บุณยัษฐิติ

155,873

155,873

-

13

นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

-

-

-

14

ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต

-

-

-

15

นำยสำโรช ชยำวิวฒั น์กลุ

-

-

-

16

ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

3,100,923

3,000,923

17

นำงสดใส หำญชนะ

25,574

25,574

-

18

นำงสำวหทัยรัตน์ กว้ำงจิตต์อำรี ย ์

51,144

51,144

-

19

นำยเพชร พะเนียงเวทย์

3,115,713

3,134,055

(18,342)

20

นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์

3,065,331

2,965,331

100,000

21

-

-

-

22

นำงสำวสรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล
นำยวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ

-

-

-

23

นำยอิทธิพล คูหะรัตน์

-

-

-

24

นำงสำวประพิณ ลำวัณย์ประเสริ ฐ

32,297

32,297

-

25

นำยสรยุทธ รักษำศรี

-

-

-

26

-

-

-

27

นำงสำวอริ ยำ ตั้งชีวนิ ศิริกลุ
นำยชุมพล เตมียสถิต

430

424

6

28

นำงสำวสวิตำ สกุลธนสมบัติ

-

-

-

29

นำงสำวนิมล กิจขันธ์

-

-

-

30

นำงสุชำดำ พะเนียงเวทย์

52,918

52,918

-

31

นำยนิรันดร์ ภู่ทอง

69,865

69,865

-

100,000

หมำยเหตุ ณ 16 ต.ค. 2560 วันจัดตั้งบริ ษทั ฯ ทุนจดทะเบียน 329,704,014 บำท เป็ นหุ ้นสำมัญ (หลักทรัพย์ “TFMAMA”)
จำนวน 329,704,014 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
* จำนวนหุน้ ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรข้ำงต้น รวมหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

8.3 เลขานุการบริษัท
กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 ตุลำคม 2560 ที่ ประชุ มมี มติแต่งตั้งให้
นำงสำวสรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี เป็ นเลขำนุ กำรบริ ษทั ซึ่ งผ่ำนกำรอบรมหลักสู ตร Company
Secretary Program (CSP) รุ่ น 42/2011 จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทยโดยมีวำระในกำรดำรง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ตำแหน่ งครำวละ 1 ปี (โดยคุ ณสมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่ งเป็ นเลขำนุ กำรบริ ษทั ปรำกฎในเอกสำรแนบ 1)
เพื่ อ ให้ ก ำรบริ หำรงำนของบริ ษัท ด ำเนิ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ทธิ ภ ำพตำมหลั ก กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้อนุมตั ิกฎบัตรเลขำนุกำรบริ ษทั โดยกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
หน้ าที่
8.3.1 จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
8.3.2 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำร
8.3.3 จัดส่ งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรำยงำนนั้น
8.3.4 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ของบริ ษทั
8.3.5 ติดต่อและสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุ น้ ทัว่ ไปให้ได้รับทรำบสิ ทธิ ต่ำงๆ ของผูถ้ ือหุ น้ และข่ำวสำรของบริ ษทั
8.3.6 สนับสนุนให้กำรบริ หำรงำนของบริ ษทั เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
8.3.7 ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
ความรับผิดชอบ
เลขำนุกำรบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต
รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมกำรตลอดจนมติที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยใช้เกณฑ์พิจำรณำเกี่ ยวกับกรรมกำรบริ ษทั มำตรำ 89/23 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ในกรณี ที่เลขำนุ กำรบริ ษทั พ้นจำกตำแหน่งหรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
แต่งตั้งเลขำนุ กำรบริ ษทั คนใหม่ภำยในเก้ำสิ บวันนับแต่วนั ที่เลขำนุ กำรบริ ษทั คนเดิ มพ้นจำกตำแหน่ง หรื อไม่
อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ และให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรบริ ษทั ท่ำนใดท่ำนหนึ่ งปฏิบตั ิ
หน้ำที่แทนในช่วงเวลำดังกล่ำว
เลขำนุ กำรบริ ษทั ได้มี กำรจดบันทึ กกำรประชุ มเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร และจัดเก็บรำยงำนกำร
ประชุ มที่ ผ่ำ นกำรรั บ รองจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั โดยกรรมกำรแต่ล ะท่ำ นได้รับ รำยงำนกำรประชุ ม
ล่วงหน้ำก่อนกำรรับรองไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ใหม่ ข้อ 34. กำหนดให้กรรมกำรบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่ำตอบแทนในกำร
ปฏิ บ ตั ิ หน้ำ ที่ ในรู ป ของเงิ นเดื อน เงิ นรำงวัล เบี้ ย ประชุ ม บ ำเหน็ จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนใน
ลัก ษณะอื่ น โดยค่ ำตอบแทนกรรมกำรควรเหมำะสมกับ ระดับ ควำมรั บผิดชอบของกรรมกำร รวมทั้งควร
ใกล้เคียงกับอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
อนึ่ ง ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นร่ วมฯ ได้อนุ มตั ิค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำร
ชุดย่อยประจำปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้ำนบำท ดังนี้
1. ค่ำเบี้ยประชุ ม : จ่ำยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เฉพำะผูท้ ี่เข้ำประชุม ตำแหน่งประธำน 12,000 บำท/คน/ครั้ง
ตำแหน่งกรรมกำร 10,000 บำท/คน/ครั้ง
2. ค่ำเบี้ยประชุ มรำยไตรมำส : จ่ำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำแหน่งประธำน 40,000 บำท/
คน/ไตรมำส ตำแหน่งกรรมกำร 20,000 บำท/คน/ไตรมำส
3. ค่ำบำเหน็จรำยปี : จ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั 600,000 บำท/คน/ปี
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรื อสวัสดิกำรที่กรรมกำรบริ ษทั ได้รับในฐำนะพนักงำน หรื อลูกจ้ำง
ของบริ ษทั
8.4.1 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุ ดย่ อย ประกอบด้วย
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร และค่ำบำเหน็จรำยปี โดยมีขอ้ มูลค่ำตอบแทนในรอบปี 2560 ดังนี้

รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริษทั

ตำแหน่ ง

คณะ
กรรมกำร
บริษทั

ค่ำตอบแทน (16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560)
คณะ
คณะ
คณะกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
สรรหำและ
กำหนด
ตรวจสอบ
บริหำร
ค่ ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง

รวม (บำท)

1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา

- ประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

336,000

-

-

-

336,000

2. นายกาธร พูนศักดิ์อุดมสิ น

- รองประธานกรรมการบริ ษทั

3. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

- รองประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

330,000
330,000

-

-

-

330,000
330,000

4. นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ

- รองประธานกรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- รองประธานฯ

330,000

-

-

10,000

340,000

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ค่ำตอบแทน (16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560)
คณะ
คณะ
คณะกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
สรรหำและ
กำหนด
ตรวจสอบ
บริหำร
ค่ ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง

รวม (บำท)

5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

- กรรมการผูอ้ านวยการ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

330,000

-

-

10,000

340,000

6. นายกาธร ตติยกวี

- กรรมการ

7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

- กรรมการ

8. นายบุญชัย โชควัฒนา

- กรรมการ

9. นายเวทิต โชควัฒนา

- กรรมการ

10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์

- กรรมการผูช้ ่วยรองผูอ้ านวยการ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

330,000
330,000
330,000
330,000
330,000

-

-

10,000

330,000
330,000
330,000
330,000
340,000

11. ดร.กุลภัทรา สิ โรดม

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

330,000

40,000

-

-

370,000

12. ท่านผูห้ ญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

330,000

20,000

-

-

350,000

13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

330,000

20,000

-

-

350,000

14. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

330,000

-

-

12,000

342,000

15. นายสาโรช ชยาวิวฒั น์กุล

- กรรมการอิสระ

330,000

-

-

-

330,000
5,078,000

8.4.2 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินของผู้บริหาร หมำยถึง กรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำรตำมคำนิยำม
ที่ประกำศกำหนดฯ ของสำนักงำน ก.ล.ต. และผูบ้ ริ หำรระดับตั้งแต่ผจู ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ ที่ได้รับ
ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนอื่นในฐำนะผูบ้ ริ หำร จำนวน 20 ท่ำน ดังนี้
ค่ าตอบแทน และค่ าตอบแทนอื่น
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
ค่ำตอบแทนอื่น :เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2560 (16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560)
จานวนเงิน (บาท)
15,265,613
1,233,318
711,487
17,210,418
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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8.4.3 ค่ าตอบแทนอื่นทีไ่ ม่ ใช่ ตัวเงิน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งของกรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำร
8.5 บุคลากร
8.5.1 ข้ อมูลพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มี พนักงำนทั้งหมด 5,096 คน มี กำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่
พนักงำนจำนวนทั้งสิ้ น 331.82 ล้ำนบำท ซึ่ งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชี พ
เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิกำรพนักงำน และผลประโยชน์พนักงำน
ประเภทพนักงานตามสังกัด
สำนักงำนใหญ่
โรงงำนศรี รำชำ
โรงงำนลำพูน
โรงงำนระยอง
โรงงำนรำชบุรี 1 และ 2
รวม
ค่ าตอบแทนพนักงานทั้งสิ้น
(เริ่มตั้งบริษัทฯ ปี 2560 : 16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560)

จานวน
152
1,853
508
1,260
1,323
5,096
331.82

คน
คน
คน
คน
คน
คน
ล้ านบาท

8.5.2 การเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานในรอบปี ทีผ่ ่านมา
บริ ษทั ฯ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 จำกกำรควบรวมบริ ษทั ระหว่ำงบริ ษทั TF และบริ ษทั
PR ดัง นั้นจำนวนพนัก งำนของบริ ษ ทั ฯ ในปั จจุ บ นั จึ ง รั บ โอนมำจำกบริ ษ ทั เดิ ม ทั้ง หมด โดยบริ ษ ทั ฯ ไม่ มี
นโยบำยในกำรลดจำนวนพนักงำนแต่อย่ำงใด
8.5.3 ข้ อพิพาททางด้ านแรงงาน
ตั้งแต่บริ ษทั ฯ เปิ ดดำเนินงำนมำจนถึง ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีปัญหำข้อพิพำทด้ำนแรงงำน
8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำนโดยเล็งเห็นว่ำ บุคลำกรเป็ นทรัพยำกรสำคัญในกำรที่
จะทำให้องค์กรมีควำมพร้ อมทั้งด้ำนควำมรู ้และควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นกิ จกำรได้อย่ำงยัง่ ยืนในระยะยำว
จึ งมี นโยบำยส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นให้พ นักงำนเข้ำรั บกำรฝึ กอบรมเพื่ อพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ โดย
กำหนดให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่ ทำแผนงำนกำรพัฒนำพนักงำนประจำปี ในกำรจัดหำหลักสู ตรกำร
ฝึ กอบรมส่ งไปยังทุกหน่ วยงำนเพื่อให้จดั ส่ งพนักงำนในสังกัดเข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสู ตรที่กำหนดในกำร
ทำงำน และหลักสู ตรเพื่อพัฒนำควำมรู ้เพิ่มเติมในกำรทำงำน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริ ษทั ฯ ได้กำหนดเป้ ำหมำยกำรพัฒนำพนักงำน โดยมี เป้ ำหมำยว่ำพนักงำนจะต้องเข้ำรั บกำร
ฝึ กอบรมอย่ำงน้อย 70% ขึ้นไป ของพนักงำนในแต่ละพื้นที่ หลักสู ตรที่จดั ต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนำศักยภำพของ
พนักงำน มีระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 6 ชัว่ โมง นับผูเ้ ข้ำฝึ กอบรมแบบไม่ซ้ ำหัว เพื่อให้มนั่ ใจว่ำพนักงำนได้รับกำร
หมุนเวียนเข้ำรับกำรฝึ กอบรม โดยกำรฝึ กอบรมจัดให้มีท้ งั กำรฝึ กอบรมภำยใน กำรฝึ กอบรมระหว่ำงปฏิบตั ิงำน
และกำรฝึ กอบรมภำยนอก รวมถึงกำรศึกษำดูงำนในที่ต่ำงๆ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี นโยบำยด้ำนกำรมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมรวมขององค์ก รที่ เน้นในกำร
พัฒนำบุคลำกรถึ งกำรอยูร่ ่ วมกันด้วยกำรจัดสัมมนำประจำปี เพื่อให้เกิ ดสัมพันธภำพที่ดีและมีควำมรักควำม
สำมัคคีระหว่ำงกันภำยในองค์กร รวมถึงกำรมีควำมรู ้ และควำมเข้ำใจในจุดมุ่งหมำยขององค์กรร่ วมกัน และ
สำมำรถนำพำองค์กรไปสู่ เป้ ำหมำยในทิศทำงเดียวกัน
บริ ษทั ฯ ยังคงดำเนิ นกิ จกรรม 5 ส เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมมีระเบียบวินยั กำรเอำใจใส่ ดูแลสถำนที่
ทำงำนเพื่อให้มีส ภำพแวดล้อมที่ ส ะอำดปลอดภัย ซึ่ งจะส่ งผลต่อกำรเพิ่ม ประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน และ
ก่อให้เกิดกำรลดต้นทุนดำเนิ นกำรได้ในที่สุด รวมถึงกำรกำหนดนโยบำยกำรอบรมเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำน
คอร์ รัปชันให้แก่ ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนให้ครบทั้ง หมด 100% และมี กำรทบทวนควำมรู ้ ทุก ปี และจัดเป็ น
หลักสู ตรหนึ่งสำหรับกำรปฐมนิเทศน์พนักงำนใหม่
สำหรับในระหว่ำงปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้มีกำรจัดหลักสู ตรกำรอบรมย่อยๆ ให้กบั พนักงำนเพื่อเพิ่ม
ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรเรี ยนรู ้พฒั นำงำนอย่ำงต่อเนื่ อง รวมถึงกำรส่ งพนักงำนไปอบรม
หลักสู ตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำยงำนอำชีพของแต่ละหน่วยงำนโดยตลอด ดังนี้
 หลักสู ตรพัฒนาวิชาชี พ เช่น หลักสู ตร:กำรป้ องกันอันตรำยจำกรังสี หลักสู ตร:ระบบเครื่ องสู บ
น้ ำที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรม หลักสู ตร:กำรสตำร์ทมอเตอร์เพื่อควำมปลอดภัยและประสิ ทธิ ภำพ
สู งตำมมำตรฐำน IEC หลักสู ตร:กำรใช้รถยก กำรตรวจสอบและกำรบำรุ งรักษำ หลักสู ตร:กำร
อบรมเชิงปฏิบตั ิกำร Functional Ingredient
 หลักสู ตรพัฒนาผู้บริหาร เช่น หลักสู ตร:Innovation Project Management หลักสู ตร: Creating
Business Value Through Global Innovation Trip at Hungary-Austria-Germany หลักสู ตร:ก้ำว
สู่ ค วำมส ำเร็ จ ที่ แ ท้จ ริ ง ในโลกกำรตลำดด้ว ยประสบกำรณ์ แ ห่ ง อนำคต หลัก สู ต ร:S-Curve
Industruy Transforming towards Thailand 4.0 เป็ นต้น
 หลักสู ตรเสริ มสร้ างศักยภาพในการทางาน เช่น หลักสู ตร: update ล่ำสุ ดปั ญหำกำรจัดทำบัญชี
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน หลักสู ตร:ประเด็นสำคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิในกำรจัดทำบัญชี
หลักสู ตร : Baking Science & Technology Course หลักสู ตร : กำรตรวจวิเครำะห์กำรใช้
พลังงำน หลักสู ตร : กำรปรับปรุ งกำรดำเนินงำน ด้วยกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกระบวนกำรผลิต
เป็ นต้น
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 หลักสู ตรเกี่ยวข้ องกับ กฎหมาย มาตรฐาน และข้ อกาหนด ด้ านสิ่ งแวดล้ อม เช่ น หลักสู ตร :
หลักกำรคำนวณฉลำกโภชนำกำรสหรัฐอเมริ กำแบบใหม่ หลักสู ตร:ระบบกำรจัดกำรพลังงำน
ISO50001 กำรจัดกำรตัวอย่ำ งตำมมำตรฐำน ISO6887:2017, วิธีวิเครำะห์ เชื้ อตำมมำตรฐำน
ISO6579:2017, และเชื้ อ Listeria ตำมมำตรฐำน ISO11290:2017 หลักสู ตร: อธิ บำยแนวทำง
เกี่ ย วข้องกับ ข้อ บัง คับ ประกำศ ข้อ ก ำหนดฮำลำลฉบับ ล่ ำ สุ ด หลัก สู ต ร : Waste Water
Management for Food Industries เป็ นต้น
 หลักสู ตรเกี่ยวกับมาตรการต่ อต้ านคอร์ รัปชั น เช่น หลักสู ตร : Anti-Corruption : Synergy to
Success หลักสู ตร : กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน เป็ นต้น
สำหรับ ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่ องโดยจัดอบรมทบทวนให้
ควำมรู ้พนักงำนแต่ละหน่วยงำน รวมถึงจัดปฐมนิเทศน์พนักงำนใหม่
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึ งคุ ณประโยชน์และควำมสำคัญของกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี
ภำยในบริ ษทั เพื่อเพิ่มควำมโปร่ งใสและกำรสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุน ผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยกับกิจกำร โดยหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ นโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุ รกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำน ได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 โดย
กำหนดให้มี ก ำรทบทวนควำมเหมำะสมเป็ นประจำทุ ก ปี และเพื่ อให้ทุ กหน่ วยงำนได้มีส่ วนร่ วมในกำร
เสริ มสร้ำงธรรมำภิบำลที่ดีในกำรดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีร่วมกัน
บริ ษทั ฯ จึ งได้เผยแพร่ หลักกำรกำกับ ดู แลกิ จกำรที่ดีดงั กล่ ำวที่ เว็บไซต์ของบริ ษทั http://www.mama.co.th
(หัวข้อ นัก ลงทุ นสัม พันธ์ ) และได้จดั ท ำรู ป เล่ มหลัก กำรก ำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี แจกจ่ ำ ยและสื่ อสำรให้ก ับ
กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน เพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนได้รับทรำบ และ
ถือเป็ นหลักยึดในกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปในแนวทำงเดียวกันในกำรดำเนิ นธุ รกิจ โดยมีสำระสำคัญดังนี้
(1) กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน มุ่งมัน่ ที่จะนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรม
ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนไปปฏิ บตั ิ ในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั
(2) กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้ำ ที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริ ษทั และประกำศที่เกี่ยวข้อง
(3) ดำเนิ นกำรให้โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริ ษทั มีกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรแต่ละคณะและผูบ้ ริ หำรอย่ำงชัดเจน
(4) ดำเนิ นกำรให้มีระบบกำรควบคุ ม ภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งให้อยู่ใ นระดับ ที่ เหมำะสม
รวมถึงกำรมีระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้
(5) ดำเนินกำรให้มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญอย่ำงเพียงพอ เชื่ อถือได้ และทันเวลำ ตรำบเท่ำที่ไม่
กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
(6) ตระหนักและเคำรพในสิ ทธิ แห่งควำมเป็ นเจ้ำของของผูถ้ ือหุ ้น ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
(7) ดำเนินกำรโดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
(8) มุ่งมัน่ สู่ ควำมเป็ นเลิศในกำรดำเนินธุ รกิจ โดยยึดมัน่ ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำด้วยกำร
รับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรบริ หำรและสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยูเ่ สมอ
(9) ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก อัน ดี ง ำม ปฏิ บ ัติ ต่ อ พนัก งำนด้ว ยควำมเป็ นธรรม
ตลอดจนมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่ อง
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(10) ต่อต้ำนกำรทุจริ ต กำรคอร์ รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ เคำรพต่อกฎหมำยและสิ ทธิ
มนุษยชน
(11) ดำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยควำมรอบคอบ และมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์
ของบริ ษทั เป็ นที่ต้ งั
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรชุ ดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง เพื่ อ
สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม กำรบริ หำรจัด กำรในแต่ ล ะส่ ว นงำนขององค์ก รให้ ก ำรดำเนิ น งำนเป็ นไปอย่ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพและสอดคล้องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบริ ษทั ไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำนและมี
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ หรื อมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบัญชี หรื อกำรเงิน
อย่ำงเพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่ อถือของงบกำรเงิน และคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้ง
กรรมกำรที่มีควำมอิสระ และมีคุณสมบัติเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
จำนวน 3 ท่ำน และเลขำนุกำร 1 ท่ำน โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้
1. ดร.กุลภัทรำ สิ โรดม
2. ท่ำนผูห้ ญิงอังกำบ บุณยัษฐิติ
3. นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
4. นำงสำวอริ ยำ ตั้งชีวนิ ศิริกุล

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)
(มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและกำรเงิน)
กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)
กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขต หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่กำหนดโดยกฎหมำยอย่ำง
ถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทำนให้บ ริ ษ ทั มี ระบบกำรควบคุ มภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) ที่ เพี ย งพอและเหมำะสมอย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภำพและประสิ ท ธิ ผล สอบทำน
ประสิ ทธิ ผลและควำมเพียงพอของกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง รวมทั้งสนับสนุ นและติดตำม
ให้บริ ษทั มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
(3) สอบทำนให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
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(4) พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และเสนอค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งกำรบอกเลิกจ้ำงผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมทั้งเข้ำ
ร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(5) พิจำรณำเปิ ดเผยข้อมูล รำยกำรเกี่ ย วโยงหรื อรำยกำรที่ อำจมี ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใ ห้
เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(6) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ใ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่ ง
รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(7) พิ จำรณำควำมเป็ นอิ ส ระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็ นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่ อนขั้นตำแหน่ ง และเลิ กจ้ำง รวมทั้งประเมินผลงำนของหัวหน้ำฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน
(8) ในกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ำมี รำยกำร หรื อกำร
กระทำ ซึ่ งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อดำเนิ นกำรปรับปรุ งแก้ไขภำยใน
เวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำร ไม่ดำเนิ นกำร
ให้มีกำรปรับปรุ งแก้ไขภำยในเวลำที่กำหนด กรรมกำรตรวจสอบ รำยใดรำยหนึ่ งอำจรำยงำนว่ำมี
รำยกำรหรื อกำรกระทำดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(9) ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อ
อนุมตั ิ
(10) ปฏิ บตั ิก ำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย ด้วยควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยอำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมำย
(11) พิจำรณำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ ยนแปลง
นโยบำยต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ให้ มี ค วำมเหมำะสมกับ รู ป แบบธุ รกิ จ และนำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
(12) สอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีควำมเสี่ ยงที่จะทำ
ให้เกิดโอกำสกำรทุจริ ตที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั น้อยที่สุด
(13) รั บ เรื่ อ งแจ้ง เบำะแส กำรกระท ำอัน ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ที่ ค นในองค์ ก รมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งตำมที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่ องให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ร่ วมกันพิจำรณำ
ในรอบปี 2560 (ต.ค. - ธ.ค. 2560) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้มี ก ำรประชุ ม 1 ครั้ ง และได้
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยมี วำระกำรประชุ มด้ำนงำนตรวจสอบภำยใน และกำรประชุ มร่ วมกับ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตและผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวกับงบกำรเงินรำยไตรมำส
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9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมกำรบริ ษทั 3 ท่ำน โดยเป็ น
กรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้
1. นำยบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนำ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
2. นำยพิพฒั พะเนียงเวทย์
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
3. นำยชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (กรรมกำรอิสระ)
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
การสรรหา
(1) พิจำรณำสรรหำคัดเลือกบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
(2) ตรวจสอบประวัติ แ ละข้ อ มู ล ต่ ำ งๆ ของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ กำรคัด เลื อ ก โดยค ำนึ ง ถึ ง ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ มีคุณสมบัติที่เหมำะสม โดย
เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทำควำมเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
(4) เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือกต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ
(5) ปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขกฎบัต รคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน และน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(6) ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
การกาหนดค่ าตอบแทน
(1) ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในแต่ละปี
(2) พิจำรณำกำหนดวงเงิ นค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรบริ ษทั โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั วงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และจำนวนเงินค่ำตอบแทนที่
จ่ำยในปี ที่ผำ่ นมำ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ และนำเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
เพื่ออนุมตั ิ
(3) พิจำรณำจัดสรรค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริ ษทั โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตั ิงำน อำนำจหน้ำที่
และปริ มำณควำมรั บผิดชอบ ภำยในวงเงิ นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้อนุ ม ตั ิ และนำเสนอต่ อคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
(4) พิจำรณำจัดสรรค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (ที่มิได้ดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรบริ ษทั ) โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตั ิงำน อำนำจหน้ำที่ และปริ มำณควำมรับผิดชอบ
และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
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(5) ปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขกฎบัต รคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน และน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(6) ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
ในรอบปี 2560 (ต.ค. - ธ.ค. 2560) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ยังไม่มีกำร
ประชุมในรอบปี นี้ โดยมีกำรกำหนดกำรประชุมในเดือน ม.ค. 2561 ซึ่งจะปรำกฏเป็ นข้อมูลในรอบปี ถัดไป
9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงประกอบด้วย กรรมกำรบริ ษทั 4 ท่ำน โดยเป็ นกรรมกำรอิสระ 1
ท่ำน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง 1 ท่ำน โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต
นำยสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ
ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
นำงสำวพจนำ พะเนียงเวทย์
นำยอำทร สวนโพธิ์

ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (กรรมกำรอิสระ)
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ :
(1) พิจำรณำสอบทำน และนำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ให้แก่คณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(2) พิจำรณำสอบทำนและให้ควำมเห็ นชอบควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อรับทรำบ รวมทั้งรำยงำนควำมเสี่ ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่สำคัญต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
(3) กำกับดู แลกิ จกำรกำรพัฒนำและกำรปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำยและกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภำพทัว่ ทั้งองค์กรและมีกำร
ปฏิบตั ิตำมอย่ำงต่อเนื่อง
(4) สอบทำนรำยงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง เพื่อติ ดตำมควำมเสี่ ยงที่มี สำระสำคัญ และดำเนิ นกำร
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ องค์กรมีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
(5) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงที่สำคัญ และมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
เป็ นผูส้ อบทำนเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรควำม
เสี่ ยง รวมทั้งกำรนำระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมำปรับใช้อย่ำงเหมำะสมและมีกำรปฏิบตั ิตำมทัว่
ทั้งองค์กร
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(6) ให้คำแนะนำและคำปรึ กษำกับคณะอนุ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (RM team) เพื่อพัฒนำระบบ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง รวมทั้งพิ จำรณำแต่ง ตั้งคณะอนุ ก รรมกำรหรื อเพื่ อท ำหน้ำ ที่ จดั กำรกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
(7) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
ในรอบปี 2560 (ต.ค. - ธ.ค. 2560) คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง มีกำรประชุ ม 1 ครั้ง โดยมี
ข้อมูลกำรดำเนินกำรตำมที่ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรบริ หำรเสี่ ยง
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสู ง
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุ ดย่อย คือ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อ
ท ำหน้ำ ที่ ใ นกำรพิ จ ำรณำคัด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเสนอให้เ ข้ำ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรและผู บ้ ริ ห ำรสู ง สุ ด ซึ่ ง
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตำม พ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มี ค วำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ที่ ห ลำกหลำยในสำขำวิ ช ำชี พ ต่ ำ งๆ ที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์และเพิ่มมูลค่ำให้แก่บริ ษทั
3. มีภำวะผูน้ ำ มีวสิ ัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติกำรทำงำนที่โปร่ งใส
4. สรรหำกรรมกำรอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
1. คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีหน้ำที่สรรหำบุคคลผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำดำรง
ตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั โดยนำเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำก่ อน
เสนอให้ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี เลื อกตั้ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ื อหุ ้นที่มำ
ประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณี ที่มิใช่ เป็ นกำรออกตำมวำระและยังคงเหลื อ
วำระไม่น้อยกว่ำ 2 เดือน ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูเ้ ลือกบุคคลที่คณะกรรมกำร
สรรหำเสนอเข้ำ ด ำรงตำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษ ทั ด้วยคะแนนเสี ย งไม่ ต่ ำ กว่ำ สำมในสี่ ข อง
จำนวนกรรมบริ ษทั ที่ยงั เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ำมำเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ดังกล่ำวจะมีวำระกำร
ดำรงตำแหน่งเท่ำกับวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรบริ ษทั ที่ตนแทน ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อบังคับ
ของบริ ษทั
2. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ดำเนินกำรตำมข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 17 “ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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อนึ่ ง กรรมกำรที่ออกตำมวรรคหนึ่ งชอบที่จะได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรได้
อีก หำกที่ประชุ มได้เลือกเข้ำดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ” ดังนั้นในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะทำหน้ำที่พิจำรณำดำเนิ นกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ
ส ำหรั บ กรรมกำรบริ ษ ัท ที่ ค รบวำระตำมเกณฑ์ข้อ บัง คับ บริ ษ ัท ข้ำ งต้น เพื่ อ เสนอรำยชื่ อ
กรรมกำรบริ ษทั ดังกล่ำว ให้ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำก่อนเสนอให้ที่ประชุ ม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี เลือกตั้ง
3. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ในกรณี กำรสรรหำบุคคลที่จะมำตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ จะพิจำรณำ
ตำมคุ ณ สมบัติ ข องกรรมกำรอิ ส ระที่ บ ริ ษ ัท ฯ ก ำหนดไว้ ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อ ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
กรรมกำรอิ สระของบริ ษทั ต้องมี คุ ณสมบัติตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ น
ดังต่อไปนี้
1. ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละหนึ่ ง ของจำนวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุ มของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวม
กำรถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
2. ไม่ เ ป็ น หรื อเคยเป็ น กรรมกำรที่ มี ส่ วนร่ ว มบริ ห ำรงำน ลู ก จ้ำ ง พนัก งำน ที่ ป รึ ก ษำที่ ไ ด้
เงินเดือนประจำ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อยลำดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ หรื อของผูม้ ีอำนำจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้
จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ ำวไม่รวมถึ งกรณี ที่กรรมกำรอิ สระ เคยเป็ นข้ำรำชกำร หรื อที่
ปรึ กษำของส่ วนรำชกำรซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ค วำมสั ม พัน ธ์ ท ำงสำยโลหิ ต หรื อ โดยกำรจดทะเบี ย นตำมกฎหมำยใน
ลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำย
อื่ น ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ ผูม้ ี อำนำจควบคุ ม หรื อบุ ค คลที่ จะได้รับกำรเสนอให้เป็ น
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มี หรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รำยใหญ่ หรื อผู ้มี อ ำนำจควบคุ ม ของบริ ษัท ในลัก ษณะที่ อ ำจเป็ นกำรขัด ขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิ สระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อำนำจ
ควบคุ ม ของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อ
หุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี อำนำจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี ลกั ษณะดังกล่ ำ ว
มำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจตำมวรรคหนึ่ ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิ จกำร กำรเช่ ำ หรื อให้เช่ ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำร
หรื อกำรให้ หรื อรั บควำมช่ วยเหลื อทำงกำรเงิ น ด้วยกำรรับ หรื อให้กูย้ ืม ค้ ำประกัน กำรให้
สิ นทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึ งพฤติกำรณ์ อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั
หรื อ คู่สัญญำมีภำระหนี้ ที่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรคำนวณ
ภำระหนี้ ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดงั กล่ำว ให้นบั รวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปี ก่อนวันที่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรำย
ใหญ่ หรื อผูม้ ี อำนำจควบคุ มของบริ ษทั และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอำนำจควบคุ ม หรื อ
หุ ้นส่ วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี อำนำจควบคุ มของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
ไม่ เป็ น หรื อเคยเป็ น ผูใ้ ห้บริ ก ำรทำงวิช ำชี พใดๆ ซึ่ ง รวมถึ งกำรให้บ ริ กำรที่ เป็ นที่ ปรึ ก ษำ
กฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำทำงกำรเงิ น ซึ่ งได้รับค่ำบริ กำรเกิ นกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุมหรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ ้นจำกกำรมี ล ัก ษณะดัง กล่ ำ วมำแล้ว ไม่ น้อยกว่ำ สองปี ก่ อนวัน ที่ ไ ด้รับ แต่ ง ตั้ง เป็ น
กรรมกำรอิสระ
ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรำย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่
ไม่ประกอบกิ จกำรที่ มีสภำพอย่ำงเดี ยวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่ มีนยั กับกิ จกำรของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนัยในห้ำงหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วม
บริ หำรงำน ลู กจ้ำง พนักงำนที่ปรึ กษำที่รับเงิ นเดื อนประจำ หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละหนึ่ งของ
จำนวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั

ทั้งนี้ หำกคณะกรรมกำรตลำดทุน ได้มีประกำศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ กรรมกำร
อิสระของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ได้มีกำรประกำศเปลี่ยนแปลงไปทุกประกำร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ภำยหลังรับกำรแต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำร
อิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในกำรดำเนิ นกิ จกำรของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั โดยมีกำร
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
ในรอบปี 2560 กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจหรื อกำรให้บริ กำรทำง
วิชำชี พ หรื อบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำรอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จ หรื อกำรให้บริ กำร
ทำงวิชำชี พในมูลค่ำเกิ นกว่ำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และหลักเกณฑ์
ของบริ ษทั ฯ ข้ำงต้น
การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นรายย่ อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ด้วยบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิ และควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี บริ ษทั ฯ จึงเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อ บุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กำหนด ซึ่ งสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้
จำกเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th ภำยใต้หวั ข้อ “ นักลงทุนสัมพันธ์/กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ”
ในปี 2560 ตำมที่บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้น เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลื อกตั้งเป็ น
กรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2561 ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ธันวำคม - 30 ธันวำคม
2560 โดยบริ ษทั ฯ มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
(1) เลขำนุ กำรบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกลัน่ กรองในเบื้องต้น หำกข้อมูลและเอกสำรครบถ้วนจะ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทนเพื่อพิจำรณำคุ ณสมบัติข องบุ คคลดัง กล่ ำว และ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด
(2) บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั จะได้รับกำรบรรจุชื่อในกำรประชุ ม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 ในหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุม พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั
(3) บุคคลที่ ไม่ได้รับควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทรำบในกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผล
วิธีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
บริ ษทั ฯ กำหนดกำรลงคะแนนเสี ยงสำหรับกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั ในที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือ
หุ ้นประจำปี เป็ นไปตำมข้อบังคับ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ 16. กำหนดให้ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เลื อกตั้ง กรรมกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับ 1 หุน้
(2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลำย
คนเป็ นกรรมกำรได้ แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
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(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำ
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้งในลำดับ
ถัดลงมำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู ้
เป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
บริ ษ ัท ฯ สรรหำผูบ้ ริ ห ำรระดับ สู ง สุ ด ของบริ ษ ัท ฯ จำกผูบ้ ริ ห ำรปั จ จุ บ ัน หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ มี
คุณสมบัติที่เหมำะสม มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่ำงดี
และสำมำรถบริ หำรจัดกำรนำพำองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดไว้
สำหรับผูบ้ ริ หำรระดับสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ ำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ที่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั จะพิจำรณำควำม
เหมำะสมในกำรแต่งตั้งตำแหน่งทำงกำรบริ หำรต่อไป
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มี หน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริ หำรจัดกำรธุ รกิ จ และกำรดำเนิ นกำรของ
บริ ษทั ฯ รวมถึ งกำรกำกับดูแลกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำย แผนกำร
ดำเนิ น งำน และกลยุท ธ์ ข องบริ ษ ัท ฯ ภำยใต้ก ฎหมำย วัตถุ ป ระสงค์ และข้อ บัง คับ ของบริ ษ ทั นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีกำรพิจำรณำโครงสร้ ำงองค์กร และกำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ให้มีประสิ ทธิ ภำพ และเอื้อต่อสภำพกำรดำเนิ นธุ รกิ จ เพื่อมุ่งพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั
ร่ วมให้มีระบบกำรกำกับดูแลกิจกำร และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ดี พร้อมทั้ง มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันใน
อุตสำหกรรมเพื่อกำรเติบโตในอนำคต โดยบริ ษทั จะได้รับรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนจำกบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั
ร่ วมและมีกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อวำงแผนงำนและเป้ ำหมำยในกำรดำเนินงำนต่อไป
บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ ข้อ มู ล งบกำรเงิ น จำกบริ ษ ัท ย่อยและบริ ษ ัท ร่ ว มประจ ำทุ ก เดื อ น เพื่ อ บริ ษ ัท ฯ
สำมำรถติดตำมและรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมได้ และได้นำเสนอข้อมูลผลกำร
ดำเนิ นงำนดัง กล่ ำวให้ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ รั บ ทรำบทุ ก เดื อนเช่ นเดี ย วกับ กำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ กำหนดไว้ในจรรยำบรรณเรื่ องกำรนำข้อมูลของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
 กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนซึ่ งอยู่ในหน่ วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยในต้องไม่ใช้ขอ้ มูล
ภำยใน (Inside Information) ของบริ ษทั ที่มีสำระสำคัญ และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น นอกจำกนี้ ข้อมูลอันเป็ นควำมลับทำงธุ รกิ จถื อเป็ นเอกสำร
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ควบคุ มจะถู กเข้ำถึ งเฉพำะผูเ้ กี่ ยวข้องจริ งๆ และไม่อนุ ญำตให้มีกำรทำสำเนำสำหรั บข้อมู ล
ดังกล่ำว มีกำรกำหนดผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำว
 กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั มีสิทธิ เสรี ภำพในกำรลงทุนซื้ อขำยหลักทรัพย์ของ
กลุ่มบริ ษทั แต่เพื่อป้ องกันมิให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำน ควรหลี กเลี่ ยงหรื องดกำรซื้ อขำยหลักทรั พย์ของบริ ษทั ในช่ วงระยะเวลำ 1 เดื อน
ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิ นให้แก่ สำธำรณชน ทั้งนี้ เลขำนุ กำรบริ ษทั เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรส่ ง
จดหมำยเวียนเป็ นทำงกำรแจ้งให้กรรมกำร และผูบ้ ริ หำรทุ กท่ำน ได้ทรำบช่ วงระยะเวลำที่
ประกำศกำหนดเป็ นช่ วงวันที่ห้ำมซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ก่อนกำรเผยแพร่ งบกำรเงิ น
รำยไตรมำส และงบกำรเงิ นประจำปี ผ่ำนช่ องทำงระบบออกข่ำวของตลำดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นร่ วมระหว่ำงผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั TF และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั PR ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2560 ได้มีมติ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต จำนวน 3 ท่ำน จำกบริ ษทั สำนักงำน อี วำย
จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ประจำปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560 ดังนี้
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริ ษ ัท ฯ จ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนกำรสอบบัญ ชี ใ ห้ แ ก่ บริ ษ ัท ส ำนัก งำนอี ว ำย จ ำกัด ซึ่ งเป็ นส ำนัก
งำนสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสำนักงำนสอบบัญชี
สังกัด สำหรับรอบปี บัญชี 2560 (ตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560) อัตรำค่ำตอบแทน
รวม เป็ นจำนวน 1,400,000 บำท ประกอบด้วย ค่ำบริ กำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบงบ
ประจำปี เป็ นจำนวน 1,000,000 บำท ค่ำกำรสอบทำนกำรย้ำยข้อมูลจำกระบบเดิ มไประบบใหม่ เป็ นจำนวน
200,000 บำท ค่ำรำยงำนและข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เป็ นจำนวน
200,000 บำท
2. ค่ าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบกำรปฏิ บตั ิงำนตำมวิธีกำรที่ ตกลงร่ วมกันที่ เกี่ ยวกับ
ข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิ และประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลที่บริ ษทั ใหม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ และ
ประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่ งต้องยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนบัตรละ 60,000
บำท จำนวน 10 บัตร เป็ นจำนวน 600,000 บำท
สำหรับค่ำตอบแทนที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตอันเกิดจำกกำรตกลงที่ยงั ให้บริ กำรไม่แล้วเสร็ จในรอบปี
บัญชี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึ้น
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่ องอื่นๆ
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดี เพื่อให้บริ ษทั ฯ มี
ระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้ำงควำมเชื่ อมัน่ และควำมมัน่ ใจต่อผู ้
ถื อหุ ้น นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ ำย นำไปสู่ กำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ
ยึดถือแนวปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5 หมวด : หมวด 1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
หมวด 2 กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
หมวด 3 กำรคำนึงถึงบทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หมวด 4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใส
หมวด 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
รำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย นโยบำยกำรกำกับ
ดู แลกิ จกำร จริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่
กำหนดไว้ โดยบริ ษทั ฯ ได้เสนอรำยงำนฯ นี้ ต่อที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ครั้ งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21
มีนำคม 2561
ด้วยบริ ษทั ฯ ซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรควบบริ ษทั ตำม พ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนฯ ระหว่ำง บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (“TF”) และบริ ษ ทั เพรซิ เดนท์ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหำชน) (“PR”) โดยจด
ทะเบียนควบบริ ษทั กับกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 และได้รับมำซึ่ ง
ทรัพย์สิน หนี้สิน สิ ทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริ ษทั ดังกล่ำวโดยผลของกฎหมำย
ดังนั้นในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้นำแนวปฏิ บตั ิที่ดีตำมหลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรของบริ ษทั เดิ มทั้ง
สองมำพัฒนำให้เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีตำมบริ บทของบริ ษทั ฯ ดังนี้
หมวด 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ฯ ค ำนึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ้ถื อ หุ ้ น ส่ ง เสริ มกำรใช้ สิ ท ธิ และไม่ ล ะเมิ ด หรื อลิ ด รอนสิ ท ธิ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนของผูถ้ ื อหุ ้น ได้แก่ กำรซื้ อขำย หรื อโอนหุ ้น กำรมีส่วนแบ่งในกำไร กำร
ได้รับข่ำวสำรข้อมูล ของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิ ทธิ กำรเข้ำร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อใช้สิทธิ ในกำรแสดงควำม
คิดเห็ นและร่ วมตัดสิ นใจโดยกำรออกเสี ยงในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เช่น กำรเลื อกตั้งกรรมกำรบริ ษทั กำรกำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั กำรอนุมตั ิเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั และกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
นอกจำกสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำน บริ ษทั ฯ ยังดำเนิ นกำรในเรื่ องต่ำงๆ โดยคำนึ งถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ไม่
ลิดรอนสิ ทธิ ส่ งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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1.1 สิ ทธิในการรั บทราบข้ อมูล ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริ ษทั ฯ ได้
เผยแพร่ ท้ งั ภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่ องทำงของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ www.mama.co.th เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ มีช่องทำงที่จะได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริ ษทั ฯ ได้มำกขึ้น เช่น ผล
กำรดำเนิ นงำนรำยไตรมำส และประจำปี ข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน กำรซื้ อขำยสิ นทรัพย์ที่สำคัญ
กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ สู งสุ ด 10 อันดับแรกของบริ ษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (ข้อมูลล่ำสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560) จำนวนกำรถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย ำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผู ้
ถือหุ น้ และข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำรตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ น้
1.2 สิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ กำหนดกำรจัดให้มีกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี ภำยใน 4 เดื อน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ข องบริ ษทั (รอบบัญชี บริ ษทั ฯ วันที่ 1 มกรำคม – 31
ธันวำคม 2560) โดยเลือกสถำนที่กำรจัดประชุมที่มีควำมเหมำะสม ได้แก่ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์ วิงส์คอน
เวนชัน่ (ศรี นคริ นทร์ ) เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 เนื่ องจำก
สถำนที่น้ ี ต้ งั อยู่ใกล้บริ ษทั ฯ และมีควำมสะดวกในกำรเดิน ทำงเนื่ องจำกอยู่ใกล้สถำนี รถไฟฟ้ ำ Airport link
และใกล้ทำงด่วน และกำรนำระบบสำรสนเทศในกำรลงทะเบียน และบันทึกกำรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ในแต่ละวำระได้อย่ำงเปิ ดเผย ซึ่ งเป็ นระบบโปรแกรมที่ มีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่ องเพื่อให้สอดคล้องและ
เป็ นไปตำมกฎระเบียบกำรประชุมที่มีควำมโปร่ งใสและน่ำเชื่อถือมำใช้ดำเนินกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ อำทิเช่น กำร
ปรับปรุ งโปรแกรมกำรบันทึกกำรลงคะแนนเสี ยงย้อนหลัง ได้หำกมีผถู ้ ือหุ ้นท้วงติงจึงทำให้เกิ ดควำมคล่องตัว
ของกำรใช้งำนของระบบมำกขึ้น หรื อหำกผูถ้ ือหุ ้นต้องกำรจะดูคะแนนเสี ยงย้อนหลังในวำระก่อนหน้ำนี้ ก็ทำ
ได้แม้วำ่ กำลังประชุ มในวำระอื่นอยูก่ ็ตำม บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรแยกข้อย่อยของระเบียบวำระกำรประชุ ม
ออกเป็ นแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน เพื่อเพิ่มโอกำสกำรลงคะแนนเสี ยงให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้ำร่ วมประชุ มในระหว่ำง
เวลำกำรประชุม โดยผูถ้ ือหุ น้ ไม่ถูกจำกัดสิ ทธิ ในกำรลงคะแนนเสี ยงหำกเข้ำประชุมไม่ทนั เวลำในระเบียบวำระ
หลักนั้นๆ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่ อนวันประชุ มผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ มีนโยบำยและแผนดำเนิ นกำรสำหรับ
กำรจัดประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี ได้แก่ กำรแจ้งมติกำหนดกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้ได้ทรำบล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 5 สั ป ดำห์ ก่อนวันประชุ ม เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถจัดเวลำในกำรเข้ำ ร่ วมประชุ ม และกำหนด
ตำรำงเวลำในกำรได้เผยแพร่ หนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุ มพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุ มทั้งหมดที่มีขอ้ มูล
เหมือนกับข้อมูลที่บริ ษทั ฯ ที่ส่งให้ผูถ้ ือหุ ้นในรู ปแบบเอกสำร ผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 30 วัน เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ศึกษำเป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำว โดยบริ ษทั ฯ มอบหมำย
ให้บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ งเป็ นนำยทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ ง
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุ มไม่นอ้ ยกว่ำ 2 สัปดำห์ รวมทั้งได้ลงประกำศโฆษณำหนังสื อพิมพ์เป็ น
เวลำติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุ ม 7 วัน ซึ่ งในแต่ละวำระมีขอ้ เท็จจริ งและเหตุผลรวมทั้งควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบ พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุ ม เช่ น รำยงำนประจำปี หนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่ อให้เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั แผนที่ของสถำนที่จดั ประชุ ม คำอธิ บำย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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เอกสำรและหลักฐำนที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องนำมำแสดงในกำรเข้ำร่ วมประชุม ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและขั้นตอนกำรเข้ำร่ วมประชุ ม นอกจำกนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะที่
ได้จดั ทำ และปฏิ บตั ิตำมประกำศของกระทรวงพำณิ ชย์ ซึ่ งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดย
สำมำรถเลือกหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ที่ website ของบริ ษทั http://www.mama.co.th
ในกำรประชุ ม สำมัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจ ำปี 2561 บริ ษ ทั ฯ ได้เ พิ่ ม สิ ท ธิ ใ ห้ ผูถ้ ื อหุ ้ นเสนอวำระกำร
ประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อ
หุ ้นครั้ งที่ 1/2561 เป็ นกำรล่ วงหน้ำ ก่ อนกำรประชุ ม โดยให้ จดั ท ำเป็ นหนัง สื อ ตำมแบบที่ ก ำหนด ส่ ง ถึ ง
เลขำนุ กำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2560 เพื่อพิจำรณำดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนต่อไป
โดยบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ข่ำวทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริ ษทั http://www.mama.co.th เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 ที่ผำ่ นมำ ซึ่ งเมื่อครบกำหนด
ตำมระยะเวลำดังกล่ำว ปรำกฏว่ำไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่ำนใดเสนอเรื่ องดังกล่ำวทั้ง 2 เรื่ อง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ให้
ทรำบทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่ องทำงของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ www.mama.co.th
อนึ่ง ตำมที่บริ ษทั ฯ ได้ให้สิทธิ กบั ผูถ้ ือหุ น้ เสนอวำระกำรประชุม และ/หรื อ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับ
กำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี ข้ำงต้นนั้น สำหรับคุณสมบัติ
ของผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด คือ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งหรื อหลำยคน ซึ่ งถือหุ ้นและมีสิทธิ ออก
เสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 (16,485,200 หุน้ ) ของจำนวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบำยเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ งคำถำมล่วงหน้ำที่ เกี่ ยวข้องกับวำระกำร
ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี ได้ทำง E-mail : sararath@mama.co.th หรื อทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนมำยัง
นำงสำวสรำรั ตน์ ตั้งศิ ริมงคล (เลขำนุ กำรบริ ษทั ) บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 304
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240 หรื อโทรสำร 0-2374-7743 ก่อนวัน
ประชุม ตำมที่บริ ษทั ฯ จะแจ้งไว้ในหนังสื อนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะแจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ที่
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ได้รับทรำบ ก่อนกำรดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ และออกเสี ยงอย่ำงเต็มที่ รวมถึงเปิ ดโอกำสให้ผู ้
ถือหุ น้ ได้ซกั ถำมข้อมูลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงเพียงพอเช่นเดียวกัน โดยวัน เวลำ
และสถำนที่ประชุ ม ไม่เป็ นอุ ปสรรคในกำรเข้ำร่ วมประชุ ม กำรลงทะเบียนเข้ำประชุ มสำมำรถลงทะเบี ยน
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุ มได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ชัว่ โมง และยังคงให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นที่มำร่ วมประชุ มภำยหลังจำกที่ได้
เริ่ มกำรประชุ มแล้วมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวำระที่ยงั ไม่มีกำรพิจำรณำและให้นบั เป็ นองค์ประชุ มตั้งแต่
วำระที่ใช้สิทธิ ในกำรออกเสี ยงเป็ นต้นไป โดยในกำรลงทะเบียน บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอ
สำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำประชุม พร้อมกับจัดเตรี ยมอำกรแสตมป์ สำหรับติดหนังสื อมอบฉันทะไว้บริ กำรแก่
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมำประชุมแทนตน มีกำรแจกป้ำยคะแนนและบัตรลงคะแนนเสี ยงสำหรับผูถ้ ือหุ ้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ทุกรำยเพื่อใช้ในกำรลงคะแนนเสี ยง โดยบริ ษทั ฯ มีแผนงำนในกำรนำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนน
เสี ยงมำใช้ในกำรลงทะเบียน และในกำรนับเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้
เกิดควำมสะดวก รวดเร็ วและโปร่ งใส ซึ่ งกำรลงคะแนนเสี ยงดังกล่ำว ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถตรวจสอบได้ภำยหลัง
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ หำกมีขอ้ สงสัยหรื อข้อโต้แย้ง
กรณี ผถู ้ ื อหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุ มด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
หรื อกรรมกำรตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่ ง ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
และเป็ นผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในวำระพิจำรณำเลื อกตั้งกรรมกำรทำหน้ำที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเข้ำประชุ มแทน
เพื่อเป็ นตัวแทนรักษำสิ ทธิของตน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญต่อกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น โดยถือเป็ นหน้ำที่ที่
ต้องเข้ำร่ วมประชุ มยกเว้นป่ วยหรื อติ ดภำรกิ จสำคัญ ซึ่ งแผนงำนสำหรับกำรจัด กำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจำปี 2561 นั้น ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ มที่บริ ษทั ฯ เตรี ยมกำรไว้ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริ ษทั จำนวน 15
ท่ำน ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต จำกบริ ษทั สำนักงำน อีวำย
จำกัด เพื่ อ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น สำมำรถซัก ถำมในเรื่ องงบกำรเงิ น และจัด ให้มี ผูเ้ ป็ นสั ก ขี พ ยำนกำรนับ คะแนน
(Inspector) โดยเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำย จำก บริ ษทั ชมพูและเพื่อน จำกัด เพื่อจะทำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ใน
ฐำนะผูถ้ ื อหุ ้นได้ทรำบถึงผลกำรดำเนิ นงำน อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล กำรพิจำรณำและออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื่ องต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับบริ ษทั กำหนด โดยมีประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่ประธำนที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรรำยงำนจำนวน/สัดส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้ำประชุม และกำรกล่ำวเปิ ดประชุ มพร้อมทั้งชี้ แจงให้
ทรำบถึงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุ ม ขั้นตอนกำรออกเสี ยงลงมติและได้ดำเนิ นกำรประชุ มให้เป็ นไป
ตำมลำดับวำระกำรประชุ ม ไม่มีกำรเพิ่มวำระหรื อเปลี่ ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทรำบ
ล่วงหน้ำ กำรจัดสรรเวลำให้เหมำะสมเพี ยงพอสำหรับกำรนำเสนอประเด็นต่ำงๆ ของแต่ละวำระและจะเปิ ด
โอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถำมและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ในแต่ละวำระ โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อ
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั จะทำหน้ำที่ ตอบข้อซักถำมของผูถ้ ือหุ ้น และจะมีกำรสรุ ปผลกำรลงมติ ที่ได้จำกระบบ
Barcode ที่ใช้นับคะแนนเสี ยงในแต่ละวำระพร้ อมทั้งแสดงผลกำรลงมติ ผ่ำนทำง Projector ให้ผูถ้ ือหุ ้น
รับทรำบในแต่ละมติ สำหรับวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ที่สำคัญ บริ ษทั ฯ ได้มีแนวทำงปฏิบตั ิ คือ
(1) การแต่ งตั้งกรรมการบริ ษัท : บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ เลื อกตั้งกรรมกำรเป็ น
รำยบุคคล โดยมีขอ้ มูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรอื่นโดยระบุไว้ชดั เจน
(หำกเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั ) และกำร
เข้ำ ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษัท โดยกรรมกำรแต่ ล ะท่ ำ นได้ ผ่ ำ นกระบวนกำรกลั่น กรองจำก
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ซึ่ งดูถึงควำมเหมำะสมด้ำนคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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วิชำชี พ รวมถึ งผลกำรปฏิ บตั ิ งำนในฐำนะกรรมกำรบริ ษทั ในช่ วงที่ ผ่ำนมำ หำกเป็ นกำรพิจำรณำกรรมกำร
บริ ษทั ที่ครบตำมวำระ ในแต่ละปี จะดำเนินกำรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งคณะกรรมกำรบริ ษทั
เป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรพิจำรณำคัดเลื อกผูม้ ีคุณสมบัติเหมำะสมจำกรำยชื่ อที่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน นำเสนอตำมจำนวนที่ตอ้ งกำรเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมกำรต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี
สำหรับในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 บริ ษทั ได้เพิ่มสิ ทธิ ให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอบุคคลเพื่อ
เข้ำรับกำรพิจำรณำเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 โดยให้
จัดทำเป็ นหนังสื อตำมแบบที่กำหนดส่ งถึงเลขำนุ กำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2560
เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยเผยแพร่ ท้ งั ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำน
ช่ องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ website ของบริ ษทั www.mama.co.th เพื่อพิจำรณำ
ดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป
(2) ค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัท : บริ ษทั ฯกำหนดให้มีกำรเสนอวงเงิ นค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริ ษทั ต่อที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขออนุ มตั ิเป็ นรำยปี โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จะ
เปรี ยบเทียบข้อมูล (ถ้ำมี) ให้เห็ นว่ำ วงเงิ นค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิเป็ นจำนวนเงิน
เท่ ำ ไร และมี ก ำรจ่ ำ ยไปจริ ง เป็ นจำนวนเงิ นเท่ ำไร ประกอบด้วย ค่ ำ บำเหน็ จ ค่ ำ เบี้ ย ประชุ ม ค่ำ ตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง (ทั้งนี้ ไม่รวมถึ งค่ำตอบแทนหรื อสวัสดิ กำรที่กรรมกำรบริ ษทั ได้รับในฐำนะพนักงำน หรื อลู กจ้ำงของ
บริ ษทั ) ส่ วนในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1 มีกำรอธิ บำยรำยละเอี ยดเพิ่มเติมสำหรั บค่ำตอบแทนอื่ นๆ
รวมทั้งแจกแจงรำยกำรค่ำตอบแทนและจำนวนเงิ นที่จ่ำยให้แก่ กรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุ ดย่อย
เป็ นรำยบุคคล รวมถึงค่ำตอบแทนเฉพำะกรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำร
(3) การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี : บริ ษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูลของผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญำต ดังนี้ ชื่ อผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต สำนักงำนสอบบัญชี ควำมเป็ นอิสระ จำนวนปี ที่ทำหน้ำที่
เป็ นผูส้ อบบัญชี ให้กบั บริ ษทั ค่ำสอบบัญชี ระหว่ำงปี ปั จจุ บนั และค่ำบริ กำรอื่ นที่ มีกำรรับบริ กำรจำกสำนัก
งำนสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัดอยู่ โดยข้อมูลดังกล่ำวได้ผำ่ นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
บริ ษทั ฯ สำหรั บค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี และค่ำบริ กำรอื่นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่ จ่ำยให้กบั
สำนักงำนสอบบัญชีเดียวกัน ดังนี้
ข้ อมูลค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
หน่วย : บำท

รำยละเอียด
ค่ำตอบแทนเฉพำะบริ ษทั ฯ
ค่ำตอบแทนบริ ษทั ย่อย 3 รำย
รวม

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

ค่ำบริ กำรอื่น
600,000
437,500
1,037,500

จำนวนเงินรวม
2,000,000
2,457,809
4,457,809
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(4) การจ่ า ยเงินปั นผล : บริ ษทั ฯก ำหนดนโยบำยกำรจ่ ำ ยเงิ นปั นผล “ จัดสรรจำกก ำไรสุ ท ธิ
ประจำปี บนงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50” ซึ่ งในปี 2560 เป็ นปี เริ่ มต้นของบริ ษทั ฯ จึงยังไม่มี
ข้อมูลเปรี ยบเทียบในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริ ษทั ฯ (“TFMAMA”)
การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นหลั งวั นประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แนวปฏิ บตั ิ คื อ บริ ษ ทั ฯ จะด ำเนิ นกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นอย่ำงละเอี ยด มี รำยชื่ อกรรมกำรบริ ษทั ที่ เข้ำ/ไม่เข้ำร่ วมประชุ ม รวมทั้ง
สำเหตุกำรลำ คำชี้ แจงที่เป็ นสำระสำคัญ คำถำมและคำตอบหรื อข้อคิดเห็ นโดยสรุ ป หำกมีผูถ้ ือหุ ้นซักถำม
หรื อแสดงควำมคิดเห็ นเพิ่มเติม คณะกรรมกำรบริ ษทั พร้ อมที่จะตอบคำถำมจนเป็ นที่น่ำพอใจของผูถ้ ื อหุ ้น
รำยละเอียดในแต่ละวำระเป็ นไปตำมข้อเท็จจริ งในที่ประชุม จัดทำรำยงำนสรุ ปผลกำรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วำระ กำหนดกำรแยกคะแนนเสี ยงเป็ นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ซึ่ งรำยงำนกำรประชุมฯ
จะมีกำรลงนำมจำกประธำนกรรมกำรบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ดำเนินกำรจัดส่ งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยและส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับหลัก ทรั พ ย์และตลำดหลักทรั พย์ พร้ อมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มู ลและกำร
บันทึ กภำพกำรประชุ ม สำมัญ ผูถ้ ื อหุ ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุ มในลัก ษณะสื่ อวีดิท ศั น์ และเผยแพร่ ใ น
รู ปแบบ clip file บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่มีกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ทั้งฉบับ
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อเป็ นช่องทำงให้ผถู ้ ือหุ ้นสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็ นต้องรอให้ถึง
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งต่อไป บริ ษทั ฯ จะต้องนำส่ งรำยงำนกำรประชุมฯ ต่อกระทรวงพำณิ ชย์ภำยใน
เวลำที่กฎหมำยกำหนด
1.3 การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ จะกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date : RD)
ที่มีสิทธิ เข้ำร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติกำหนดวันจัด
ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี และ ณ วันที่ 16 ตุลำคม 2560 วันจดทะเบี ยนควบริ ษทั บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำ
ข้อมูลรำยงำนกำรกระจำยกำรถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริ ษทั รวมคู่สมรส
และบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุ นิติภำวะ รวมถึ งผูจ้ ดั กำร ผูบ้ ริ หำร ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องและมี ควำมสัมพันธ์ ถื อหุ ้นรวมกัน
เท่ำกับ 20.98 % ซึ่ งไม่เกิน 25% ของหุ ้นที่ออกจำหน่ำยแล้ว และสัดส่ วนกำรถือหุ ้นของหุ ้น free float เท่ำกับ
23.78% ของหุ น้ ที่ออกจำหน่ำยแล้ว
หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิ และควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำยมีสิทธิ เท่ำเทียมกัน
ในเรื่ องต่ำงๆ เช่น กำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น, กำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน, กำรกำหนดเรื่ องกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์
ของบริ ษทั , กำรดำเนินกำรกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน ตำมที่บริ ษทั เดิมก่อนควบบริ ษทั
(“TF” และ “PR”) ได้ดำเนินกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอยูแ่ ล้วมำเป็ นนโยบำยถือปฏิบตั ิต่อไปดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 77

2.1 การประชุ มผู้ถือหุ้น : บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุ มได้ มอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อกรรมกำรอิสระ เข้ำร่ วมประชุ มแทน โดยจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผูถ้ ื อ
หุ น้ กำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะไว้อย่ำงชัดเจน ใน
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ช่วงเดือนเมษำยน ของปี บริ ษทั ฯ มีนโยบำยเสนอชื่อกรรมกำรอิสระ 2 ท่ำน
เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ สำหรับกำรออกเสี ยงลงคะแนน กำหนดสิ ทธิ เป็ นไปตำมจำนวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นถืออยู่ โดย
หนึ่งหุ น้ เท่ำกับหนึ่งคะแนน (ตำมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 41) และเพื่อควำมโปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ใน
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ได้มีนโยบำยกำหนดวิธีกำรลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และนับคะแนน
เสี ยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับทุกวำระในกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งกำรลงคะแนนเสี ยงโดยวิธีน้ ี ผูถ้ ือหุ ้น
สำมำรถตรวจสอบได้กรณี ที่มีขอ้ โต้แย้งในภำยหลัง สำหรับวำระของกำรแต่งตั้งกรรมกำร บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำส
ให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
 เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นพร้อมเอกสำร
ประกอบกำรประชุมทั้งหมดที่มีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่บริ ษทั จะส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ ในรู ปแบบเอกสำร บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯเป็ นกำรล่วงหน้ำ 32 วัน ก่อนวันประชุ มในวันที่ 25 เมษำยน 2561 และมอบหมำยให้บริ ษทั ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ งเป็ นนำยทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุ ม ไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์ รวมทั้งกำรลงประกำศโฆษณำหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลำติดต่อกัน 3 วัน
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 7 วัน
 หำกเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นต่ ำ งชำติ หนัง สื อนัดประชุ ม สำมัญผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้ง เอกสำรประกอบกำร
ประชุ มและรำยงำนกำรประชุ ม ฯ บริ ษทั ฯ มีกำรแปลเป็ นภำษำอังกฤษและจัดส่ งเอกสำรผ่ำนบริ ษทั ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึ งจัดส่ งให้กบั ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสำนักงำน
ก.ล.ต. สำมำรถดูขอ้ มูลทั้งหมดได้จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
 หำกผูถ้ ื อหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุ ม ก็สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่ เป็ น
กรรมกำรอิสระ หรื อกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ฯ คนใดคนหนึ่งเข้ำประชุมแทนเพื่อเป็ นตัวแทนรักษำสิ ทธิ
ของตน ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และกำรมีส่วนได้เสี ยในวำระกำรประชุ มของกรรมกำรอิสระทั้ง 2 ท่ำน ไว้
ในหนังสื อนัดประชุมฯ (ยกเว้น หำกปี ใดที่กรรมกำรอิสระออกตำมวำระ กรรมกำรท่ำนนั้นก็จะไม่ถูกนำเสนอ
เพื่อป้ องกันกำรมีส่วนได้เสี ย) ในกรณี ที่ประสงค์จะเลือกกรรมกำรตรวจสอบหรื อกรรมกำรอิสระเป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะ ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถดูขอ้ มูลอื่นที่เกี่ยวกับกรรมกำรตรวจสอบหรื อกรรมกำรอิสระทั้ง 2 ท่ำนได้ในรำยงำน
ประจำปี ที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสื อนัดประชุ มฯ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯ แนบไปพร้อมกับหนังสื อ
นัดประชุ ม ซึ่ งเป็ นแบบ ข. เพื่ อ สนับ สนุ นให้ผูถ้ ื อ หุ ้นใช้หนัง สื อมอบฉั น ทะที่ ส ำมำรถก ำหนดทิ ศ ทำงกำร
ลงคะแนนเสี ยงได้ หรื อสำมำรถ Download หนังสื อมอบฉันทะที่ ได้จดั ทำและปฏิ บตั ิ ตำมประกำศของ
กระทรวงพำณิ ชย์จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพำะกรณี
ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นผูล้ งทุ นต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ย นในประเทศไทยเป็ นผูร้ ั บ ฝำกและดู แลหุ ้น) โดย
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สำมำรถเลื อกหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ ง นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีอำกรแสตมป์ เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะ
 บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำหนดกำรดำเนิ นกำรประชุ มให้เป็ นไปตำมลำดับของระเบียบวำระกำร
ประชุมไม่มีกำรสลับวำระ และไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุ มหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้
ผูถ้ ือหุ น้ ทรำบล่วงหน้ำ
2.2 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน : บริ ษทั ฯ มีมำตรกำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน โดยกำหนดไว้ใน
จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุ รกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ และกำหนดไว้ในจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำรและพนัก งำน ให้ป ฏิ บ ตั ิ ห น้ำ ที่ ด้วยควำมซื่ อสั ตย์ มี ค วำมรั บ ผิดชอบ มี วินัย และมี จิตส ำนึ ก ที่ ดีต่ อ
ส่ วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่ งหน้ำที่ แสวงหำประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ รักษำ
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริ ษทั โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และ / หรื อผูอ้ ื่น และห้ำมกระทำกำรอันเป็ นกำรสนับสนุ นบุ คคลอื่ นใดให้ทำธุ รกิ จแข่งขันกับบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ ได้แจกจ่ำยให้แก่กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน และได้เผยแพร่ เอกสำรดังกล่ำวบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั http://www.mama.co.th เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิตนในกำรดำเนิ นธุ รกิ จและเป็ นหลักยึดถื อ
ในกำรทำงำน นอกจำกนี้ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ ยวกับกำรทำงำนของบริ ษทั ก็มีกำรกำหนดในเรื่ องดังกล่ำว
โดยกำหนดบทลงโทษทำงวินยั ไว้สูงสุ ด คือ กำรเลิกจ้ำง ซึ่ งกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนก็ได้ปฏิบตั ิ
ตำมที่กำหนด
นอกจำกนี้ ข้อมูลอันเป็ นควำมลับทำงธุ รกิจถือเป็ นเอกสำรควบคุมจะถูกเข้ำถึ งเฉพำะผูเ้ กี่ยวข้อง
จริ งๆ และไม่อนุ ญำตให้มีกำรทำสำเนำสำหรับข้อมูลดังกล่ำว มีกำรกำหนดผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่ำว
2.3 การกาหนดเรื่ อ งการซื้ อ ขายหลักทรั พ ย์ ของบริ ษั ท : บริ ษ ัทฯ ห้ำ มมิ ใ ห้ก รรมกำรบริ ษ ัท
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ซึ่ งอยู่ในหน่ วยงำนที่รับทรำบข้อมู ลภำยในทำกำรซื้ อหรื อขำยหลักทรั พย์ของบริ ษทั
ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้แจ้งให้กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร
รำยงำนกำรเปลี่ ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีกำร
เปลี่ ยนแปลง ตำมที่ กำหนดไว้ในมำตรำ 59 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และส่ งสำเนำให้เลขำนุ กำรบริ ษทั เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ในวำระเรื่ องกำรถื อครองหลักทรัพย์
ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ซึ่ งบรรจุไว้ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้ง ในปี 2560 กรรมกำรบริ ษทั
และผูบ้ ริ หำร ได้ปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ในช่ วงที่ห้ำมมิให้ซ้ื อและขำย
หลักทรัพย์
ในปี 2560 มีกรรมกำร 5 ท่ำน และผูบ้ ริ หำร 3 ท่ำน นำส่ งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลักทรัพย์บริ ษทั ฯ (แบบ 59-2) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตำมระยะเวลำที่กำหนด เพื่อแจ้งกำรได้มำ/จำหน่ ำยไปของหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ พร้ อมกับทำสำเนำรำยงำนฯ
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ดังกล่ำวให้กบั เลขำนุกำรบริ ษทั ซึ่งนอกเหนือจำกกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน
ก.ล.ต. แล้ว บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มเติ มข้อมูลกำรเปลี่ ยนแปลงกำรถื อครองหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ ของผูบ้ ริ หำรตั้งแต่
ระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปด้วย และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ประจำทุกเดือน เลขำนุกำรบริ ษทั จะทำ
หน้ำที่รำยงำนกำรถื อครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรทุ กท่ำนดังกล่ ำวให้คณะกรรมกำร
บริ ษทั รับทรำบพร้อมกับบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
2.4 การดาเนินการกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ :
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุ รกิจด้วยควำมรอบคอบ มีเหตุและผล คำนึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยมีขอ้ ตกลงทำง
กำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไป เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ประเภทรำยกำรเป็ นรำยกำรธุ รกิจ
ปกติและรำยกำรสนับสนุนธุ รกิจปกติ และกำหนดให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ยต้องออกจำกห้องประชุ มและไม่
ออกเสี ยงในวำระนั้น เพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั ที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่และมี
อิสระในกำรลงมติ เมื่อเสร็ จสิ้ นกำรประชุม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยชื่อ ควำมสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบำย
กำรกำหนดรำคำ ขนำดของรำยกำร และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลผ่ำนระบบข่ำวของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่ำวที่เว็บไซต์ของ
บริ ษทั http://www.mama.co.th นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง
กำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรต่อเลขำนุ กำรบริ ษทั ภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
และเลขำนุ กำรบริ ษทั ต้องจัดส่ งรำยงำนดัง กล่ ำวให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ภำยใน 7 วันท ำกำร นับ แต่ วนั ที่ ไ ด้รับ รำยงำนดัง กล่ ำ ว ตำมมำตรำ 89/14 แห่ ง พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ประจำปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้น สำมำรถเสนอ
เรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุ ม พร้อมทั้งสำมำรถเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร
บริ ษทั ล่วงหน้ำได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กำหนด ซึ่ งได้เผยแพร่ ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั http://www.mama.co.th
โดยบริ ษทั ฯได้แจ้งข่ำวสำรกำรให้สิทธิ ดงั กล่ำวผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560
และกำหนดช่วงระยะเวลำกำรยืน่ เสนอ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2560 ปรำกฏว่ำไม่มี
ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุ เป็ นวำระกำรประชุ มและ/หรื อเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อรั บกำรพิจำรณำเลื อกตั้งเป็ น
กรรมกำรบริ ษทั
หมวด 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิ และประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่ำงๆ โดยดำเนิ นธุ รกิจด้วย
ควำมรั บ ผิ ด ชอบและเป็ นธรรมต่ อ ผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ ำย มุ่ ง มั่น ในกำรพัฒ นำกิ จ กำรของบริ ษ ัท ให้
เจริ ญก้ำวหน้ำ มัน่ คงอย่ำงยัง่ ยืน สำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นอย่ำงเหมำะสม และได้ก ำหนดเป็ น
แนวทำงปฏิบตั ิไว้ในจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุ รกิจสำหรับคณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน เกี่ยวกับ
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ควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยกลุ่ มต่ำงๆ ได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ลู กค้ำ พนักงำน คู่คำ้ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ
ภำครัฐ และ สิ่ งแวดล้อม ดังนี้
ต่ อผู้ถือหุ้น : บริ ษทั ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำให้บริ ษทั มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ มัน่ คง สำมำรถ
แข่งขันได้ในระยะยำว เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่ำงต่อเนื่ อง โดยกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั น
ผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูส้ นใจทัว่ ไปเข้ำเยี่ยมชมโรงงำนได้ รวมถึงกำรจัดกิ จกรรม
กำรสำนสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถำบัน เป็ นต้น
ในปี 2560 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 มีมติอนุ มตั ิ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล “จัดสรรจำกกำไรสุ ทธิ ประจำปี บนงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 ”
อนึ่งในปี 2560 บริ ษทั เดิมก่อนกำรควบบริ ษทั ทั้งบริ ษทั TF และบริ ษทั PR ได้จ่ำยเงินสดปั นผล
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นไปแล้ว 2 ครั้ง (เมื่อวันที่ 24 พ.ค. และ 15 ก.ย. 2560) ตำมนโยบำยเดิมของแต่ละบริ ษทั เป็ น
จำนวนเงินรวม 903.60 ล้ำนบำท และ 329.07 ล้ำนบำทตำมลำดับ
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้บุคคลภำยนอกผูท้ ี่สนใจเข้ำเยีย่ มชมโรงงำนผลิตของบริ ษทั ฯ โดยในรอบปี
ที่ผ่ำนมำมีประมำณ 150 คณะ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงมีนโยบำยในกำรจัดกิ จกรรมร่ วมกับบริ ษทั ในกลุ่ม
และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุนที่สนใจบริ ษทั ฯ สำมำรถติดตำมข้อมูล
ควำมคืบหน้ำเกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯต่อเนื่ องจำกบริ ษทั เดิ ม (TF และ PR) ในกิ จกรรม "นักวิเครำะห์ นัก
ลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ซึ่ งได้จดั กิจกรรมติดต่อกันเป็ นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 โดยเป็ นงำนที่มี
นักวิเครำะห์ นักลงทุน และสื่ อมวลชนให้ควำมสนใจเข้ำร่ วมงำนจำนวนมำก
ต่ อลูกค้ า : บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิจอยูบ่ นควำมซื่ อสัตย์ ยุติธรรม ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้ำ และทำ
กำรแข่งขันเสรี ตำมกลไกของตลำด โดยคำนึ งถึ งควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจสู งสุ ดของลู กค้ำเป็ นสำคัญ
รวมถึ งรั กษำควำมลับทำงกำรค้ำของลู กค้ำ มีกำรคิ ดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรผลิ ต
สิ นค้ำเพื่อควบคุมต้นทุนให้สำมำรถแข่งขันได้
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทำงหลำกหลำยเพื่อรับฟั งควำมคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรี ยน
จำกลู กค้ำหรื อผูบ้ ริ โภค และมี กำรตอบสนองต่อข้อร้ องเรี ยนที่ รวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภำพ เพื่อนำไปสู่ กำร
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นำระบบต่ อ ไปโดยจั ด ให้ มี บ ริ กำรลู ก ค้ ำ สั ม พั น ธ์ ผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
http://www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-3747955
ในปี 2560 ไม่ปรำกฏข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำที่เป็ นนัยสำคัญ ส่ วนข้อร้องเรี ยนอื่น บริ ษทั ฯ ได้นำมำ
วิเครำะห์หำสำเหตุ ข้อบกพร่ อง ดำเนิ นกำรแก้ไข ป้ องกัน ติดตำมทั้งระบบ และปรับใช้กบั ทั้งองค์กร เพื่อมิให้
ข้อบกพร่ องนั้นเกิดขึ้นซ้ ำอีก
ต่ อพนักงาน : บริ ษทั ฯ เล็งเห็นควำมสำคัญของบุคลำกรซึ่ งเป็ นทรัพยำกรที่เป็ นหัวใจสำคัญและมี
ค่ำที่จะนำพำบริ ษทั บรรลุเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้ จึงให้ควำมสำคัญกับพนักงำนทุกระดับชั้น ไม่วำ่ จะทำงำนอยูใ่ นส่ วน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ใด ฝ่ ำยใด โดยปรำศจำกกำรเลือ กปฏิ บตั ิ ตลอดจนให้ผลตอบแทนและสวัสดิ กำรที่เป็ นธรรม ได้แก่ เงิ นเดือน
โบนัส กองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ เงินรำงวัลประจำปี สำหรับพนักงำนที่มีอำยุงำนครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี กำร
ตรวจสุ ขภำพประจำปี และกำรตรวจเพิ่มเติ มในด้ำนอื่นตำมอำยุของพนักงำนที่เพิ่มขึ้ น ตลอดจนสนับสนุ น
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำแก่พนักงำนที่มีศกั ยภำพ โดยมีกำรสนับสนุ นเป็ นประจำทุกปี นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
มุ่งเน้นส่ งเสริ มศักยภำพของพนักงำนด้วยกำรจัดกิจกรรมฝึ กอบรมให้ตรงกับสำยงำนที่สำมำรถนำไปประยุกต์
ในงำนได้ และยังคำนึ งถึ งควำมปลอดภัยต่อชี วิต สุ ขภำพของพนักงำน อำทิ เช่ น กำรจัดอบรมหลักสู ตรกำร
พัฒนำทักษะกำรเป็ นหัวหน้ำงำนที่ดี , หลักสู ตร 5 ส เพื่อกำรเพิ่มผลผลิต, หลักสู ตรกำรซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น
กำรซ้อมอพยพหนี ไ ฟ และกำรใช้อุปกรณ์ ที่จำเป็ น รวมทั้งสร้ ำ งสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ส่ ง เสริ ม ให้
พนักงำนรู ้รักและสำมัคคีกนั ด้วยกำรทำกิจกรรมร่ วมกันเพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ และให้รู้จกั ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันเสมือนครอบครัวเดียวกัน
กำรพัฒนำและกำรฝึ กอบรมบุ คคลำกรในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีนโยบำยมุ่ง เน้นกำรรั กษำระบบ
มำตรฐำนต่ำงๆ ที่บริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรอง รวมถึ งกำรเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับ กฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ
เกี่ยวกับกำรส่ งออกสิ นค้ำไปยังตลำดต่ำงประเทศ เช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุ งควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร
ให้ทนั สมัยของสหรัฐอเมริ กำ Food Safety Modernization Act (FSMA) โดยได้มีกำรปรับปรุ งแก้ไขระบบ
Food Safety Plan ของบริ ษทั ให้มีควำมถู กต้องเหมำะสม บนพื้นฐำนของกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนต่ำงๆ
รวมถึงกำรเตรี ยมควำมพร้อมในกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนของ ISO (International Standards Organization) ใน
Version 2015 ที่มุ่งเน้นกำรวิเครำะห์บริ บทขององค์กร, กำรเข้ำใจถึงควำมจำเป็ นและควำมคำดหวังของผูท้ ี่มี
ส่ วนได้เสี ย และกำรนำแนวควำมคิดเรื่ องควำมเสี่ ยง มำประยุกต์กบั กำรวำงแผนงำนเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุ ง
อย่ำงต่อเนื่อง
ต่ อคู่ค้า : บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตำมเงื่ อนไขหรื อข้อตกลงทำงกำรค้ำ และปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเป็ นธรรม
ไม่เรี ยก รั บ หรื อยินยอม ที่ จะรับทรั พย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่ งอยู่นอกเหนื อเงื่ อนไขหรื อข้อตกลงทำง
กำรค้ำ รวมทั้งส่ งเสริ มกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี ตรงไปตรงมำ และยุติธรรม โดยให้ควำมสำคัญกับคู่คำ้
อย่ำงเสมอภำคบนพื้นฐำนกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม เคำรพสิ ทธิ ซ่ ึ งกันและกัน สร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน
ตลอดจนมีกำรเข้ำเยีย่ มชมกิจกำรของคู่คำ้ เพื่อประเมินศักยภำพในกำรดำเนิ นงำน และบริ ษทั ฯ ยังมีกำรสื่ อสำร
ให้ คู่ ค ้ำ รั บ ทรำบถึ ง กำรปฏิ บ ัติ ต นตำมข้อ ก ำหนดในกำรท ำงำนร่ ว มกัน และบริ ษ ัท ฯ ให้ ค วำมส ำคัญ กับ
กระบวนกำรจัดซื้ อจัดหำ เพรำะเป็ นขบวนกำรสำคัญในกำรควบคุมคุณภำพของวัตถุดิบและวัสดุ กำรควบคุม
ค่ ำ ใช้จ่ำ ยของบริ ษ ทั ดัง นั้นจึ ง มุ่ ง เน้นให้มี ก ระบวนกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนให้มี ค วำมโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำที่มีต่อคู่
ค้ำ รวมถึ งกำรปรับเปลี่ ยนวิธีกำรทำงำนต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรตรวจสอบเรื่ องกำรจัดหำ
วัตถุ ดิบอย่ำงยัง่ ยืนของลู กค้ำ เช่ น Unilever (Unilever Responsible Sourcing Audit - URSA) เพื่อเชื่อมโยง
ควำมเสี่ ยงด้ำนสิ ทธิ มนุษยชนกับประเทศที่จดั หำสิ นค้ำโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก ให้แก่ลูกค้ำหรื อกลุ่มธุ รกิจที่
มีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Partner Policy) เป็ นต้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ต่ อเจ้ าหนี้ : เจ้ำหนี้ ส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นเจ้ำหนี้ กำรค้ำ ซึ่ งมีเงื่ อนไขและข้อตกลงกำรส่ งมอบ
สิ นค้ำและชำระเงินที่ชดั เจน บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อตกลง และชำระหนี้ ตรงตำมกำหนดเวลำ ตลอด
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพำทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรผิดนัดชำระหนี้ โดยบริ ษทั ฯ จ่ำยเงิ น
ให้กบั เจ้ำหนี้ทุกรำยตรงตำมเงื่อนไขกำรชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้ำ
ต่ อคู่ แข่ งทางการค้ า : บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงเป็ นธรรมภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำย และ
แข่งขันทำงกำรค้ำตำมกรอบกติกำที่ เป็ นธรรม รั กษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิ บตั ิในกำรแข่งขัน ไม่ละเมิ ด
ควำมลับหรื อล่วงรู ้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้
พิพำทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทำงกำรค้ำ
ต่ อภาครัฐ : บริ ษทั ฯ ชำระภำษีครบถ้วน ตรงเวลำ เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำย ทั้งภำษีเงิน
ได้หัก ณ ที่ จ่ำย ภำษี เงิ นได้นิติบุคคล ภำษี มูลค่ำเพิ่ม ภำษี ธุรกิ จเฉพำะ ภำษี ศุลกำกร ภำษี ป้ำย ภำษี โรงเรื อน
ตลอดจนอำกรแสตมป์ รวมถึงข้อกำหนดต่ำงๆ ที่ทำงโรงงำนเกี่ ยวข้องเช่ น กฎหมำยทำงด้ำนกำรผลิตอำหำร
กฎหมำยทำงด้ำนพลังงำนและสิ่ งแวดล้อม กฎหมำยทำงด้ำนแรงงำน ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยเป็ นต้น
ต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม : บริ ษ ัท ฯ ส่ ง เสริ ม กำรดำเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สำธำรณประโยชน์ ปลู ก ฝั ง
จิ ต ส ำนึ ก ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมโดยส่ วนรวม ให้ เกิ ด ขึ้ น ในบริ ษ ัท ตลอดจนร่ ว มให้ ค วำม
ช่วยเหลือบรรเทำทุกข์แก่ผปู ้ ระสบควำมเดือดร้อนจำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
ต่ อสิ่ งแวดล้ อม : บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อสิ่ งแวดล้อม โดยปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยและ
กฎระเบี ยบของหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้องอย่ำงเคร่ งครั ด และให้ควำมสำคัญกับกำรรั กษำสภำพแวดล้อมในทุ ก
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน และยึดแนวปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนที่ ได้รับ ได้แก่ กำรดำเนิ นกำรตำมมำตรฐำน ISO14001:2015 Environmental Management System ระบบกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม และฝึ กอบรม
พนักงำนทุกระดับชั้นให้เข้ำใจถึงควำมสำคัญของสิ่ งแวดล้อมอย่ำงถูกต้อง
อนึ่ง ในปี 2560 บริ ษทั ฯ (TF และ PR) ได้รับใบประกำศนียบัตร ESG100 2017 (Environmental,
Social and Governance) จำกสถำบันไทยพัฒน์ ในฐำนะบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ที่มีกำรดำเนิ นงำนโดดเด่นด้ำนสิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำลใน 100 บริ ษทั จำกกำรประเมินข้อมูลด้ำน
ควำมยัง่ ยืนทำงธุ รกิจของบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกเหนื อจำกกำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่ำงๆ ดังกล่ำวแล้ว บริ ษทั ฯ ยังตระหนักถึ งสิ ทธิ
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องต่ำงๆ ดังนี้
การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสี ยในการแจ้ งเบาะแส : บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดช่องทำงให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยสำมำรถติดต่อสื่ อสำร แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ รวมถึงพนักงำนหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่พบ
เห็น หรื อมีหลักฐำน หรื อมีขอ้ สงสัยว่ำมีพนักงำนหรื อบุคคลซึ่ งกระทำในนำมบริ ษทั ได้เข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำร
ให้สินบนหรื อคอร์รัปชันทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อม กำรทุจริ ตกระทำผิดกฎหมำย กำรฝ่ ำฝื นกฎระเบียบ ข้อบังคับ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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และนโยบำยของบริ ษทั กำรไม่ปฏิ บตั ิตำมจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน กำรไม่ได้รับ
ควำมเป็ นธรรมในกำรปฏิบตั ิงำนสำมำรถแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรี ยนกำรกระทำดังกล่ำว ดังช่องทำงต่อไปนี้
1) ร้องเรี ยนได้โดยตรงด้วยวำจำ หรื อทำเป็ นหนังสื อถึงผูร้ ับข้อร้องเรี ยน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
โทรศัพท์ 0-2374-4730 ต่อ 1772
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร
โทรศัพท์ 0-2374-4730 ต่อ 1702
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน
โทรศัพท์ 0-2374-4730 ต่อ 1125
2) ผ่ำนทำง E-mail Address : cac@mama.co.th ของผูร้ ับข้อร้องเรี ยน
3) กล่องรับควำมคิดเห็น
4) ผ่ำนทำงไปรษณี ย ์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
เลขที่ 304 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
5) ในกรณี ผูร้ ้ อ งเรี ย นเลื อ กที่ จะไม่ เปิ ดเผยชื่ อ ต้องระบุ รำยละเอี ย ดข้อเท็จจริ ง หรื อหลัก ฐำน
ที่ ชัดเจนเพียงพอที่ จะแสดงให้เห็ นว่ำมี เหตุ อนั ควรเชื่ อว่ำ มี กำรเข้ำไปมี ส่ วนร่ วมในกำรให้
สิ นบนหรื อคอร์รัปชัน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นควำมลับ และคำนึ งถึงควำมปลอดภัยของผูร้ ้องเรี ยน
เว้นแต่กรณี ที่ตอ้ งเปิ ดเผยตำมที่กฎหมำยกำหนด
การส่ งเสริมให้ ใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ : บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงำนใช้ทรัพยำกรอย่ำง
มีประสิ ทธิ ภำพด้วยกำรควบคุมปริ มำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำ น้ ำประปำ น้ ำมันเชื้ อเพลิง กำรสนับสนุ นกำรใช้
เอกสำรและแบบฟอร์ มอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อลดกำรใช้กระดำษ และมีกำรประชุ มเรื่ องพลังงำนเป็ นประจำทุก
เดือน เพื่อควบคุมกำรใช้พลังงำนแต่ละประเภท รวมถึงกำรจัดกิ จกรรมสัปดำห์สิ่งแวดล้อมภำยในโรงงำน ที่
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จดั เป็ นประจำต่อเนื่องทุกๆ ปี
การไม่ ล่ว งละเมิ ด ทรั พย์ สิ นทางปั ญญา : บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิ จบนพื้ นฐำนของจริ ย ธรรมและ
คุ ณ ธรรม ไม่ ล่ ว งละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทำงปั ญ ญำ แต่ มุ่ ง มั่น ที่ จ ะพัฒ นำนวัต กรรมอำหำร โดยน ำเทคโนโลยี
เครื่ องจักรที่ทนั สมัยมำใช้ในกำรผลิ ตสิ นค้ำ ควบคู่กบั กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ ยวชำญในกำร
ปฏิบตั ิงำน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดและลูกค้ำ ตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีประวัติ
หรื อคดีข้ ึนศำลเกี่ยวกับกำรล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
การไม่ ล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชน : บริ ษทั ฯ เคำรพในสิ ทธิ มนุษยชนของพนักงำนทุกคน ให้ควำม
เสมอภำค และให้เกียรติ พนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในด้ำนควำมปลอดภัยส่ วนบุคคล ตลอดจนสิ ทธิ ใน
สถำนที่ทำงำน รวมถึงปรำศจำกกำรล่วงละเมิดหรื อกำรข่มเหงในทุกรู ปแบบ ตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำบริ ษทั ฯ
ไม่เคยมี ประวัติหรื อคดี ข้ ึ นศำลเกี่ ยวกับกำรล่ วงละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษ ยชน รวมถึ งมี ระบบกำรพิจำรณำทบทวน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ระเบี ยบข้อบังคับต่ำงๆ เกี่ ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในโรงงำนที่ ไม่ล่วงละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนของ
พนักงำนหรื อผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ เช่น กำรติดกล้องทีวีวงจรปิ ดหรื อกำรตรวจค้นยำนพำหนะก่อนออกจำกโรงงำน
เป็ นต้น
การต่ อต้ านการทุจริต การคอร์ รัปชั น และห้ ามจ่ ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ ทางธุรกิจ : บริ ษทั ฯ มี
ควำมมุ่งมัน่ ที่จะดำเนิ นธุ รกิ จที่มีควำมโปร่ งใส ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ต่อต้ำนกำรทุจริ ต และไม่สนับสนุ นกำร
คอร์ รัปชัน เพื่ อให้กำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ เป็ นไปตำมหลัก กำรกำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดีของบริ ษทั ฯ จึ ง
กำหนดนโยบำยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชันขึ้ นโดยเฉพำะ จำนวน 2 ฉบับ คือ นโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน นโยบำยว่ำด้วยกำรแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยน และข้อปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์ รัปชัน ฉบับที่ 1 รวมถึ งกำรเข้ำร่ วมลงนำมในคำประกำศเจตนำรมณ์ แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action
Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ำ นทุ จ ริ ต และได้ผ่ำ นกระบวนกำรรั บ รองโดยได้รั บ มอบใบ
ประกำศนี ยบัตรรั บ รองเป็ นสมำชิ กแนวร่ วมปฏิ บ ตั ิ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อต้ำ นทุ จริ ต จำกสมำคม
ส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ตำมนโยบำยได้กำหนดห้ำมกรรมกำรบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ยอมรับหรื อสนับสนุ นกำรคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยกำหนด
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อเป็ นแนวปฏิ บตั ิ และแนวทำงกำรป้ องกันโดยกำรจัดตั้งคณะอนุ กรรมกำรอย่ำงน้อย 3
คน เพื่อพิจำรณำเรื่ องกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงต่ำงๆ ตำมควำมจำเป็ นและสมควร
ด้ำนกำรส่ งเสริ มควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน บริ ษทั ฯ
ได้มีช่องทำงในกำรสื่ อสำรกับผูบ้ ริ หำรและพนักงำน โดยมีกำรฝึ กอบรมปฐมนิ เทศสำหรับพนักงำนใหม่ให้
ได้รับทรำบนโยบำยและแนวทำงปฏิ บตั ิ ต่ำงๆ ที่ เกี่ ย วข้องก่ อนเริ่ มปฏิ บตั ิ งำน และมี ก ำรฝึ กอบรมทบทวน
พนักงำนทุกคนเป็ นประจำสม่ำเสมอ ปี ละ 1 ครั้ง
ด้ำนกำรสื่ อสำรไปยังคู่คำ้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อแจ้งเกี่ยวกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชันของบริ ษทั ฯ ไปยังคู่คำ้ ของบริ ษทั ฯ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศทุกรำย รวมถึงคู่คำ้ รำยใหม่ที่ได้เริ่ มมีกำร
ติดต่อประสำนงำนกัน เพื่อให้รับทรำบถึงควำมมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ ที่จะดำเนิ นกำรต่ำงๆ ตำมนโยบำยที่แจ้งไว้
รวมทั้งบริ ษทั ยังได้เผยแพร่ นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชันให้กบั ผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ http://www.mama.co.th ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ในปี 2560 ไม่ พ บประเด็ น ข้อ บกพร่ อ งที่ เป็ นสาระส าคัญเกี่ ย วกับ การคอร์ รัป ชัน และการ
ดาเนิ นงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนละเมิดจรรยาบรรณในการดาเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
ความปลอดภัยและอาชี วอนามัย : บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน รวมถึ งผลกระทบต่อสุ ขภำพของพนักงำน โดยกำหนดระเบียบ วิธีกำรปฏิ บตั ิ
และมำตรฐำนกำรท ำงำนที่ ป ลอดภัย รวมถึ ง มี ก ำรตรวจติ ดตำมและประเมิ น ผลด้ำ นควำมปลอดภัย อย่ำ ง
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สม่ำเสมอ เพื่อป้ องกันและลดควำมสู ญเสี ยต่อชี วิตและทรัพย์สินของบริ ษทั พนักงำน คู่คำ้ และผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
ทุกฝ่ ำย
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีสถิติกำรเกิดอุบตั ิเหตุอนั เนื่ องมำจำกกำรทำงำน คำนวณตำม TCIR เท่ำกับ
0.647 รำยต่อพนักงำน 100 คนต่อปี ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เกินจำกค่ำมำตรฐำน (TCIR : Total Case Incident Rate
คือ จำนวนอุบ ตั ิ เหตุ จำกกำรท ำงำน ค ำนวณเฉลี่ ย ที่ พ นักงำน 100 คน ในช่ วงระยะเวลำ 1 ปี ซึ่ งองค์ก รที่ มี
มำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ดี TCIR จะอยูท่ ี่ 1.0 หรื อต่ำกว่ำ)
หมวด 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยเปิ ดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน และที่
ไม่ใช่ทำงกำรเงิ นอย่ำงครบถ้วน เป็ นจริ ง เชื่ อถือได้ เพียงพอและทันเวลำ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยและนัก
ลงทุนได้รับข้อมูลและสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน และบริ ษทั ฯ ยังคงเปิ ดเผยข้อมูลตำมที่กำหนดโดยกฎหมำย
หรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สำรสนเทศที่ รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญ ชี ได้แก่ งบกำรเงิ น แบบแสดงรำยกำรข้อมู ล
ประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี
(2) สำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตุกำรณ์ ได้แก่ กำรได้มำและจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ รำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน กำรเข้ำร่ วมลงทุน กำรจ่ำย/ไม่จ่ำยปั นผล กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็ นต้น
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำว ดำเนิ นกำรโดยผ่ำนระบบ SET Community Portal ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และจัดส่ งในรู ปแบบเอกสำรสิ่ งพิมพ์ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ภำยในเวลำที่กำหนดเพื่อเผยแพร่ ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เว็บไซต์ของบริ ษทั http://www.mama.co.th
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่ ง
ครอบคลุมเรื่ องสำคัญตำมข้อพึงปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียนที่ตลำดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้
โดยแสดงควบคู่กบั รำยงำนของผูส้ อบบัญชีในรำยงำนประจำปี เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินว่ำมีควำมถูกต้องครบถ้วน โปร่ งใส อย่ำงเพียงพอ และเพื่อให้เกิดควำมเชื่ อมัน่ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยต่อรำยงำนงบกำรเงินที่บริ ษทั จัดทำขึ้น
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีกำรเปิ ดเผยเรื่ องต่ำงๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับข้อมูลที่เท่ำเทียมกัน และเพื่อ
แสดงถึงควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินธุ รกิจ ดังนี้
(1) โครงสร้ำงองค์กรและกำรจัดกำร มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงโครงสร้ำงองค์กร รำยละเอียดกำร
จัดกำร กำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุ ดย่อย ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
เช่ น จำนวนครั้งกำรประชุ ม จำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่ วมประชุ ม มีกำรเปิ ดเผย
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นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ตลอดจนรู ปแบบและลักษณะ
ของค่ำตอบแทน
ลักษณะกำรประกอบธุ รกิ จ มี กำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึ งกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ในกลุ่ม
รำยกำรระหว่ำงกันมีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึง แนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนในกำรดูแลเพื่อขจัด
ปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ และเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และ
ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยกำรท ำรำยกำรระหว่ำ งกัน ที่ ส ำคัญ ต้อ งได้รั บ กำรพิ จ ำรณำและอนุ ม ัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ส่ วนกำรทำธุ รกรรมเกี่ ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่ อนไขกำรค้ำ
โดยทั่ว ไป ระหว่ำ งบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย กับ กรรมกำรผู บ้ ริ ห ำร หรื อบุ ค คลที่ มี ค วำม
เกี่ ย วข้อง คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ มอบหมำยให้ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ัทฯ พิ จ ำรณำกำรท ำ
ธุ รกรรมดังกล่ำวได้ แต่ตอ้ งรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทรำบเป็ นรำยไตรมำส ทั้งนี้ ได้
ผ่ำนกำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันจำกที่ประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว และหำกมี
ขนำดรำยที่มีนยั สำคัญเมื่อได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ ว บริ ษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรแจ้งข่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงกำรปฏิบตั ิตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำร โดยเผยแพร่ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
รำยงำนกำรดู แลกิ จกรรมสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึ งควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และกำรจัดกิ จกรรมทำงสังคมเพื่อดู แลกลุ่มผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบำยหนึ่งในกำรดำเนินธุ รกิจ
นโยบำยด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อทำ
หน้ำ ที่ ก ำกับ ดู แ ลและบริ ห ำรควำมเสี่ ย งขององค์ก รอย่ำ งเป็ นระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ครอบคุมในทุกด้ำนอย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรเปิ ดเผย
ปัจจัยควำมเสี่ ยง ให้ทรำบถึงปัจจัยเสี่ ยงและแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ำนต่ำงๆ
ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงรำยชื่ อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้น 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯ กำร
กระจำยกำรถือหุ น้ ตำมสัญชำติ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี
รำยงำนกำรถือหุ ้นของกรรมกำรในบริ ษทั มีกำรเปิ ดเผยให้ทรำบถึงกำรถือหุ ้นของกรรมกำร
บริ ษทั ฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่นิติภำวะ) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี
รำยงำนกำรมี ส่ ว นได้เ สี ย ของกรรมกำรและผูบ้ ริ ห ำร บริ ษ ัท ฯ ก ำหนดให้ ก รรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำร รำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ ยวข้อง ใน
แบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร ภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่
ได้รับกำรแต่งตั้ง หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร นำส่ งรำยงำนกำรมี
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ส่ วนได้เสี ย โดยจัดส่ งไปที่เลขำนุ กำรบริ ษทั ภำยใน 1 เดื อน นับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ ยนแปลง
และให้เลขำนุ กำรบริ ษทั จัดส่ งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วันทำกำร
(10) กำรพัฒนำกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนัก งำน บริ ษทั ตระหนักถึ งควำมสำคัญในกำรพัฒนำ
ควำมรู ้ แก่ บุ ค คลำกรบริ ษ ทั ฯ ในทุ ก หน่ วยงำน โดยก ำหนดให้มี แผนงำนกำรจัดฝึ กอบรม
เพิ่ ม พู นควำมรู ้ ค วำมสำมรถในหลัก สู ตรด้ำ นต่ ำ งๆ ที่ ส อดคล้องกับ แต่ ล ะหน่ วยงำนอย่ำ ง
ต่อเนื่องมีท้ งั จัดอบรมภำยในบริ ษทั ฯ และกำรส่ งไปอบรมนอกสถำนที่
(11) นโยบำยกำรแจ้ง เบำะแสและข้อร้ องเรี ย นกำรกระท ำควำมผิด คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ มี
นโยบำยเปิ ดโอกำสให้พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกำรแจ้งเบำะแส หรื อข้อร้องเรี ยน เมื่อ
พบว่ำพนักงำนหรื อบุคคลซึ่ งกระทำในนำมบริ ษทั ฯ ได้เข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรให้สินบนหรื อ
หรื อคอร์ รัปชันทั้งทำงตรงและทำงอ้อม กำรทุ จริ ต กระท ำผิดกฎหมำย ฝ่ ำฝื นกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับ เป็ นต้น โดยผ่ำนช่องทำงที่บริ ษทั ฯ กำหนด โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้
เป็ นควำมลับ และค ำนึ ง ถึ ง ควำมปลอดภัย ของผู ร้ ้ องเรี ย น เว้นแต่ ก รณี ที่ ต้องเปิ ดเผยตำม
กฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ กำรดำเนิ นกำรเป็ นไปตำมกระบวนกำรควำมโปร่ งใส ชัดเจน และเป็ น
ธรรม ตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน” ที่บริ ษทั ฯ
ได้เผยแพร่ ให้ทรำบโดยทัว่ กันบนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ (www.mama.co.th)
(12) กำรสื่ อ สำรกับ ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ล งทุ น บริ ษัท ฯ เปิ ดโอกำสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น และนัก ลงทุ น ได้
ติดต่อสื่ อสำร สอบถำมข่ำวสำร ข้อมูลสำคัญ เพื่อสิ ทธิ ประโยชน์และควำมเข้ำใจในธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ จำกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ ที่ทำหน้ำที่กำรเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในกำร
สื่ อสำรกับผูถ้ ื อหุ ้นและให้ควำมสะดวกแก่นกั ลงทุน และนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ทวั่ ไปอย่ำง
เท่ำเทียมกัน ตำมช่องทำงดังนี้
นักลงทุนสัมพันธ์ : นำยวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน (CFO)
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-3744730 ต่อ 1125
E-mail
: wasan.b@mama.co.th
อนึ่ง บริ ษทั ฯ ยังคงมีนโยบำยในกำรจัดกิจกรรมร่ วมกับบริ ษทั ในกลุ่ม และตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นและนักลงทุนที่สนใจบริ ษทั ฯ สำมำรถติดตำมข้อมูลควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ฯ ต่อเนื่ องจำกบริ ษทั เดิ ม (TF และ PR) ในกิจกรรม "นักวิเครำะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ซึ่ ง
ได้จดั กิ จกรรมติดต่อกันเป็ นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 โดยเป็ นงำนที่มีนกั วิเครำะห์ นักลงทุน และ
สื่ อมวลชนให้ควำมสนใจเข้ำร่ วมงำนจำนวนมำก
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หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่ในกำรจัดกำรบริ ษทั ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริ ษทั มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น จัดให้มีนโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำร จริ ยธรรม
ธุ ร กิ จ และจรรยำบรรณพนัก งำน และก ำกับ ดู แ ลกำรบริ ห ำรงำนของฝ่ ำยจัด กำรให้ ด ำเนิ น งำนอย่ ำ งมี
ประสิ ทธิภำพ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร
1 คน กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร 10 คน (เป็ นกรรมกำรอิสระ 5 คน เป็ นสัดส่ วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด) และกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร 4 คน ประวัติของกรรมกำรแต่ละคนอยู่ อยูท่ ี่เอกสำรแนบ 1 บริ ษทั ฯ ได้
มีกำรกำหนดคุ ณสมบัติของกรรมกำรอิสระซึ่ งเข้มงวดกว่ำข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั มีควำม
เป็ นอิสระอย่ำงแท้จริ ง นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยบริ หำร ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน และได้มอบหมำยให้ นำงสำว
สรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี เป็ นผูร้ ับผิดชอบหน้ำที่เลขำนุกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีวำระกำรดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่ งตำมข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดไว้
ว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรจำนวน 1 ใน 3 ออกจำกตำแหน่ง โดยให้กรรมกำรที่ดำรง
ตำแหน่ งนำนที่สุดเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ ง โดยกรรมกำรผูอ้ อกไปนั้นจะถู กเลื อกกลับเข้ำรับตำแหน่ งอีกก็ได้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรำยละเอียดข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรแต่ละคนในบริ ษทั อื่นไว้ในเอกสำรแนบ 1
ของแบบ 56-1 และในรำยงำนประจำปี ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีกรรมกำรบริ ษทั ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
บริ ษทั จดทะเบี ยนมำกกว่ำ 5 บริ ษทั และบริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่ำไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิ บตั ิ หน้ำที่ แต่อย่ำงใด
เนื่ อ งจำกกรรมกำรได้อุทิ ศ เวลำในกำรปฏิ บ ตั ิ ห น้ำ ที่ ใ ห้ก ับ บริ ษ ัท อย่ำ งเต็ ม ที่ โ ดยได้เข้ำ ร่ ว มประชุ ม อย่ำ ง
สม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริ ษทั มำโดยตลอด
การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริ หาร บริ ษทั ฯ กำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริ ษทั ไม่น้อย
กว่ำ 5 คน โดยมีคุณสมบัติของกรรมกำร ตำม พ.ร.บ. มหำชน ดังนี้
1. เป็ นบุคคลธรรมดำ
2. บรรลุนิติภำวะ
3. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้
กระทำโดยทุจริ ต
5. ไม่เคยถูกลงโทษจำคุก ไล่ออก หรื อปลดออกจำกรำชกำร หรื อองค์กร หรื อหน่วยงำน
ของรัฐ ฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่
6. จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
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องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีจานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
- ประธำนกรรมกำรบริ ษทั (ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร)
- กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร
(เป็ นกรรมกำรจำกบริ ษทั ในกลุ่ม และเป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั )
- กรรมกำรอิสระ
(เป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ ำ น ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง 1 ท่ ำ น
กรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำนกรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน 1 ท่ำน และ
กรรมกำรบริ ษทั 1 ท่ำน)
- กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
(เป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร 1 ท่ำน กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 1ท่ำน และกรรมกำรบริ หำร 2 ท่ำน)

1 ท่ำน
5 ท่ำน
5 ท่ำน

4 ท่ำน

คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของกรรมกำรทั้ง
คณะ และกรรมกำรอิสระเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และมีกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรคิดเป็ นร้อยละ 73.33 ของคณะกรรมกำรบริ ษทั
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ทั้ง 5 ท่ำน มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร
อิสระตำมเกณฑ์กำหนดของบริ ษทั ฯ กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯถื อหุ ้นบริ ษทั ฯ ไม่เกินร้ อยละ 0.05 (ต่ ำกว่ำ
เกณฑ์กำหนด) และกำรไปดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นของกรรมกำรอิสระมี 1 ท่ำน
เพียง 3 แห่ง สำหรับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ตำมรำยละเอียดในหัวข้อ 9.3 กำรสรรหำ
และแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรทุกชุ ดไว้อย่ำงชัดเจน
นอกจำกนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำร เพื่อทำหน้ำที่ดูแลกำรดำเนินธุ รกิจบริ หำรกิจกำรงำนของบริ ษทั และ
กำรปฏิ บตั ิงำนของบริ ษทั ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และสอดคล้องกับนโยบำยที่คณะกรรมกำร
บริ ษทั กำหนด
คณะกรรมการบริ หาร มี ฐำนะเป็ นฝ่ ำยจัดกำรจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้ำที่ บริ หำรจัดกำรกิ จกำรของ
บริ ษทั ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต เยี่ยง
วิญญูชนผูป้ ระกอบธุ รกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำรบริ หำร
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำย พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตลอดจนกำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
แก่พนักงำนระดับต่ำงๆ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 90

2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงำนอื่นใดเพื่อดำเนินกิจกำรต่ำงๆ ในกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั
3. ออกระเบี ยบ ประกำศ ว่ำด้วยกำรปฏิ บตั ิงำน และสำมำรถมอบอำนำจให้แก่กรรรมกำรบริ หำร
และ/หรื อ พนัก งำนผูด้ ำรงตำแหน่ งทำงกำรบริ ห ำร เป็ นผูล้ งนำมอนุ ม ตั ิ เบิ ก จ่ ำยสิ นทรั พ ย์ข อง
บริ ษทั ได้
4. อนุมตั ิกำรให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ือหุ ้น หรื อบริ ษทั
ที่มีกำรประกอบธุ รกิ จทำงกำรค้ำต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงิ นแห่ งละไม่เกิ นจำนวน 50 ล้ำน
บำท
5. อนุมตั ิกำรเข้ำค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อแก่บริ ษทั ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ือ
หุ ้นหรื อบริ ษทั ที่ มีกำรประกอบธุ รกิ จทำงกำรค้ำ ต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่ น ในวงเงิ นแห่ งละไม่เกิ น
จำนวน 50 ล้ำนบำท
6. อนุ มตั ิ กำรเข้ำทำนิ ติกรรมที่ มิใช่ ธุรกรรมทำงกำรเงิ น ในวงเงิ นแต่ละครั้ งไม่เกิ นจำนวน 50 ล้ำน
บำท
7. อนุมตั ิกำรได้รับหรื อยกเลิกวงเงินสิ นเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้ำนบำท
8. อนุมตั ิกำรลงทุน ขำยเงินลงทุนในหุ น้ สำมัญและ/หรื อหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน
จำนวน 50 ล้ำนบำท
9. อนุมตั ิกำรจัดหำและลงทุนในสิ นทรัพย์ถำวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้ำนบำท
10. อนุมตั ิกำรจำหน่ำย จ่ำยโอน ในสิ นทรัพย์ถำวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำกนวน 50 ล้ำนบำท
11. อนุมตั ิกำรปรับสภำพ ทำลำย ตัดบัญชี ซึ่ งสิ นทรัพย์ถำวร และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน ที่เลิกใช้ชำรุ ด
สู ญหำย ถูกทำลำย เสื่ อมสภำพหรื อล้ำสมัยไม่สำมำรถใช้งำนได้ มีมูลค่ำทำงบัญชี รวมไม่เกินครั้ง
ละจำนวน 50 ล้ำนบำท
12. อนุ มตั ิกำรปรับสภำพ รำคำ กำรทำลำย ซึ่ งวัตถุ ดิบ และ/หรื อ สิ นค้ำคงเหลื อที่เสื่ อมสภำพ หรื อ
ล้ำสมัยซึ่ งจะทำให้มีมูลค่ำทำงบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 50 ล้ำนบำท
13. อนุมตั ิกำรประนีประนอม กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร กำรร้องทุกข์ กำรฟ้องร้องคดี
และ/หรื อกำรดำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำคดีใดๆ ในนำมบริ ษทั สำหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวิสัย
ทำงกำรค้ำ ที่ มีทุนทรั พย์ไม่เกิ น จำนวน 2 ล้ำนบำท และ/หรื อ ที่เป็ นปกติวิสัยทำงกำรค้ำที่มีทุน
ทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 50 ล้ำนบำท
ในกรณี ที่มีควำมจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรเป็ นกำรรี บด่วน มอบอำนำจให้กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิในเรื่ องดังกล่ำว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรทรำบในครำวถัดไป
14. บรรดำอำนำจดำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริ หำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์และกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
15. มอบอำนำจให้แก่พนักงำนระดับบริ หำรของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใดทำกำรแทนได้
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16. มีอำนำจเชิ ญผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมำชี้ แจง ให้ควำมเห็นร่ วมประชุ ม หรื อ
ส่ งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจำเป็ น
17. ปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญ หรื อ ที่ปรึ กษำของบริ ษทั (ถ้ำมี) หรื อ จ้ำงที่ปรึ กษำ หรื อผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอก ใน
กรณี จำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั
18. ออกระเบียบปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่เห็นสมควร
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้ ำหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจำปี ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
2. รับผิดชอบในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำม ทิศทำง เป้ ำหมำย นโยบำยทำงธุ รกิจของ
บริ ษทั
3. รั บผิดชอบในกำรเพิ่ มขี ดควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขันของบริ ษทั และส่ ง เสริ มให้มี กำรคิ ดค้น
นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำม กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมกำรบริ หำรอำจแบ่งงำนกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรำยงำนควำมเป็ นไปของกิจกำรที่ตนดูแล
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรให้ทรำบ
6. ดูแลให้มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้ผูส้ อบบัญชี ทำกำรตรวจสอบ และ/หรื อ สอบทำน
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมลำดับ
7. พิจำรณำเรื่ องที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรื ออนุมตั ิต่อไป
8. ปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขกฎบัต รคณะกรรมกำรบริ หำร และน ำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษ ทั เพื่ อ
พิจำรณำอนุมตั ิ
9. ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
คณะกรรมกำรบริ หำร กำหนดกำรประชุ มสำหรับผูบ้ ริ หำรเป็ นประจำทุกสัปดำห์ โดยส่ งตำรำง
กำรประชุ มประจำปี ล่ วงหน้ำให้กบั ผูบ้ ริ หำรได้ทรำบล่ วงหน้ำ เพื่อติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนให้เป็ นไปตำม
วัตถุ ประสงค์ และเป้ ำหมำย ที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด สำหรับในปี 2560 (ตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลำคม – 30
ธันวำคม 2560) ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้มีกำรประชุม จำนวน 9 ครั้ง
กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริ หารสู งสุ ด
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุ ดย่อย คือ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อ
ทำหน้ำที่ ในกำรพิจำรณำคัดเลื อกบุ คคลที่ จะเสนอให้เข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรระดับสู งสุ ด
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้กำหนดแนวทำงกำรสรรหำคัดเลื อกโดยพิจำรณำจำกคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐำน และควำม
เชี่ ยวชำญจำกหลำยสำขำอำชี พ มีภำวะผูน้ ำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมรวมทั้งมีประวัติกำรทำงำนที่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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โปร่ งใส ซึ่ งมี คุณสมบัติเหมำะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัดเข้ำเป็ น
กรรมกำร เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่กรรมกำรลำออกด้วยสำเหตุอื่น
ในระหว่ำงปี คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะดำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้ง
ซึ่ งบุคคลที่เข้ำเป็ นกรรมกำรดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่ งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลื ออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน
เท่ำนั้น
ในส่ วนของกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพิจำรณำผูท้ รงคุณวุฒิและมิได้เป็ นลูกจ้ำง
หรื อพนักงำนที่ไ ด้รับ เงิ นเดื อนจำกบริ ษ ทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ ฯ ไม่ไ ด้มีส่ วนเกี่ ยวข้องกับกำรบริ หำรงำน
ประจำ และมีอิสระจำกกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ โดยถือหุ ้นในบริ ษทั ฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ย งทั้ง หมด และสำมำรถดู แลผลประโยชน์ ข องกลุ่ ม ผูถ้ ื อหุ ้นรำยย่อยได้ ซึ่ ง เป็ นไปตำมคุ ณสมบัติที่
ประกำศโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
และที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี (รำยละเอียดตำมหัวข้อ 9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ระดับสู ง)
จานวนบริษัทจดทะเบียนทีก่ รรมการบริษัทแต่ ละท่านได้ ดารงตาแหน่ ง อายุกรรมการและจานวน
วาระทีจ่ ะดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ตระหนักถึงควำมเหมำะสมของจำนวนบริ ษทั ที่กรรมกำรบริ ษทั ได้ดำรง
ตำแหน่ ง และจำนวนวำระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ซึ่ งกรรมกำรแต่ละท่ำนได้ ให้ควำมสำคัญต่อบทบำท
หน้ำที่ของตนในกำรดูแลรับผิดชอบกิจกำรของบริ ษทั ฯ และกำรจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นๆ และกำรปฏิบตั ิตำมหลักธรรมมำภิบำลที่ดีในกำรดำรงตำแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนรวมกันไม่เกิ น 5 แห่ ง ข้อมูลกรรมกำรบริ ษทั ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2560 กรรมกำรบริ ษทั แต่ละ
ท่ำนดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นรวมสู งสุ ดไม่เกิน 3 แห่ง ดังนี้
1
2
3
4

จำนวนกรรมกำรบริ ษทั
4 ท่ำน
1 ท่ำน
3 ท่ำน
7 ท่ำน

จำนวนบริ ษทั จดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
3 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
0 แห่ง

บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรำยละเอียดข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรแต่ละคนในบริ ษทั อื่นไว้ใน
เอกสำรแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่ งในปี 2560 กรรมกำรของบริ ษทั ทั้ง 15 ท่ำน มีกรรมกำร 4 ท่ำน ที่ดำรง
ตำแหน่ งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นมีจำนวนสู งสุ ด 3 แห่ ง และสำหรับกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร มิได้ไป
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ดังนั้นคณะกรรมกำรบริ ษทั มัน่ ใจว่ำไม่มีผลกระทบต่อกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่แต่อย่ำงใด กรรมกำรแต่ละท่ำนได้อุทิศเวลำในกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ให้กบั บริ ษทั อย่ำงเต็มที่ โดยได้
เข้ำร่ วมประชุมอย่ำงสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริ ษทั มำโดยตลอด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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การไปดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัททีบ่ ริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั จดทะเบียนประกอบธุ รกิจอะไร มี
ควำมจำเป็ นต้องให้กรรมกำรบริ ษทั ไปเป็ นตัวแทนหรื อไม่ หำกมีควำมจำเป็ นก็จะพิจำรณำกรรมกำรที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และควำมชำนำญในธุ รกิจนั้นไปดำรงตำแหน่งกรรมกำร
การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ไม่ได้เป็ นบุคคลเดี ยวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร เพื่อเป็ นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรบริ หำรงำน มีควำมอิสระจำกกัน และถ่วงดุลซึ่ งกันและกัน เป็ น
ผูค้ วบคุ ม กำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท และกำรประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ล
สนับสนุ นให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรประชุ ม ช่วยเหลื อ แนะนำ ดูแล กำรดำเนิ นธุ รกิ จ
ของฝ่ ำยจัดกำร แต่จะไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยงำนหรื อธุ รกิจประจำของฝ่ ำยจัดกำร
กรรมกำรผู อ้ ำนวยกำร เป็ นผูน้ ำในกำรบริ หำรงำนและวำงแผนกำรปฏิ บตั ิงำนให้เป็ นไปตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด มีระเบียบปฏิบตั ิที่กำหนดและแยกอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษทั และ
ฝ่ ำยจัดกำรไว้อย่ำงชัดเจนเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร จัดทำเป็ นกฎบัตรคณะกรรมกำรแต่ละคณะ และมี ระเบี ย บ
ปฏิ บ ตั ิ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ทั ที่ ก ำหนดและแยกอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษ ทั และฝ่ ำยจัดกำร สำมำรถ
ตรวจสอบได้ เพื่อควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรจัดกำร
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งให้นำงสำว สรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีคุณวุฒิและ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เป็ นผูร้ ับผิดชอบทำหน้ำที่เลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อให้กำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ดำเนิน
ไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (รำยละเอียดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอยูใ่ นหัวข้อ
8.3 เลขำนุกำรบริ ษทั )
5.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นมัน่ ใจในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ว่ำมีกำรดำเนิ นงำนที่โปร่ งใส มีผูก้ ลัน่ กรอง
สอบทำน และให้คำแนะนำอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุ ดย่อยต่ำงๆ เพื่อทำ
หน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ปั จจุบนั คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 3 คน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำว
ละ 1 ปี โดยมี อ ำนำจหน้ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิด ชอบตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำ ที่ ต ำมกฏบัต รคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และกำหนดให้มีกำรประชุ มกันอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอำจเรี ยกประชุมเพิ่มเติมตำมควำม
จำเป็ น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริ ษ ัท ฯ มิ ไ ด้ก ำหนดจ ำนวนวำระที่ จ ะด ำรงต ำแหน่ ง ติ ด ต่ อ กัน ได้น ำนที่ สุ ด ของกรรมกำร
ตรวจสอบ ขึ้นอยูก่ บั กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำฯ และคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยดูจำกประวัติกำร
ปฏิบตั ิงำนและผลงำนในรอบปี ที่ผำ่ นมำ ในปี 2560 (บริ ษทั ฯ เริ่ มต้นครั้งแรกตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลำคม – ธันวำคม
2560) ได้มีกำรประชุม 1 ครั้ง
(2) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมกำร 3 คน โดยมีกรรมกำร
อิสระ 1 คน กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรระดับสู งสุ ด 1 คน (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร) และกรรมกำรที่ไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริ หำร 1 คน ทำหน้ำที่เป็ นประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีวำระในกำรดำรงตำแหน่ ง
ครำวละ 1 ปี โดยมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ตำมกฏบัตรคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และกำหนดให้มีกำรประชุ มกันอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง และอำจเรี ยกประชุ ม
เพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น ในปี 2560 (บริ ษทั ฯ เริ่ มต้นครั้งแรกตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลำคม – ธันวำคม 2560) ไม่มีกำร
ประชุม เนื่องจำกตำรำงกำหนดช่วงเวลำกำรจัดประชุมเริ่ มต้นอยูใ่ นเดือน มกรำคม 2561
(3) คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ประกอบด้วย กรรมกำร 4 คน โดยมีกรรมกำรอิสระ 1 คน
ทำหน้ำที่ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 1 คน และกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรที่
ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในธุ รกิจของบริ ษทั 2 คน มีวำระในกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 1 ปี โดยมีอำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ตำมกฏบัตรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และอำจเรี ยกประชุ ม
เพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น ในปี 2560 (บริ ษทั ฯ เริ่ มต้นครั้งแรกตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลำคม – ธันวำคม 2560) ได้มีกำร
ประชุม 1 ครั้ง
5.3 บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ว ยบุ ค คลซึ่ งมี ค วำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
หลำกหลำย มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ มีภำวะ
ผูน้ ำ มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ไว้อย่ำงชัดเจน มีควำมเป็ นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตัดสิ นใจ
กำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ มีกำรบริ หำรงำนโดยกำรกำหนดภำรกิจเป้ ำหมำย กลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิงำน และงบประมำณ
ประจำปี เพื่อให้บรรลุ เป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบำลมำเป็ นเครื่ องมื อในกำรบริ หำรจัดกำร
เพื่อเพิม่ มูลค่ำให้แก่กิจกำรและผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน ดู แ ล
กระบวนกำรสรรหำผูท้ ี่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรให้เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดโอกำสให้สิทธิ
ผูถ้ ื อหุ ้นในกำรแต่งตั้งกรรมกำร และเมื่อมีกรรมกำรใหม่ บริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรปฐมนิ เทศกรรมกำรท่ำนใหม่
เพื่อให้ทรำบถึงลักษณะและแนวทำงกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั พร้อมทั้งมอบเอกสำรที่กรรมกำรบริ ษทั ต้อง
ทรำบในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งได้แก่ คู่มือกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียน บทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร
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บริ ษทั จดทะเบียน และข้อเตือนใจในกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียน โดยสมำคมส่ งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
ในด้ำนบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำย
บริ หำร บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกำรแบ่งแยกกันอย่ำงชัดเจนทั้งด้ำนโครงสร้ำง และกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ ทั้งนี้ มีกำร
จัดทำหนังสื อ มอบอำนำจระบุขอบเขตที่ชดั เจนให้ผบู ้ ริ หำร และมีกำรกำหนดระดับอำนำจดำเนิ นกำรในแต่ละ
ด้ำนไว้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งได้มีกำรสื่ อสำรบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังกล่ำวต่อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องอย่ำง
สม่ำเสมอ
5.3.1 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
ตำมที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ ครั้ งที่ 1/2560
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม ดังนี้

เมื่ อวันที่ 16 ตุ ล ำคม 2560 มี มติ อนุ ม ัติ

วิสัยทัศน์ “ เป็ นผูน้ ำในกำรผลิตอำหำรและแบรนด์สินค้ำที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ในทุกครัวเรื อนทัว่ โลก โดยกำรผลิ ตอำหำรที่ปลอดภัย มีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล
ภำยใต้กำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงรับผิดชอบ สร้ำงสรรค์ และยัง่ ยืน”
พันธกิจ

1. มุ่งเน้นให้ผูบ้ ริ โภคได้รับประโยชน์ สูงสุ ด ด้วยผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ รสชำติ อร่ อย
คำนึงถึงหลักโภชนำกำรที่ดี รวมทั้งควำมสะดวก และปลอดภัย ด้วยรำคำที่เหมำะสม
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ ยวชำญในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อพัฒนำองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งกำรเรี ยนรู ้สำหรับทุกๆ คน
3. เพิ่ ม ศัก ยภำพในกำรผลิ ต ด้ ว ยเทคโนโลยี ท ัน สมัย ควบคู่ ก ับ กำรวิ จ ัย และพัฒ นำ
ผลิ ตภัณฑ์เพื่ อสร้ ำ งนวัต กรรมทำงอำหำร พร้ อมด้ว ยระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่ มี
ประสิ ทธิภำพบนพื้นฐำนของข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
4. มองหำโอกำส และช่ อ งทำงกำรตลำด เพื่ อ ขยำยธุ ร กิ จ ให้ เ ติ บ โตอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
ครอบคลุมในทุกภูมิภำคทัว่ โลก
5. สร้ ำงควำมไว้วำงใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และให้ควำมสำคัญอย่ำงจริ งจังในกำร
รับผิดชอบต่อสังคม กำรดู แลรักษำทรั พยำกรทำงธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม โดยใช้
หลักธรรมภิบำลเพื่อพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน

ค่ำนิยม (Core Value) : Powers of TF”
Participation
Organization that learns
World class
Ethics
Responsibility
Sustainability

ร่ วมมือร่ วมใจ
ใฝ่ เรี ยนรู ้
สู่ มำตรฐำน
ทำงำนมีจริ ยธรรม
ทำธุรกรรมมีควำมรับผิดชอบ
ประกอบธุ รกิจยัง่ ยืน
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5.3.2 ด้ านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึ งควำมสำคัญของกำรบริ หำรจัดกำรธุ รกิ จให้ดำเนิ นกำรตำม
หลักกำรกำกับกิจกำรที่ดี จึงได้กำหนดให้จดั ทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี ข้อพึงปฏิบตั ิทำงจริ ยธรรม
ในกำรดำเนินธุ รกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และได้รับ
กำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 เพื่อเป็ นคู่มือให้
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ฯ ยึดถื อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิเพื่อให้บรรลุ ภำรกิ จในกำร
ดำเนิ น งำนของบริ ษ ัท โดยได้เ น้น ถึ ง หลัก ควำมรั บ ผิด ชอบ หลัก ควำมโปร่ ง ใส หลัก ควำมซื่ อสั ต ย์สุ จ ริ ต
คุณธรรม และจริ ยธรรม ซึ่ งได้มีกำรกำหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ข้อพึงปฏิบตั ิของ
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกลุ่มต่ำงๆ รวมทั้งข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงำนต่อบริ ษทั
5.3.3 ความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรดูแลเรื่ องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรื อรำยกำร
ที่เกี่ ยวโยงกัน ด้วยควำมรอบคอบ เป็ นธรรม มีกระบวนกำรที่ โปร่ งใสในกำรอนุ มตั ิ เข้ำทำรำยกำรโดยต้อง
ปฏิบตั ิตำมขั้นตอนกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน จึงได้กำหนดนโยบำยที่เกี่ยวกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส่ วนของจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เมื่อ
บริ ษทั ฯ มีกำรทำธุ รกรรมที่เป็ นรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ได้กำหนดให้กรรมกำรบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยง และต้องเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำรเปิ ดเผยกำรทำรำยกำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงข่ำว
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวเป็ นหัวข้อรำยกำรระหว่ำงกันที่ปรำกฏอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั ฯ
ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้สรุ ปควำมเห็ นในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ
บริ ษทั ฯ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลระหว่ำงกันหรื อรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเพียงพอ
5.3.4 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีระบบกำรควบคุ มด้ำนกำรดำเนิ นงำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ และนโยบำยของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นกำรประเมิน
ควำมมีประสิ ทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในที่ได้กำหนดไว้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงำนอิ ส ระ เพื่ อท ำหน้ำ ที่ ตรวจสอบ ประเมิ นและให้ขอ้ เสนอแนะ รวมทั้ง สนับสนุ นให้มีก ำร
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง กำรควบคุ ม และกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรตำม
มำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตั ิงำนวิชำชี พกำรตรวจสอบภำยใน (International Standard for the Professional
Process of Internal Auditing) โดยมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ในปี 2560 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษ ทั โดยมี นำงสำวอริ ยำ ตั้งชี วินศิ ริกุ ล ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน เป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง ำนตรวจสอบภำยใน นำผลกำรตรวจสอบที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกับ ฝ่ ำยบริ หำรที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อปรั บ ปรุ งแก้ไ ขแลกเปลี่ ยนข้อคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับแนวควำมคิดในกำรตรวจสอบและผลของกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกนี้ ได้ประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญำต เพื่อทรำบรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับผลกำรสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และผลกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินประจำปี ของบริ ษทั ฯ และจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุบภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของ
บริ ษทั ฯ โดยสรุ ปควำมเห็ นว่ำ บริ ษทั ฯ มีกำรจัดทำงบกำรเงินอย่ำงถู กต้อง ระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมกับสภำพธุ รกิจ ซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบต่อ
ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 2/2560 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบ (รำยละเอียดข้อมูลใน
หัวข้อ กำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง)
5.3.5 การบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่ ดูแลให้มีกำรจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ จะเป็ นอุปสรรคต่อกำร
บรรลุเป้ ำหมำยเชิงกลยุทธ์โดยมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั กำหนดนโยบำยและ
กรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง กำกับดู แลและสนับ สนุ นให้ก ำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษ ทั มี ประสิ ทธิ ภำพ
พิจำรณำควำมเสี่ ยงที่มีนยั สำคัญในระดับองค์กรและมีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
โดยถือเป็ นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
พร้ อมทั้งรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่อ คณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ ำเสมอ ภำยใต้กรอบของ COSO
Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2017 (รำยละเอียดข้อมูลในหัวข้อ
กำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง)
ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ ำ ที่ ส อบทำนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ได้ส รุ ป
ควำมเห็นในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ บริ ษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ที่เหมำะสมกับสภำพธุ รกิจ
5.4 การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรเข้ำร่ วมประชุ มและถือเป็ นหน้ำที่ เพื่อรับทรำบและ
ร่ วมตัดสิ นใจในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั โดยกำหนดกำรประชุ มล่วงหน้ำตลอดทั้งปี ในวันพุธที่ 3 ของทุก
เดือน ซึ่ งเลขำนุกำรบริ ษทั จะส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้อมทั้งระเบียบวำระกำรประชุ ม รำยงำนกำรประชุ มครั้ง
ก่อน และเอกสำรประกอบกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน
คณะกรรมกำรบริ ษทั สำมำรถเสนอเรื่ องเพิ่ มเติ มในวำระกำรประชุ มและสำมำรถอภิ ปรำยให้
ควำมเห็ นได้โดยเปิ ดเผย เลขำนุ กำรบริ ษทั จะจัดทำรำยงำนกำรประชุ มและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุ มที่ผำ่ น
กำรรั บรองจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั พร้ อมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องตรวจสอบได้ ในกำร
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พิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งทำหน้ำที่ประธำนที่ ประชุ มได้เปิ ดโอกำสให้กรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ เมื่อสิ้ นสุ ดกำรประชุม เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้ำที่จดั ทำรำยงำน
กำรประชุ ม และจัดส่ งให้กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร พิจำรณำลงลำยมือชื่ อรับรอง
ควำมถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในกำรประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมกำรบริ ษทั สำมำรถแสดงควำม
คิ ด เห็ น ขอแก้ไ ข เพิ่ ม เติ ม รำยงำนกำรประชุ ม ให้ มี ค วำมละเอี ย ดถู ก ต้อ งมำกที่ สุ ด ได้ หลัง จำกที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั รับรองรำยงำนกำระประชุ มแล้ว จึงเสนอให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั หรื อประธำนที่
ประชุมลงนำมต่อไป
รำยงำนกำรประชุ มที่ ที่ ประชุ มรั บรองแล้วจะจัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบ ณ สำนัก งำนบริ ษทั และ
จัดเก็บในรู ปแบบเอกสำรต้นฉบับ พร้ อมกับเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุ มต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำร
สื บค้นอ้ำงอิง
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ยังมีนโยบำยเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรประชุ ม
ระหว่ำงกันเองตำมควำมจำเป็ น และมี กำรรำยงำนผลกำรประชุ มให้ที่ประชุ มคณะกรรมกำรรับทรำบ ในปี
2560 ไม่มีวำระที่จำเป็ นในกำรประชุมโดยไม่มีกรรมกำรบริ หำร
ในปี 2560 (บริ ษทั เริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลำคม – 31 ธันวำคม 2560) คณะกรรมกำรบริ ษทั มี
กำรประชุ ม จำนวน 3 ครั้ง กรรมกำร ทั้งหมด 15 ท่ำน โดยกรรมกำรทั้ง 15 ท่ำน เข้ำร่ วมประชุ มครบทั้ง 3
ครั้ง (100%) ซึ่ งปรำกฏตำมข้อมูลจำนวนกำรเข้ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษทั แต่ละท่ำน
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ดย่ อย
5.5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้จ ัดให้มี ก ำรประเมิ นผลกำรปฏิ บ ัติง ำนตนเองเป็ นประจำทุ ก ปี โดย
กรรมกำรแต่ ล ะท่ ำ น ได้ท ำกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนของคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ทั้ง คณะโดยรวมอย่ำ ง
ระมัดระวัง และเป็ นอิสระต่อกัน โดยใช้แนวคิดตำมแบบประเมินตำมตัวอย่ำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยได้เผยแพร่ ไว้ กำรประเมินดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) ช่วยให้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ปั ญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปี ที่ผำ่ นมำ
(2) ให้กำรทำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิ ทธิ ผลมำกขึ้น เพรำะทรำบถึ งควำมรับผิดชอบ
ของตนได้ชดั เจน
(3) ช่ วยปรั บปรุ ง ควำมสั มพันธ์ ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั กับ ฝ่ ำยจัดกำร โดยมี จำนวน
หัวข้อที่ทำกำรประเมิน 19 ข้อ คะแนนกำรประเมินผล ดังนี้
เห็นด้วยมำกที่สุด ได้ 5 คะแนน หรื อระดับ ดีมำก
เห็นด้วยมำก
ได้ 4 คะแนน หรื อระดับ ดี
เห็นด้วยปำนกลำง ได้ 3 คะแนน หรื อระดับ ปำนกลำง
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ได้ 2 คะแนน หรื อระดับ น้อย
ได้ 1 คะแนน หรื อระดับ น้อยมำก

 ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งคณะ
ในปี 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ งที่ 3/2560 เมื่ อ วัน ที่ 20 ธัน วำคม 2560
กรรมกำรแต่ละท่ำน ได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งคณะ โดย
แบ่งกำรประเมินเป็ น 3 ด้ำน คือ
1. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
2. ควำมเป็ นอิสระของกรรมกำร
3. ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยบริ หำรและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สรุ ปผลกำรประเมินภำพรวมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 82.81 % จัด
อยูใ่ นระดับดี
 ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของคณะกรรมกำรชุ ดย่อยทุกชุ ดประจำปี
2560 โดยกรรมกำรชุ ดย่อยแต่ละท่ำนได้ประเมินผลงำนของตนเองที่ดำรงตำแหน่ งอยู่ โดย
แบ่งกำรประเมินเป็ น 3 ด้ำน คือ
1. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริ ษทั
2. กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำรบริ ษทั
3. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรบริ ษทั
สรุ ปผลกำรประเมินในภำพรวมของคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้ดงั นี้
คณะกรรมกำรชุ ดย่อย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

คะแนนเฉลี่ย (%)
75.00
77.92
83.64

จัดอยูใ่ นระดับ
ดี
ดี
ดี

5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ ล ะท่ ำ น ได้ท ำกำรประเมิ นตนเอง เกี่ ย วกับ ควำมพร้ อ มก่ อนรั บ
ตำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบ และกำรปฏิ บ ตั ิ หน้ำ ที่ ใ นระหว่ำงดำรงตำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้ง
ประเมินควำมเป็ นอิสระและกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ของตนเอง โดยใช้แบบประเมินตำม
ตัวอย่ำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ ไว้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรสอบทำน
กำรพิ จ ำรณำควำมพร้ อ มของตนเองก่ อ นเข้ำ รั บ ต ำแหน่ ง ควำมเป็ นอิ ส ระ กำรจัด กำรควำมขัด แย้ง ของ
ผลประโยชน์ ตลอดจนเป็ นแนวทำงกำรปฏิ บตั ิหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำในรอบปี ที่ผ่ำนมำได้
ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมขอบเขตรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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5.6 ค่ าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจำรณำวงเงินและจัดสรรค่ำตอบแทน เพื่อ
นำเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิวงเงินค่ำตอบแทนดังกล่ำว โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
และอำนำจหน้ำที่ ควำมรั บ ผิดชอบ ซึ่ งค่ ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษทั อยู่ในระดับ เดี ย วกับ ธุ รกิ จใน
อุตสำหกรรม หรื อธุ รกิ จที่มีขนำดใกล้เคียงกัน และสู งเพียงพอที่จะดู แลและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพตำมที่
ต้องกำร
อนึ่งในปี 2560 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นร่ วมระหว่ำงผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั TF และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั PR
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2560 ได้อนุ มตั ิวงเงิ นค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั ฯ รวมไม่เกิ น 15 ล้ำน
บำท ต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึ งค่ำตอบแทนหรื อสวัสดิ กำรที่กรรมกำรบริ ษทั รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้างของ
บริ ษทั (รำยละเอียดข้อมูลอยูใ่ นหัวข้อ 8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร)
สำหรับค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำอนุ มตั ิ
และกำรปรั บค่ำตอบแทนประจำปี ก็เป็ นอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรพิจำรณำ โดยเป็ นไปตำม
สั ญ ญำจ้ำ งซึ่ งได้มี ก ำรก ำหนดไว้ โดยมี ก ำรประเมิ น ผลประจ ำปี ทุ ก ๆ ปี ซึ่ งรวมถึ ง กำรประเมิ น ผลกำร
ประกอบกำรของบริ ษทั และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยมุมมองด้ำนกำรเงิน ด้ำนลูกค้ำและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรเรี ยนรู ้และพัฒนำ ด้ำนสังคม สิ่ งแวดล้อม และอื่นๆ
ส่ วนค่ ำ ตอบแทนของผูบ้ ริ หำร บริ ษ ทั ฯ ได้ก ำหนดค่ ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำรโดยเป็ นไปตำม
หลักกำรและนโยบำย ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด ซึ่ งเชื่อมโยงกับผลกำรประกอบกำรของบริ ษทั ฯ ในแต่ละ
ปี และผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำรแต่ละท่ำน
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ส่ ง เสริ มให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรทุ กคนมี โอกำสพัฒนำควำมรู ้ โดยให้
ควำมสำคัญต่อกำรเข้ำร่ วมสัมมนำหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่กรรมกำร กำรเข้ำร่ วมอบรม
หลักสู ตร 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) ซึ่ งจัดโดยสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ตลอดจนกำรจัดสัมมนำ
หลักสู ตรสั้นๆ อันเป็ นประโยชน์แก่กำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และรวมถึ งหลักสู ตรต่ำงๆ ที่
IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนำคต
กรรมกำรบริ ษทั ฯ ทั้ง 15 ท่ำน ที่ได้ผำ่ นกำรอบรมหลักสู ตรกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรแล้ว ดังนี้
หลักสู ตรสำหรับกรรมกำร
จำนวนกรรมกำร (ท่ำน)
Director Accreditation Program (DAP)
8
Director Certification Program (DCP)
14
Audit Committee Program (ACP)
2
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นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังสนับสนุนให้กรรมกำรบริ ษทั แต่ละท่ำน ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู ้ใน
กำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเสริ มสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจในประเด็นสำคัญ อันจะทำให้กำรปฏิบตั ิงำนของ
กำรด ำรงต ำแหน่ ง เป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุ ด ย่อ ยที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัท มี
ประสิ ทธิ ภำพและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2560 กรรมกำรบริ ษทั ได้เข้ำร่ วมกำรอบรม
และสัมมนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรในกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรงำน
ให้มีประสิ ทธิ ภำพ ดังนี้
หลักสู ตร
Successful Formulation & Execution the Strategy (SFC)
Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL)
ควำมรับผิดทำงแพ่งและทำงอำญำ
สัมมนำกำรยกระดับ CG CODE 2017
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งด้ำนกำรค้ำและพำณิ ชย์

จำนวนกรรมกำร (ท่ำน)
2
2
2
3
1

การปฐมนิเทศน์ กรรมการใหม่
บริ ษ ัท ฯ มี น โยบำยจัด กำรปฐมนิ เ ทศน์ ก รรมกำรใหม่ เมื่ อ มี ก ำรแต่ ง ตั้ง กรรมกำรท่ ำ นใหม่
คณะกรรมกำรสรรหำฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำร ดำเนิ นกำรจัดให้มีกำรแนะนำอธิ บำยรำยละเอียดข้อมูลของ
บริ ษทั และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ที่จะดำรงตำแหน่ง และกรรมกำรชุ ดย่อย (ถ้ำมี)
พร้ อมทั้งจัดเอกสำรเกี่ ยวกับกฎบัตรของกรรมกำรที่เกี่ ยวข้อง แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
รำยงำนประจำปี ตอบข้อซักถำม รวมทั้งเปิ ดโอกำสกำรเข้ำเยี่ยมชมโรงงำนผลิต เพื่อให้กรรมกำรท่ำนใหม่มี
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟั งข้อเสนอแนะจำกท่ำน ในปี 2560
กรรมกำรบริ ษทั ฯ ทุกท่ำนมีควำมรู ้และเข้ำใจในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และได้รับเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรจำกบริ ษทั แล้ว
5.8 แผนการสื บทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรสื บทอดตำแหน่ง บริ ษทั ฯ จึงได้ดูแลให้มีกำร
ทบทวนสภำพกำรปฏิบตั ิงำนของแต่ละตำแหน่งในปั จจุบนั และประเด็นที่ควรเติมเต็มในอนำคตอย่ำงต่อเนื่ อง
โดยกำรทบทวนโครงสร้ ำ งเงิ นเดื อนและผลตอบแทนในอัต รำตลำด ตลอดจนแต่ ง ตั้ง บุ ค ลำกรในระดับ
รองลงมำเพื่อรองรับกำรถ่ำยทอดงำนรุ่ นต่อรุ่ น โดยมีแนวทำงเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นกำรดำเนิ นกำรตำม
แผนกำรดังนี้
- กระจำยอำนำจในกำรตัดสิ นใจ และอำนำจในกำรสั่งจ่ำยในแต่ละระดับสำยงำน ตำมวงเงินที่
กำหนดผ่ำนกำรอนุมตั ิวงเงินจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
- จัดให้ผบู ้ ริ หำรระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกำสใกล้ชิดและได้ทำงำนร่ วมกับผูบ้ ริ หำร
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- กำหนดผูบ้ ริ หำรระดับรองที่มีศกั ยภำพเป็ นผูส้ ื บทอดและวำงตำแหน่งให้เหมำะสม
- มอบหมำยงำน หรื อโครงกำรต่ำงๆ เพื่อนำควำมรู ้ควำมสำมำรถจำกกำรอบรม ไปฝึ กฝนให้เกิ ด
ทักษะในกำรบริ หำรและจัดกำรของผูบ้ ริ หำรระดับกลำงและระดับสู ง
- กำหนดระดับชั้นงำนของแต่ละตำแหน่งให้เกิดควำมชัดเจน ในแต่ละสำยงำน
9.8 การปฎิบัติตาม CG CODE
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำและทบทวนกำรนำหลักปฏิบตั ิตำม CG CODE ไปปรับใช้ตำม
บริ บททำงธุ รกิจของบริ ษทั จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเปรี ยบเทียบ ระหว่ำง หลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดี
สำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2555 (CG) มี 5 หมวด และ หลัก กำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี สำหรั บบริ ษทั จด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มี 8 หลักปฏิบตั ิ ซึ่ งมีหลักปฏิบตั ิยอ่ ย จำนวน 37 ข้อ เนื้ อหำส่ วนใหญ่เป็ นกำร
เชื่อมโยงข้อมูลจำก CG เข้ำ CG Code ซึ่ งนโยบำยส่ วนใหญ่ที่บริ ษทั ฯดำเนิ นกำรอยูม่ ีควำมครบถ้วนสมบูรณ์
ร้อยละ 92 ส่ วนที่เหลือร้อยละ 8 เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ “กลยุทธ์ดำ้ นกำรบริ หำรงำนบุคลำกร” โดยเฉพำะ “แผนสื บ
ทอดตำแหน่ ง และแผนกำรติดตำม” โดยสรุ ปบริ ษทั ฯ ได้มีกำรปฏิบตั ิตำม CG Code ภำยใต้หลักปฏิบตั ิย่อย
จำนวน 37 ข้อ ดังนี้
- มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิที่ดำเนินกำรในปัจจุบนั จำนวน 25 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 68
- มีนโยบำยและอยูร่ ะหว่ำงกำหนดแนวปฏิบตั ิ จำนวน 9 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 24
- อยูร่ ะหว่ำงศึกษำเพื่อปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริ บทของบริ ษทั จำนวน 3 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 8
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบำยและหลักปฏิบตั ิที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้อย่ำงชัดเจนจำก
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมข้อมูลข้ำงต้น ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
17 มกรำคม 2561 มี ม ติ อนุ ม ตั ิ ก ำรนำหลักกำรกำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดี สำหรั บบริ ษ ทั จดทะเบีย น ปี 2560 (CG
Code) มำปรับใช้ตำมบริ บททำงธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ต่อไป
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง มั่นในการผลิ ตอาหารกึ่ ง ส าเร็ จรู ป ที่ มี คุ ณภาพ มี ค วามปลอดภัย ต่ อผู บ้ ริ โ ภค และ
ดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึด
หลักการดาเนิ นธุ รกิจที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีจริ ยธรรม เคารพต่อหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน และผลประโยชน์
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของลูกค้า
กฎหมาย ข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมัน่ พัฒนาปรับปรุ ง ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่ องและ
ยัง่ ยืน ในระดับของชุมชนและสิ่ งแวดล้อม นอกเหนื อจากการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ
ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดช่ องทำงให้ผถู ้ ื อหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยสำมำรถติดต่อสื่ อสำร แสดงควำมคิดเห็ น
รวมถึ งแจ้งเบำะแสในกรณี ที่พบเห็ นกำรกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรื อจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั หรื อในกรณี ที่มิได้รับควำมเป็ นธรรม โดยสำมำรถแจ้งเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรส่ งมำตำมที่อยู่ของบริ ษทั
หรื อส่ งผ่ำน E-mail ของบริ ษทั tf@mama.co.th หรื อส่ งโดยตรงให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผลกำรสอบสวน
จะทำกำรรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และข้อมูลจะเป็ นควำมลับของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กำหนด
แนวทำงในกำรปกป้ องคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส ในเรื่ องที่อำจทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อบริ ษทั หรื อเรื่ องที่ไม่ได้
รับควำมเป็ นธรรม
(2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั น
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึ งควำมสำคัญในกำรดำเนิ นธุ รกิ จภำยใต้
หลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี และควำมมีจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นงำน โดยมุ่งมัน่ ดำเนิ นธุ รกิ จด้วยควำมเป็ น
ธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อให้กำรบริ หำรจัดกำรองค์กรเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
และสร้ ำ งควำมเชื่ อ มั่น ให้ แ ก่ ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้พิ จ ำรณำว่ ำ กำรทุ จ ริ ต จะลดทอน
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุ รกิจ และเป็ นอุปสรรคที่สำคัญต่อกำรพัฒนำองค์กรและประเทศชำติ จึงได้
กำหนดเรื่ องกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน ไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริ ษทั ฯ ได้เข้ำร่ วมลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่ งเป็ นโครงกำรระดับชำติที่
ได้รับ กำรสนับ สนุ นจำกรั ฐบำลและส ำนัก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ตแห่ ง ชำติ
(ป.ป.ช) และได้เข้ำร่ วมกิ จกรรมของแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุ จริ ต (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) อย่ำงต่อเนื่ อง รวมทั้งบริ ษทั ฯ ได้เข้ำ
กระบวนกำรยื่นเอกสำรเพื่อขอกำรรับรองตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน ด้วยกำรประเมินตนเองตำมแบบ
ประเมิ นตนเองเกี่ ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน ทั้งหมด 71 ข้อ ซึ่ งในวันที่ 25 กรกฎำคม 2559 บริ ษทั ฯ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ได้รับกำรแจ้งผลกำรยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน ตำมที่บริ ษทั ฯ ขอกำรรับรอง
จำกคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council) ว่ำที่ประชุ มคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ มีมติให้กำร
รับรอง และขอเชิ ญผูแ้ ทนบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับมอบใบประกำศ
ในวันอังคำรที่ 16 สิ งหำคม 2559
เพื่อเป็ นกำรส่ งเสริ มควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย บริ ษทั ได้มีกำรสื่ อสำรนโยบำย
แก่ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนหลำยช่องทำง เช่ น หลักสู ตรปฐมนิ เทศ กำรอบรมสัมมนำ กำรปิ ดประกำศ เป็ นต้น
เพื่อให้ตระหนักถึ งนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน รู ปแบบและควำมเสี่ ยงจำกกำรเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำร
คอร์ รัปชันตลอดจนวิธีกำรรำยงำน หรื อแจ้งเบำะแส ในกรณี พบเห็ นหรื อสงสัยว่ำมี กำรคอร์ รัปชัน และรู ้ ถึง
บทลงโทษ หำกฝ่ ำฝื นนโยบำย
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะทางาน CAC ของบริ ษทั ฯ ได้ออกหนังสื อเวียนเป็ นการภายในแจ้ง
ให้แก่ผูบ้ ริ หารและพนักทุกคนในบริ ษทั ฯ ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชันของบริ ษทั ฉบับที่ 1 เรื่ อง
การให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ เพื่อให้ทุกคนในบริ ษทั ได้ตระหนักและสร้างบรรทัด
ฐานในการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
ในปี 2560 ไม่ พ บประเด็ น ข้อ บกพร่ อ งที่ เป็ นสาระส าคัญ เกี่ ย วกับ การคอร์ รั ป ชัน และการ
ดาเนิ นงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนละเมิดจรรยาบรรณในการดาเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
(3) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ เคำรพในสิ ทธิ มนุ ษยชนของพนักงำนทุกคน ให้ควำมเสมอภำค และให้เกี ยรติ พนักงำน
ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในด้ำนควำมปลอดภัยส่ วนบุคคล ตลอดจนสิ ทธิ ในสถำนที่ทำงำน รวมถึ งปรำศจำก
กำรล่วงละเมิดหรื อกำรข่มเหงในทุกรู ปแบบ ตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีประวัติหรื อคดีข้ ึนศำล
เกี่ยวกับกำรล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน รวมถึงมีระบบกำรพิจำรณำทบทวนระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ เกี่ยวกับกำร
รักษำควำมปลอดภัยภำยในโรงงำนที่ไม่ล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนของพนักงำนหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องอื่นๆ เช่ น กำร
ติดกล้องทีววี งจรปิ ดหรื อกำรตรวจค้นยำนพำหนะก่อนออกจำกโรงงำน เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ คำนึ งถึงควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงงำน ไม่เลือกปฏิบตั ิ มีกำรจ้ำงงำนผูพ้ ิกำรเข้ำทำงำน
จำกกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย จริ ยธรรมธุ รกิจและแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ในด้ำนสิ ทธิ มนุษยชน ทำให้ในปี 2560
ไม่เกิดข้อร้องเรี ยนและไม่มีเหตุกำรณ์เกี่ยวกับกำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนและกำรเลือกปฏิบตั ิ
(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน รวมถึง
ผลกระทบต่อสุ ขภำพของพนักงำน โดยกำหนดระเบียบ วิธีกำรปฏิ บตั ิ และมำตรฐำนกำรทำงำนที่ปลอดภัย
นำมำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกระบวนกำรผลิตที่มีกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดยั้ง รวมถึงมีกำรตรวจติดตำม
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 105

และประเมินผลด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้ องกันและลดควำมสู ญเสี ยต่อชี วิตและทรัพย์สินของ
พนักงำน
บริ ษทั ฯ กำหนดให้มีกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ประกอบด้ วยกำรตรวจวัดควำม
ร้อน เสี ยง แสงสว่ำงในพื้นที่ปฏิบตั ิงำน ตรวจวัดคุณภำพอำกำศ และสำรเคมี รวมไปถึงฝุ่ นละอองที่เกิ ดขึ้น
จำกกิ จกรรมในกำรท ำงำน เพื่ อให้ม นั่ ใจว่ำ พนัก งำนจะปฏิ บ ตั ิ งำนภำยใต้สภำพแวดล้อมที่ เหมำะสมและ
ปลอดภัยจำกอันตรำยที่อำจส่ งผลกระทบต่อควำมปลอดภัย และสุ ขภำพของพนักงำน
(5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิ จบนพื้นฐำนของจริ ยธรรมและคุ ณธรรม ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ
แต่มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำนวัตกรรมอำหำร โดยนำเทคโนโลยีเครื่ องจักรที่ทนั สมัยมำใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำ ควบคู่กบั
กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดและ
ลูกค้ำ บริ ษทั คงไว้ซ่ ึ งจริ ยธรรม ในกำรรักษำควำมเป็ นส่ วนตัว และควำมลับลูกค้ำในทุกระดับ โดยจะเก็บรักษำ
ควำมลับ และไม่เปิ ดเผยข้อมูล ถือเป็ นจรรยำบรรณธุ รกิจอย่ำงเคร่ งครัด
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทำงหลำกหลำยเพื่อรับฟั งควำมคิดเห็ น ข้อติชม และข้อร้ องเรี ยน
จำกลู กค้ำหรื อผูบ้ ริ โภค และมี กำรตอบสนองต่อข้อร้ องเรี ยนที่ รวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภำพ เพื่อนำไปสู่ กำร
ปรั บ ปรุ งและพัฒ นำระบบต่ อ ไป โดยจั ด ให้ มี บ ริ กำรลู ก ค้ ำ สั ม พั น ธ์ ผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
http://www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-3747955
ในปี 2560 ไม่ปรำกฏข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำที่เป็ นนัยสำคัญ ส่ วนข้อร้องเรี ยนอื่น บริ ษทั ฯ ได้นำมำ
วิเครำะห์หำสำเหตุ ข้อบกพร่ อง ดำเนิ นกำรแก้ไข ป้ องกัน ติดตำมทั้งระบบ และปรับใช้กบั ทั้งองค์กร เพื่อมิให้
ข้อบกพร่ องนั้นเกิดขึ้นซ้ ำอีก
(6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษ ทั ฯ ให้ค วำมส ำคัญ อย่ำ งยิ่ ง ต่ อสิ่ ง แวดล้อ ม โดยปฏิ บ ตั ิ ตำมกฎหมำยและกฎระเบี ย บของ
หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่ำ งเคร่ ง ครั ด และให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรรั ก ษำสภำพแวดล้อ มในทุ ก ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน กำรลดผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อม กำรลดปริ มำณของเสี ย สนับสนุ นให้มีกำรใช้ซ้ ำหรื อ
นำกลับมำใช้ใหม่ กำรลดควำมเป็ นพิษของของเสี ย เช่ น กำรเลื อกใช้สำรเคมี ที่มีผลกระทบในระดับต่ ำต่อ
สิ่ งแวดล้อมและกำรทำงำนของพนักงำน กำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด และ
ยัง ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนของบริ ษ ทั ฯ ตำมมำตรฐำนสำกลควบคู่ ไ ปกับ กำรนำระบบกำรจัดกำร
สิ่ งแวดล้อมมำใช้เพื่อนำไปสู่ กำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development) โดยยึดแนวปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนที่
ได้รับ ได้แก่ กำรดำเนิ นกำรตำมมำตรฐำน ISO-14001:2015 Environmental Management System ระบบกำร
บริ หำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม ESG100 2017 (Environmental, Social and Governance) จำกสถำบันไทยพัฒน์
ในฐำนะบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ที่มีกำรดำเนิ นงำนโดดเด่นด้ำนสิ่ งแวดล้อม
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สัง คมและธรรมำภิ บำลใน 100 บริ ษทั และฝึ กอบรมพนัก งำนทุ ก ระดับชั้นให้เข้ำ ใจถึ งควำมสำคัญของ
สิ่ งแวดล้อมอย่ำงถูกต้อง เพื่อเป็ นกำรลดผลกระทบ เพิม่ ประสิ ทธิ ภำพ และลดต้นทุนกำรผลิต
(7) การร่ วมพัฒนาชุ มชนหรื อสั งคม
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มกำรดำเนิ นกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึ ก ควำมรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคมโดยส่ วนรวม พัฒนำคุณภำพชี วิตของชุ มชน กำรอยูร่ ่ วมกันกับชุ มชนอย่ำงยัง่ ยืน ให้เกิ ดขึ้น
ในบริ ษทั ตลอดจนร่ วมให้ควำมช่วยเหลื อบรรเทำทุกข์แก่ผูป้ ระสบควำมเดื อดร้ อนจำกเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ และ
ส่ งเสริ มให้พนักงำนได้มีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำสังคมในทุกโอกำส
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม

ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุ กคนของบริ ษทั ฯ ตั้งปณิ ธำนแน่ วแน่ ใ นกำรแสดงควำมรั บผิดชอบต่ อ
สังคมในทุกระดับ และให้ควำมสำคัญ เป็ นหนึ่งในนโยบำยหลักของบริ ษทั ฯ มำโดยตลอด ทั้งในระดับองค์กร
ด้วยกำรบริ หำรกิ จกำรอย่ำงโปร่ งใสและมี ประสิ ทธิ ภำพตำมหลักบรรษัทภิ บำล ระดับลู กค้ำ คู่คำ้ ทำงธุ รกิ จ
ได้แก่ กำรรักษำมำตรฐำนคุ ณภำพสิ นค้ำ กำรสร้ำงผลิ ตภัณฑ์ที่เน้นคุ ณค่ำมำกกว่ำมูลค่ำ ควำมรับผิดชอบใน
ผลิ ตภัณฑ์ต่อผูบ้ ริ โภค กำรให้ขอ้ มู ลขององค์กรและผลิ ตภัณฑ์อย่ำงเพียงพอ ถู กต้อง เที่ยงตรง บริ ษทั ฯ ยัง
ตระหนักถึ งควำมรับผิดชอบในระดับของชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ กำรสงเครำะห์เกื้อกูลชุ มชนที่องค์กร
ตั้ง อยู่ ไม่ ว่ำ จะเป็ น กำรส่ ง เสริ ม แรงงำนท้อ งถิ่ นให้ มี โ อกำสในองค์ก ร กำรสนับ สนุ น โครงกำรที่ มี ส่ ว น
เสริ มสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน กำรสนับสนุนแนวทำงกำรระแวดระวังในกำรดำเนิ นงำนที่อำจ
ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โครงกำรสนับสนุ นด้ำนสำธำรณสุ ข กำรส่ งเสริ มกำรศึกษำ รวมถึ งกำรบริ จำค
องค์กรสำธำรณกุศลต่ำงๆ เป็ นต้น ซึ่ งกำรดำเนิ นกิ จกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ ต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ มี กำร
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด ดังตัวอย่ำงโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้
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โครงการ “จิตอาสาช่ วยเหลือเสริมสร้ างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 10
กลุ่มบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ ได้ดำเนินโครงกำร “จิตอำสำช่วยเหลือเสริ มสร้ำงพัฒนำกำรเด็ก
แรกเกิด ถึง 5 ปี ” ให้กบั เด็กๆ ที่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านแห่งความหวัง อ่อนนุช 88 กรุ งเทพฯ จานวน 30
คน ในปี 2560 ได้ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10

เยีย่ มชมศูนย์เด็กอ่อนหลังใหม่ :: 2/02/08560
เล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง :: 2/03/23560
ศิลปะของหนูสู่ผนื เฟรม สอนเด็กวาด)รู ป( :: 2/05/25560
สอนเด็กๆ ทาแซนวิส อร่ อยต้องลอง :: 22/06/2560
สวนศิลป์ สวยๆ ด้วยมือหนู (สอนจัดสวน)::2/07/27 560
เลี้ยงเด็กอ่อน อุ่นไอรักจากอกแม่ๆ มาม่าจิตอาสา :: 24/08/2560
ศิลปะของหนู (สอนเด็กระบายสี ) :: 27/09/2560
หน้ากากมหัศจรรย์ (สอนเด็กทาหน้ากาก) :: 31/10/2560
มงกุฎหรรษา (สอนเด็กทามงกุฎ) :: 30/11/2560
HAPPY KID’S PARTY (จัดงานเลี้ยงส่ งท้ายปี 60) :: 21/12/2560

โครงการดัง กล่ า วมุ่ ง หวัง เพื่ อให้เด็ก ๆ มี ก ารพัฒนาการเรี ย นรู ้ ใ นแต่ ล ะด้า น เช่ น ด้า นร่ า งกาย
สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม การพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุน้ ให้มีพฒั นาการที่สมวัย และได้รับ
การรักษาที่ถูกต้องในรายที่มีความผิดปกติมาก ซึ่ งจะทาให้เด็กๆ นั้นเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต อีก
ทั้งเพื่อให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอารมณ์แจ่มใส
รู ้จกั ควบคุมอารมณ์ เข้ากับผูอ้ ื่นได้ดี มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงความคิดเห็น ฝึ กสมาธิ ให้กบั เด็กๆ มีความฉลาดทั้ง
ทางปั ญญา (IQ) อีกทั้งความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เสริ มสร้างสภาพจิตใจให้สดชื่ นแจ่มใส และมีความสนใจ
เรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว
โครงการ “ปันนา้ ใจ...เพื่อน้ อง ครั้งที่ 1”
เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ ได้จดั โครงกำร “ปั นน้ ำใจ...เพื่อน้อง
ครั้งที่ 7” โดยผูบ้ ริ หำรและพนักงำนได้ร่วมกันมอบทุนกำรศึกษำจำนวน 77 ทุน และทุนสมทบโครงกำรอำหำร
กลำงวัน พร้ อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์บะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปและขนมปั งกรอบให้กบั นักเรี ยน อีกทั้งยังได้มีกำรเลี้ยง
อำหำรว่ำง เนื่ องในโอกำสวันเด็กให้กบั น้องๆ ที่ โรงเรี ยนวัดชีธำรำม อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุ พรรณบุรี เพื่อเป็ น
ของขวัญในวันเด็ ก และเป็ นกำรเพิ่ ม ขวัญก ำลัง ใจให้ก ับ น้องๆ ในกำรตั้ง ใจศึ ก ษำเล่ ำ เรี ย นต่ อไป ส ำหรั บ
โรงเรี ยนแห่ งนี้ ประสบเหตุไฟไหม้อำคำรเรี ยนทั้งหลัง ทำให้นกั เรี ยนขำดแคลนสถำนที่เรี ยน ทุนทรัพย์ ตลอด
ทั้งอุปกรณ์กำรเรี ยน กำรสอน และยังต้องกำรควำมช่วยเหลืออีกมำก
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สนับสนุนผลิตภัณฑ์ งานวันเด็กแห่ งชาติ ปี 2560
สนับ สนุ นผลิ ต ภัณฑ์ ข องบริ ษ ัท ให้ก ับ โรงเรี ย น หน่ วยงำนรำชกำร และชุ ม ชน น ำไปใช้จ ัด
กิ จกรรมเนื่ องในงำนวันเด็กแห่ งชำติ ประจำปี 2560 จำนวน 34 หน่ วยงำน รวมเป็ นมู ลค่ำ 31,932 บำท และ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กบั อบต.ปำกแรต เพื่อนำไปให้นอ้ งๆ สำหรับใช้ออกค่ำยกำรศึกษำ
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ร่ วมกับองค์ การบริหารส่ วนตาบลปากแรต
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันผูส้ ู งอายุ ประจาปี 2560 ร่ วมกับองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลปากแรต ณ วัดโคกหม้อ อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี โดยได้ให้ความสาคัญของผูส้ ู งอายุ
จึงจัดกิ จกรรมเกมส์ สาหรับผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ผูอ้ ายุได้มีความสุ ข ได้รับความสนุ นกสนาน ทั้งด้านร่ างกายและ
จิตใจ ได้ลุน้ รับของรางวัลมากมาย และยังได้รับผลิตภัณฑ์บริ ษทั ฯ เป็ นของที่ระลึก เนื่ องในวันผูส้ ู งอายุดว้ ย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรดน้ าพระพุทธรู ป พระภิกษุสงฆ์ และรดน้ าขอพรผูส้ ู งอายุ เป็ นการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนให้เป็ นชุ มชนที่เข็มแข็งนาไปสู่ การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
สนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมวันแรงงานแห่ งชาติ
ในวันที่ 28 เมษำยน 2560 กับสำนักงำนสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำนจังหวัดรำชบุรี โดยบริ ษทั
ได้ร่วมกิ จกรรมวันแรงงำนแห่ งชำติ สนับสนุ นทุนกำรศึกษำ จำนวน 8 ทุนๆ ละ 1,000 บำท ให้แก่นกั เรี ยน
โรงเรี ยนวัดหนองพันจันทร์ อ.บ้ำนคำ จ.รำชบุรี และร่ วมปลูกป่ ำสื บสำนปฎิธำนพ่อหลวงในครั้งนี้ดว้ ย
กิจกรรม “แรงงานรวมใจปลูกป่ า สื บสานปณิธานพ่ อหลวง”
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ตัวแทนพนักงานบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมวันแรงงานแห่ งชาติ
จังหวัดราชบุรีในงาน “แรงงานรวมใจปลูกป่ า สื บสานปณิ ธานพ่อหลวง” ณ องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนอง
พันจันทร์ อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่ า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ในสภาพที่ ดีอย่า งยัง่ ยืน กิ จกรรมนี้ จดั โดยส านัก งานสวัส ดิ ก ารและคุ ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุ รี
นอกจากนี้ยงั ได้สนับสนุนทุนการศึกษา จานวน 8 ทุน มูลค่ารวม 8,000 บาท และอุปกรณ์การเรี ยน เครื่ องเขียน
อุปกรณ์แปรงฟัน และอุปกรณ์กีฬา ให้กบั ทางโรงเรี ยนวัดหนองพันทร์ อีกด้วย
กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่ วมกับหน่ วยงานภาคบริการโลหิตแห่ งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
บริ ษทั ฯ ได้จดั กิ จกรรมบริ จาคโลหิ ต ร่ วมกับหน่ วยงานภาคบริ หารโลหิ ตแห่ งชาติ ที่ 4 จังหวัด
ราชบุรี ซึ่ งจัดขึ้ นภายในบริ ษทั ฯ เป็ นประจาอย่างต่อเนื่ อง ทุกๆ 3 เดือน โดยมีพนักงานบริ ษทั ฯ ที่มีจิตอาสา
ร่ วมทาความดี ช่วยเหลื อผูอ้ ื่ น ซึ่ งในการจัดกิ จกรรมแต่ละครั้ง มี ผูส้ นใจและเข้าร่ วมบริ จาคโลหิ ตหลายท่าน
นอกจากนี้ เมื่ อ วันที่ 10 มิ ถุ น ายน 2560 บริ ษ ัท ฯ ยัง ได้รับ ประกาศนี ย บัตรจากศู น ย์บ ริ ก ารโลหิ ตแห่ ง ชาติ
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สภากาชาดไทย ที่ได้ให้การสนับสนับสนุ นกิจกรรมบริ จาคโลหิ ต มาอย่างต่อเนื่ อง โดยมีตวั แทนผูบ้ ริ หาร รับ
มอบจากท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี
กิจกรรมในงาน “ทาดีเพื่อพ่อ”
มำม่ำสนับสนุ นสิ นค้ำมำม่ำ ในงำนกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ที่ลำดพร้ ำว ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2560
ประมำณผูเ้ ข้ำร่ วมงำน ประมำณ 5,000 คน
โครงการ “จิตอาสามอบสิ่ งของวันแม่ ” ครั้งที่ 7”
กลุ่มบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ ได้จดั กิ จกรรมเพื่อสังคมในงำน เนื่ องในโอกำสวันแม่แห่ งชำติ
โดยในงำนได้นำบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปตรำ“มำม่ำ” พร้อมทั้งขนมปั งกรอบตรำ “Bissin” “Homey“ ไปแจกแม่และ
เด็ก ณ มูลนิ ธิฟ้ื นฟูและพัฒนำสังคมไทย ซอยอ่อนนุ ช 38/1 กรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2560 เพื่อสร้ำง
กำลังใจในกำรเลี้ยงดูบุตรให้เป็ นคนดีของสังคมต่อไป
สนับสนุนการแข่ งขันหมากล้ อม “MAMA CUP GO INTERNATIONAL TOURNAMENT 2017 ”
มำม่ ำ สนั บ สนุ น “กำรแข่ ง ขัน หมำกล้ อ ม” ภำยใต้ชื่ อ งำน “ MAMA
CUP
GO
INTERNATIONAL TOURNAMENT 2017 ” ระหว่ำงวันที่ 13-14 สิ งหำคม 2560 ณ ห้อง MCC HALL เดอะ
มอลล์งำมวงศ์วำน (ผูเ้ ข้ำร่ วมกำรแข่งขัน จะเป็ นนักกีฬำจำกทัว่ โลก)
สนับสนุนกิจกรรมวิง่ “ NAVY RUN SATTAHIP MINI – HALF MARATHON’
มำม่ำร่ วมสนับสนุ นกิจกรรมวิ่ง “ NAVY RUN SATTAHIP MINI – HALF MARATHON’ ที่
ฐำนทัพเรื อสัตหีบ ในวันอำทิตย์ที่ 27 สิ งหำคม 2560 ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรื อ อำเภอสัตหี บ จังหวัด
ชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนำรำยได้มำปรับปรุ งพิพิธภัณฑ์ พลเรื อเอก พระเจ้ำบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ำ
อำภำกี เกี ยรติวงศ์ กรมหลวงชุ มพร เขตอุ ดมศักดิ์ รวมถึ งปรับปรุ งอำคำรศูนย์ท่องเที่ ยวสวนกรมหลวงชุ มพร
เพื่อส่ งเสริ มให้ประชำชนมีส่วนร่ วมในกำรออกกำลังกำยเพื่อสุ ขภำพ
ส่ งมอบดอกดารารัตน์ ถวายเป็ นพระราชกุศล จานวน 15,999 ดอก
เมื่อวันที่ 31 สิ งหำคม 2560 คุณรัตนำ พะเนี ยงเวทย์และพนักงำนในเครื อ “มำม่ำ” ร่ วมกับวัดป่ ำ
ธรรมคีรี ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่ อง จ.นครรำชสี มำ ได้ร่วมส่ งมอบดอกดำรำรัตน์ ถวำยเป็ นพระรำชกุศล จำนวน
15,999 ดอก ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีนำยอำเภอปำกช่องเป็ นผูร้ ับมอบ
โครงการทบทวนความรู้ ส่ ู มหาวิทยาลัย
บริ ษ ัท ฯ ร่ ว มกับ บริ ษ ัท สหพัฒนพิ บู ล จำกัด (มหำชน) จัด แถลงข่ ำ ว "Sahapat Admission"
ทบทวนควำมรู ้สู่มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 20 ติวฟรี ครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2-7 ตุลำคม 2560 ที่มหำวิทยำลัย
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หอกำรค้ ำ ไทย ส ำหรั บ น้ อ งๆ ที่ ส นใจสมั ค รเข้ ำ ร่ วมโครงกำรสำมำรถเข้ ำ ไปสมั ค ร
www.sahapatadmission.com ได้ต้ งั แต่วนั นี้ถึงวันที่ 25 กันยำยน 2560

ได้ ที่

โครงการสนับสนุนไขไก่ ช่ วยเหลือผู้ป่วยโรคไต
โครงกำรสนับสนุนไข่ไก่ ช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคไต ให้กบั โรงพยำบำลบ้ำนโป่ ง และโรงพยำบำลโพ
ธำรำม เนื่ องด้วยโรงพยำบำลบ้ำนโป่ งขอรับบริ จำคไข่ไก่ ช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคไต เนื่องจำกผูป้ ่ วยที่ได้รับกำร
ล้ำงไตที่ผำ่ นมำ จะมีปัญหำเรื่ องกำรสู ญเสี ยโปรตีนไข่ขำวในเลือด ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ ส่ งผลต่ออัตรำ
กำรป่ วยและกำรเสี ยชี วิตสู ง ดังนั้นผูป้ ่ วยจึงมีควำมจำเป็ นต้องกิ นไข่วนั ละ 6 ฟอง เป็ นอย่ำงน้อย บริ ษทั ฯ ได้
เล็งเห็นควำมสำคัญ จึงได้ทำโครงกำรขอสนับสนุ นไข่ไก่ จำกผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคน ซึ่ งได้รับกำรตอบ
รับและสนับสนุ นเป็ นอย่ำงดี ได้รับไข่ไก่เป็ นจำนวนมำก บริ ษทั ฯ ได้ส่งต่อไข่ไก่ให้กบั โรงพยำบำลบ้ำนโป่ ง
จำนวน 2,880 ฟอง และโรงพยำบำลโพธำรำม จำนวน 2,100 ฟอง รวมแล้วทั้งหมด 4,980 ฟอง เพื่อนำไปให้
ผูป้ ่ วยโรคไตที่ตอ้ งกำรต่อไป
ปันนา้ ใจ...เพื่อน้ อง ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 11พฤศจิกำยน 2560 กลุ่มบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ ได้จดั โครงกำร “ปั นน้ ำใจ...เพื่อ
น้อง ครั้งที่ 9” ณ โรงเรี ยนบ้ำนทุ่งดินขอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยผูบ้ ริ หำรและพนักงำนได้ร่วมกัน
ทำกิจกรรมทำสี โต๊ะเก้ำอี้นกั เรี ยน และขอบทำงเดินสนำมพร้อมทั้งช่วยกันปลูกต้นมะนำวในโครงกำรผักสวน
ครัวรั้วกินได้ของโรงเรี ยน
นอกจำกนี้ ยงั ได้มอบอุปกรณ์ กำรเรี ยน ได้แก่ ดิ นสอสี กระดำษวำดเขี ยน หนังสื อนิ ทำน ถุ งเท้ำ
นักเรี ยนคนละ 5 คู่ ให้กบั นักเรี ยนทุกคน ทุกชั้นเรี ยน พร้อมทั้งมอบเงินสมทบโครงกำรอำหำรกลำงวันจำนวน
45,500 บำท อีกทั้งได้มอบผลิตภันฑ์ของบริ ษทั ในเครื อเป็ นถุง Gift Set ประกอบด้วย มำม่ำ เวเฟอร์ ขนมปั ง
กรอบ น้ ำผลไม้ตรำ “Green Mate”และขนมปัง Farm House ในช่วงพักกลำงวัน กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั เลี้ยงอำหำร
กลำงวันและไอครี มให้กบั นักเรี ยนอีกด้วย
บริจาคผลิตภัณฑ์ บะหมี่กงึ่ สาเร็จช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) ได้บริ จำคผลิ ตภัณฑ์
บะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยภำคใต้ โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมบัณฑิต เจ้ำอำวำส
วัดพระรำม 9 ร่ วมกับผูแ้ ทนจำกกรมกิจกำรพลเรื อนทหำร เป็ นผูร้ ับมอบในครั้งนี้
กิจกรรมบริจาคโลหิต
พนักงานโรงงานศรี ราชาและโรงงานระยองได้ร่วมกิ จกรรมบริ จาคโลหิ ตกับสภากาชาดไทย
สถานที่รับบริ จาค โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560
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โครงการตลาดนัดปันบุญปี 2
บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงกำรตลำดนัดปั นบุญปี 2 โดยกำรบริ จำคของใช้และทุนทรัพย์ เพื่อรวบรวม
รำยได้ สนับสนุ นกำรสร้ ำงห้องกำรเรี ยนรู ้ ดำ้ นสุ ขอนำมัย ให้กบั เด็กนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำ โรงเรี ยนบ้ำน
หนองคล้ำ อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ประเมินควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
1. งบกำรเงินของบริ ษทั จัดทำขึ้นภำยใต้นโยบำยของบริ ษทั ซึ่ งกำหนดให้ถือปฏิบตั ิและสอดรับ
กับ มำตรฐำนกำรบัญ ชี ที่ รับ รองทั่วไป รวมถึ ง กำรเปลี่ ย นแปลงนโยบำยหรื อ เพิ่ ม เติ ม ตำมมำตรฐำนบัญ ชี
ตลอดจนกำรใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรและวินิจฉัยในส่ วนต่ำงๆ ที่จำเป็ น เพื่อสะท้อนผลกำรดำเนินงำน
ที่เป็ นจริ งให้ถูกต้องตำมที่ควร
2. บริ ษทั มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนและเป็ นลำยลักษณ์
อักษร มีกำรแยกหน้ำที่ควำมรั บผิดชอบในกำรอนุ มตั ิ สั่งจ่ำย กำรบันทึกรำยกำรด้ำนบัญชี ข้อมู ลสำรสนเทศ
และกำรดูแลทรัพย์สิน ตำมหลักกำรดูแลควบคุมกิจกำรที่ดี เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบรำยกำรที่เกิดขึ้นได้
3. บริ ษัท ก ำหนดวิ ธี ก ำรป้ อ งกั น กำรใช้ ข ้ อ มู ล ควำมลั บ ของบริ ษัท ไม่ ว่ ำ จะเป็ นไปเพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนตน หรื อควำมตั้งใจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อบริ ษทั และกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อลูกค้ำ
ผูแ้ ทนจำหน่ ำย ผูใ้ ห้บริ กำร คู่แข่งหรื อบุคคลภำยนอกอื่น นอกเหนื อจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่โดยปกติของธุ รกิ จ
หรื อข้อมูลที่เผยแพร่ ทวั่ ไป
4. บริ ษทั มีกำรกำหนดวิธีกำรปฏิ บตั ิงำนพนักงำน เพื่อป้ องกันกำรปฏิ บตั ิ งำนในลักษณะที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั กิจกำร
5. บริ ษทั มีกำรประเมินและติดตำมข่ำวสำรเหตุกำรณ์ปัจจุบนั ที่อำจเป็ นสำเหตุของปั จจัยควำม
เสี่ ยง เพื่อพิจำรณำหำมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ ยง
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ตั้งฝ่ ำยตรวจสอบภำยในขึ้นเป็ นหน่วยงำนภำยในของบริ ษทั ที่มีควำมเป็ นอิสระ
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ซึ่ งคณะกรรมกำรบริ ษทั จะได้รับ
ทรำบรำยงำนที่เกี่ยวกับระบบกำรควบคุ มภำยใน และผลกำรตรวจสอบภำยในของบริ ษทั จำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ โดยกรอบกำรควบคุ มภำยในที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ของบริ ษทั ได้ยดึ ถือและใช้อำ้ งอิงในกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนตำมหลักมำตรฐำนสำกลของ
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรื อ COSO ในด้ำนต่ำงๆ 5 ด้ำน
ดังนี้
1. ด้ านองค์ กรและสภาพแวดล้อม (On organization and environment)
บริ ษ ัท ฯ มี ก ำรจัด โครงสร้ ำ งองค์ก รโดยเน้น กำรแบ่ ง แยกตำมหน้ำ ที่ อ ย่ำ งชัด เจนและได้ใ ห้
ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจัดให้พนักงำนทุกระดับในองค์กรรับทรำบบทบำท หน้ำที่ และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ควำมรั บ ผิดชอบ ตลอดจนตระหนัก ถึ ง หน้ำ ที่ ค วำมรั บ ผิดชอบของตน ทั้ง นี้ บ ริ ษ ทั ฯ มี เจตนำรมณ์ ใ นกำร
ปฏิบตั ิงำนโดยยึดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) อย่ำงชัดเจนมีสภำพแวดล้อม
กำรควบคุ มที่ดีและเหมำะสม เนื่ องจำกสภำพแวดล้อมภำยในเป็ นองค์ประกอบพื้นฐำนสำคัญในกำรกำหนด
ทิศทำงของกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กร เช่น กำรมีทศั นคติที่ดี มีกำรส่ งเสริ มสนับสนุ นวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งเน้นควำมซื่ อสัตย์และจริ ยธรรม เป็ นตัวอย่ำงที่ดี (Role Model) ส่ งเสริ มให้เกิดจิตสำนึ กที่ดี เพื่อให้
บุคลำกรในกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กรปฏิ บตั ิงำนอย่ำงมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และสนับสนุ นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ในทุ ก ส่ วนงำน เพรำะเป็ นส่ วนส ำคัญที่ ช่ วยสนับสนุ นให้ก ำรปฏิ บตั ิ ง ำนขององค์ก รประสบผลส ำเร็ จตำม
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมได้ดว้ ยทรัพยำกรที่มีอยูอ่ ย่ำงจำกัดเพื่อให้เกิดควำมยัง่ ยืนต่อองค์กร
บริ ษทั ฯ ได้เข้ำร่ วมลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่ งเป็ นโครงกำรระดับชำติที่
ได้รับ กำรสนับ สนุ นจำกรั ฐบำลและส ำนัก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ตแห่ ง ชำติ
(ป.ป.ช) และได้เข้ำร่ วมกิ จกรรมของแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุ จริ ต (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) อย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เข้ำ
กระบวนกำรยื่นเอกสำรเพื่อขอกำรรับรองตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน ด้วยกำรประเมินตนเองตำมแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน ทั้งหมด 71 ข้อ และในปี 2559 ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ฯ ได้รับกำร
แจ้ง ผลกำรยื่นแบบประเมิ นตนเองเกี่ ย วกับ มำตรกำรต่ อต้ำ นคอร์ รัปชัน ตำมที่ บริ ษ ทั ฯ ขอกำรรั บรองจำก
คณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิ บตั ิฯ (CAC Council) ซึ่ งที่ประชุ มคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ ได้มีมติให้กำร
รับรอง พร้ อมกับเชิ ญผูแ้ ทนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับมอบใบ
ประกำศ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำบริ ษทั มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะไม่ยอมรับกำรคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ และในช่วงปลำยปี
วันที่ 20 ธันวำคม 2560 คณะทำงำน CAC ของบริ ษทั ฯ ได้ออกหนังสื อเวียนเป็ นกำรภำยในแจ้งให้แก่
ผูบ้ ริ หำรและพนักทุกคนในบริ ษทั ฯ ให้ปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน ของบริ ษทั ฉบับที่ 1 เรื่ องกำรให้/
รับของขวัญ ของที่ระลึก ในช่วงเทศกำลปี ใหม่ เพื่อให้ทุกคนในบริ ษทั ได้ตระหนักและสร้ำงบรรทัดฐำนในกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อไป
2. ด้ านการบริหารความเสี่ ยง (On risk management)
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทำหน้ำที่ดูแลให้มีกำรจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่จะเป็ นอุ ปสรรคต่อกำร
บรรลุ เป้ ำหมำยเชิ งกลยุทธ์โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั กำหนดนโยบำยและ
กรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง ก ำกับดู แลและสนับสนุ นให้ก ำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษ ทั มี ป ระสิ ทธิ ภำพ
พิจำรณำควำมเสี่ ยงที่มีนยั สำคัญในระดับองค์กรและมีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่ องเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
โดยถือเป็ นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ ยง ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
พร้ อมทั้งรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่อ คณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ ำเสมอ ภำยใต้กรอบของ COSO
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นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้บริ หารความเสี่ ยงในเชิ งปฏิ บตั ิการในทุกๆหน่วยงาน โดยดาเนิ นการผ่าน
ระบบการรับรองต่างๆ ตามมาตรฐานสากลและด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001
(ระบบการบริ หาร งานคุณภาพ), ISO 14001 (ระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม), ISO/IEC 17025 (ระบบบริ หาร
จัดการคุณภาพห้อง ปฏิบตั ิการ), GMP (วิธีการปฏิบตั ิที่ดีในการผลิตอาหาร), HACCP (การวิเคราะห์อนั ตราย
และจุดวิกฤตควบคุมในการผลิตอาหาร), BRC (Global Standard for Food Safety), Kosher (การผลิตอาหารโค
เชอร์), Halal (การผลิตอาหารฮาลาล), AEOs (มาตรฐานความปลอดภัยของผูป้ ระกอบการส่ งออกกรมศุลกากร)
3. ด้ านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร (On management control)
ในภำพรวมของบริ ษ ัท มี กิ จ กรรมกำรควบคุ ม กำรสอบทำนกำรปฏิ บ ัติ ง ำนให้ เ ป็ นไปตำม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือกำรปฏิ บตั ิงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งกำรวัดประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำน เป็ น
เครื่ องมือในกำรวำงแผนและควบคุมผลกำรปฏิบตั ิงำนในทุกระดับ เพื่อให้สำมำรถบรรลุ วตั ถุประสงค์และ
เป้ ำหมำยได้อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ โดยมี กำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และวงเงิ นอำนำจอนุ มตั ิ ในแต่ละ
ระดับไว้เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร มีกำรรักษำควำมปลอดภัยและดู แลป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั ไม่ให้สูญหำย
หรื อใช้ไ ปในทำงที่ ไ ม่ เหมำะสม มี ม ำตรกำรป้ องกันไม่ ใ ห้ นำโอกำสหรื อ ประโยชน์ ข องบริ ษ ทั ไปใช้เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำหนดบุคลำกรภำยในองค์กร เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบกำรควบคุมภำยในของแต่
ละระบบงำนอย่ำงชัดเจน ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ และมีกำรติดตำมให้กำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั เป็ นไปตำมกฎระเบียบของบริ ษทั และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4. ด้ านระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (On information and communication system)
บริ ษทั มีกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุ มที่ระบุขอ้ มูลที่จำเป็ นและเพียงพอต่อกำรตัดสิ นใจ และจัดส่ งให้
คณะกรรมกำรบริ ษัท ภำยในระยะเวลำที่ ก ฎหมำยก ำหนด มี ก ำรประเมิ น ประสิ ทธิ ภ ำพกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้งที่มีกำรประชุม มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่มีรำยละเอียด
เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ของกรรมกำรบริ ษัท มี ก ำรจัดเก็ บ
เอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี ไว้เป็ นหมวดหมู่ และเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด มีระบบกำรสำรองข้อมูล
และมีกำรประชุ มระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี และฝ่ ำยบริ หำรเกี่ ยวกับรำยงำนของผูส้ อบ
บัญชี ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั นโยบำยกำรบัญชี กำรควบคุมภำยใน และกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน
เป็ นต้น
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร โดยมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและ
สื่ อสำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนกำรสื่ อสำรสำรสนเทศที่ดี และมีประสิ ทธิ ภำพเพียงพอในกำรตัดสิ นใจ
ทั้งในระดับหน่วยงำน และในระดับองค์กร เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ กำรสื่ อสำรนั้นถูกต้องเหมำะสมเป็ นประโยชน์
น่ำเชื่ อถือ มีช่องทำงกำรติดต่อสื่ อสำรที่มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลสำมำรถติดต่อสื่ อสำรได้ทวั่ ทั้งบริ ษทั
ในข้อมูลที่สำคัญ เช่น นโยบำยและกฎระเบียบต่ำงๆ อำนำจกำรอนุ มตั ิสั่งกำร กำรกำกับดูแลกิจกำร และข้อมูล
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 116

ที่เกี่ยวกับพนักงำน จะถูกถ่ำยทอดจำกผูบ้ ริ หำรระดับสู งลงสู่ พนักงำน รวมทั้งมีระบบรักษำควำมปลอดภัยของ
ระบบสำรสนเทศและข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภำพเพียงพอ ตลอดจนมีกำรกำหนดแผนสำรองฉุ กเฉิ นสำหรับป้ องกัน
ในเรื่ องควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศขณะที่มีอุบตั ิภยั ร้ำยแรงจนระบบไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ สำหรับ
ระบบกำรสื่ อสำรภำยนอกบริ ษทั ได้จดั ให้มีแผนกลูกค้ำสัมพันธ์เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรสื่ อสำรรับเรื่ องร้องเรี ยน
หรื อข้อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอก
5. ด้ านระบบการติดตาม (On the monitoring system)
บริ ษทั ฯ ได้มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำทุกเดื อน และมีกำรเปรี ยบเทียบกับผลกำร
ดำเนิ นงำนในปี ก่ อน มี ก ำรวิเครำะห์ ส ำเหตุ ข องควำมแตกต่ ำ งและปรั บ กลยุท ธ์ ใ ห้เ ป็ นไปตำมที่ ต้อ งกำร
เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยได้ นอกจำกนี้ เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ โดยกำหนดให้
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในทำกำรตรวจสอบตำมแผนงำนประจำปี และประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยใน และตรวจติดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่ อง โดยกำหนดให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบข้อ บกพร่ อ งที่ มี นัย ส ำคัญ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อ งรำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้มีกำรปรับปรุ งแก้ไข และติดตำมกำรแก้ไขดังกล่ำวให้บรรลุผล
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำงคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุ งแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบให้
เป็ นไปตำมข้อกำหนดเกี่ ยวกับกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และได้มีกำรเพิ่มเติมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ ยวกับเรื่ องกำรพิจำรณำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ให้มี ค วำมเหมำะสมกับ รู ป แบบธุ รกิ จ สภำพแวดล้อมบริ ษทั วัฒนธรรมองค์ก ร เพื่ อนำเสนอขออนุ ม ตั ิ ก ับ
คณะกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งทำกำรสอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ ยงเกี่ ยวกับกำรทุจริ ต ตำมที่ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในได้เสนอ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำระบบดังกล่ำว มี ควำมเสี่ ยงที่จะทำให้เกิ ดโอกำสกำรทุ จริ ตที่มีผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั น้อยที่สุด ตลอดจนสำมำรถรับเรื่ องแจ้งเบำะแส กำรกระทำอัน
ทุ จ ริ ต ที่ ค นในองค์ ก รมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง และตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ งตำมที่ ไ ด้รั บ แจ้ง และเสนอเรื่ องให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ร่ วมกันพิจำรณำลงโทษหรื อแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม
อิสระในกำรดำเนินงำนเพื่อให้กำรตรวจสอบภำยในเกิดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด ทั้งนี้ ในระหว่ำงปี
2560 ได้มีกำรประชุ มระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตโดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรเข้ำร่ วม
ประชุมด้วย
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุ มภำยในของบริ ษทั ฯ ทั้ง 5 ด้ำน ดังกล่ ำวข้ำงต้น และจำกกำร
รำยงำนผลกำรตรวจสอบประจำทุกไตรมำส คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ในภำพรวมบริ ษทั มีระบบ
กำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมี เครื่ องมือที่ใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม สำมำรถดำเนิ นงำนได้
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อย่ำงต่อเนื่ องจนบรรลุ ผลสำเร็ จของงำน ถึ งแม้ว่ำมีกิจกรรมบำงกิ จกรรมที่ ควรปรั บปรุ ง หน่ วยงำนผูร้ ับกำร
ตรวจได้ตรวจสอบและดำเนินกำรปรับปรุ งในเรื่ องดังกล่ำว ตลอดจนได้แจ้งผลกำรตรวจสอบต่อฝ่ ำยบริ หำรให้
รับทรำบ เพื่อป้ องกันหรื อลดควำมเสี่ ยงอันเนื่ องมำจำกกำรปฏิบตั ิงำนหรื อระบบงำนในหน่วยงำนของตน ซึ่ ง
ผูต้ รวจสอบได้มีกำรเข้ำตรวจติดตำมผลอีกครั้งพบว่ำ หน่วยงำนที่เข้ำตรวจติดตำมผลนั้นได้มีกำรปรับปรุ งและ
แก้ไข อย่ำงเหมำะสมและมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน ดังนั้นจึงสำมำรถให้ควำมเชื่อมัน่ ได้อย่ำงเพียงพอว่ำ หน่วยงำนผูร้ ับ
กำรตรวจจะสำมำรถดำเนิ นงำน เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์หรื อเป้ ำหมำยในหน่ วยงำนของตนตำมที่ได้ต้ งั ไว้
อย่ำงไรก็ตำม ประสิ ทธิ ภำพของกำรควบคุมภำยในอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมปั จจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่ ง
อำจจะส่ งผลต่อบทบำทหน้ำที่หรื อกำรปฏิบตั ิงำนได้
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นร่ วมกันกับกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบว่ำ : บริ ษทั มี
ระบบกำรควบคุ มภำยในที่ มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับสภำพกำรดำเนิ นงำนในปั จจุ บนั และตระหนักดี ว่ำ
ระบบกำรควบคุมภำยในใด ๆ ก็ตำม อำจจะไม่สำมำรถรับประกันได้ท้ งั หมดต่อควำมเสี ยหำยอันเกิดจำกควำม
ผิดพลำดที่เป็ นสำระสำคัญ แต่ก็สำมำรถป้ องกันหรื อรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งนำงสำวอริ ยำ ตั้งชีวนิ ศิริกุล ให้ดำรงตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของ
บริ ษทั เนื่ องจำกมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี และเคยเข้ำรับ
กำรอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนตรวจสอบภำยใน และกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำร
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน, หลักสู ตรกระดำษทำกำรเพื่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชันในองค์กร รวมทั้งมีควำม
เข้ำใจในกิ จกรรมและกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ซึ่ งมีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ กำรอบรม ที่เหมำะสมและ
เพี ยงพอกับ กำรปฏิ บ ตั ิ หน้ำ ที่ ดังกล่ ำ วได้ ทั้งนี้ กำรพิ จำรณำและอนุ มตั ิ แต่ งตั้ง หรื อเลื่ อนขั้นตำแหน่ ง หรื อ
โยกย้ำย หรื อเลิกจ้ำงหัวหน้ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษทั จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
ข้อมูลคุณสมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่งผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยในตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 3
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12. รายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจ
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำหรื อเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่
เกี่ ย วข้องเหล่ ำ นั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติ ท ำงธุ รกิ จ ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯได้เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ดัง กล่ ำ วไว้ใ นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ นประจำปี (ข้อ 9.รำยกำรธุ รกิ จกับ กิ จกำรที่ เกี่ ย วข้องกัน) โดยมี รำยกำรระหว่ำ งกันที่ มี
สำระสำคัญสรุ ปได้ดงั นี้

ชื่ อบริษทั

1. บริ ษทั เคอรี่ ฟลำวมิลล์
จำกัด

2. บริ ษทั ซันโกแมชชิน
เนอรี่ จำกัด
3. บริ ษทั ฉงฉิ้ง ไทยเป่ ำ
ผลิตภัณฑ์กระดำษ จำกัด
4. บริ ษทั เพรซิเดนท์ฟดู ส์
(คัมโบเดีย) จำกัด
5. บริ ษทั ไทยอินสแตนท์
โพรดักส์ จำกัด
6. บริ ษทั คิวพี (ประเทศไทย)
จำกัด

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุน 39%

บริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุน 35%
บริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุน 35%
บริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุน 30%
บริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุน 25%
บริ ษทั อื่น
เงินลงทุน 10% /
มีกรรมกำรร่ วม

7. บริ ษทั สหลอว์สนั จำกัด

บริ ษทั อื่น
เงินลงทุน 9% /
มีกรรมกำรร่ วม
8. บริ ษทั เพรซิเดนท์อินเตอร์ บริ ษทั อื่น
ฟูด จำกัด
เงินลงทุน 8.67% /
มีกรรมกำรร่ วม
9. บริ ษทั สหพัฒนำอินเตอร์
โฮลดิ้ง (มหำชน) (“SPI”)

ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่/
มีกรรมกำรร่ วม

ลักษณะรายการ

ซื้อสิ นค้ำ-วัตถุดิบ

งบการเงินรวม : มูลค่ ารายการ
(ลบ.)
สาหรับงวดปี
สาหรับงวดปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
638
643

นโยบายการกาหนดราคา
และความสมเหตุสมผล
ของรายการ
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยคำนึ งถึงปริ มำณกำรซื้ อ
รำคำตำมสัญญำ
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
รำคำตำมสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยบริ หำร
เงินปันผลรับ
รำยได้อื่น
ซื้อทรัพย์สิน
เงินปันผลรับ

0.2
0.1
0.3
-

0.6
47
0.1
1
23

ขำยสิ นค้ำ
รำยได้อื่น
ซื้อวัตถุดิบ
ค่ำใช้จ่ำยบริ หำร
ซื้อวัตถุดิบ,
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ขำยสิ นค้ำ
เงินปันผลรับ
ขำยสิ นค้ำ

106
14
17
0.3
32

75
12
17
0.3
28

14
5
9

15
5
26

รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้น
รำคำตำมสัญญำ
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยคำนึ งถึงปริ มำณกำรซื้ อ
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยคำนึ งถึงปริ มำณกำรซื้ อ
รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้น
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้น

ค่ำนำยหน้ำและ
ค่ำใช้จ่ำยส่งออก
ค่ำเช่ำรับ
เงินปันผลรับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ผลิต และบริ หำร
เงินปันผลรับ

61

57

รำคำตำมสัญญำ

1
0.4
173

1
0.4
180

3

2

รำคำตำมสัญญำ
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยคำนึ งถึงปริ มำณกำรซื้ อ
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
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ชื่ อบริษทั

10. บริ ษทั สหพัฒนพิบูล
จำกัด (มหำชน) (“SPC”)

11. บริ ษทั จิมส์กรุ๊ ป จำกัด

12. บริ ษทั เพรซิเดนท์คอม
เมอร์เชียล จำกัด
13. บริ ษทั นอร์ทเทิร์นเทค
โนโลยี่ จำกัด

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ผูถ้ ือหุ้น/
มีกรรมกำรร่ วม

ขำยสิ นค้ำ
ซื้อสิ นค้ำ-วัตถุดิบ

ผูถ้ ือหุ้น/
มีกรรมกำรร่ วม
มีกรรมกำรร่ วม
มีกรรมกำรร่ วม

14. บริ ษทั ซันร้อยแปด จำกัด มีกรรมกำรร่ วม
15. บริ ษทั ฟำร์อีสท์ ดีดีบี
16. บริ ษทั อินทีเกรเต็ด
คอมมูนิเคชัน่ จำกัด

มีกรรมกำรร่ วม
มีกรรมกำรร่ วม

ค่ำใช้จ่ำยบริ หำร
ขำยสิ นค้ำและ
รำยได้อื่นๆ
ซื้อวัตถุดิบ
ขำยสิ นค้ำและ
รำยได้อื่นๆ
ซื้อทรัพย์สิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ผลิต
ขำยสิ นค้ำ
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำโฆษณำสิ นค้ำ
ค่ำโฆษณำสิ นค้ำ
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งบการเงินรวม : มูลค่ ารายการ
(ลบ.)
สาหรับงวดปี
สาหรับงวดปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
8,213
8,068
7
9

นโยบายการกาหนดราคา
และความสมเหตุสมผล
ของรายการ

10
13

4
13

196
3

196
4

3
2

10
2

รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้น
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยคำนึ งถึงปริ มำณกำรซื้ อ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้น
และรำคำตำมสัญญำ
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้น
และรำคำตำมสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำ

0.2
0.4
71
1

9
1
57
1

รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้น
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ ำงกัน
ผูต้ รวจสอบบัญชี ได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน และมีควำมเห็ นว่ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับกำรซื้ อขำยสิ นค้ำ รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์
ที่ตกลงร่ วมกัน และเป็ นไปตำมธุ รกิจปกติทำงธุ รกิจ
ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน กรณี ที่บริ ษทั ฯ มีรำยกำรซื้ อ/ขำย สิ นค้ำและบริ กำรระหว่ำงกัน ให้
ใช้รำคำเช่ นเดี ยวกับที่ คิดกับบุ คคลภำยนอก กรณี ที่ไม่มีรำคำดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำเปรี ยบเที ยบรำคำ
สิ นค้ำหรื อบริ กำรกับรำคำภำยนอก ภำยใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรื อคล้ำยคลึงกัน หรื ออำจใช้ประโยชน์จำกรำยงำน
ของผูป้ ระเมินอิสระซึ่ งว่ำจ้ำงโดยบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในกลุ่มมำทำกำรเปรี ยบเทียบรำคำสำหรับรำยกำรระหว่ำง
กันที่ ส ำคัญ เพื่ อให้ม นั่ ใจว่ำ รำคำดัง กล่ ำ วสมเหตุ ส มผลและเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ดของบริ ษ ทั ฯ นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญ และกำรเปิ ดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันทุกรำยไตรมำส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)
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นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริ ษทั ฯ จะร่ วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวที่อำจเกิดขึ้นใน
อนำคตว่ำจะเป็ นไปด้วยควำมสมเหตุสมผลและมีอตั รำผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่ำงไรก็ตำมเนื่ องจำกรำยกำร
ระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นรำยกำรที่ดำเนิ นไปตำมธุ รกิจปกติ ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรทำ
รำยกำรในธุ รกิ จที่ เสริ มซึ่ งกันและกัน ดังนั้นรำยกำรระหว่ำงกันกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันยังมี แนวโน้มที่ จะ
เกิ ดขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ องในอนำคต โดยบริ ษทั ฯ ยังคงยึดถื อควำมสมเหตุ สมผลและคำนึ งถึ งควำมเหมำะสมใน
เงื่อนไขและรำคำที่เป็ นธรรมเป็ นหลัก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ส่ วนที่ 3 : ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
13. ข้ อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นร่ วมฯ ที่จดั ขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม
2560 โดยพิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้ง
1. นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377

แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยทาหน้าที่ใน
การดาเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ฯจากวันที่ 16 ตุลาคม 2560 (วันที่นายทะเบียนจดทะเบียนควบ
บริ ษทั ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั ฯจัดตั้งขึ้นจากการจดทะเบียนควบบริ ษทั ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ที่ควบกิจการกันประกอบด้วยบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1) บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
2) บริ ษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
การควบบริ ษทั ดังกล่าวทาให้บริ ษทั ฯรับมาซึ่ งสิ นทรัพย์ หนี้สิน สิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ทั้ง 2 บริ ษทั ดังกล่าว ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงแสดงยอดตั้งต้นทางบัญชี ดว้ ยผลรวมของมูลค่าตามบัญชี สุทธิ ตามงบ
การเงิน ณ สิ้ นวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ของทั้ง 2 บริ ษทั การควบบริ ษทั นี้ ถือเป็ นการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ซึ่ งไม่ได้ทาให้โครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงนาเสนอข้อมูลงบการเงิน
รวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 และนาเสนองบแสดงฐานะการเงินรวม ณ
วันที่ 1 มกราคม 2559 เพื่อสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดตามเนื้ อหาทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่ ม บริ ษ ทั ภายใต้ก ารควบคุ ม เดี ย วกัน ถึ ง แม้ว่า รู ป แบบทางกฎหมายบริ ษ ทั ฯได้จดทะเบี ย นจัดตั้ง ขึ้ น
ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ก็ตาม
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่ มซื้ อขายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560
จานวนเงิน ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลุกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยุ้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจาเพื่อซื้อเครื่ องจักร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ ทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559
จานวนเงิน ร้อยละ

ณ วันที่
1 ม.ค. 2559
จานวนเงิน ร้อยละ

2,777
5,516
3,626
1
1,352
61
13,333

9.44
18.75
12.32
0.00
4.60
0.21
45.31

2,445
4,529
3,250
1
1,223
68
11,516

8.96
16.60
11.91
0.00
4.48
0.25
42.20

1,584
5,228
3,077
1
1,226
73
11,189

6.42
21.17
12.46
0.00
4.97
0.30
45.32

36
1,562
267
5,134
77
98
8,791
17
40
1
6
31
30
16,090
29,423

0.12
5.31
0.91
17.45
0.26
0.33
29.88
0.06
0.14
0.00
0.02
0.11
0.10
54.69
100.00

36
1,428
145
4,413
101
100
9,389
16
46
1
10
66
19
15,770
27,286

0.13
5.23
0.53
16.17
0.37
0.37
34.41
0.06
0.17
0.00
0.04
0.24
0.07
57.80
100.00

36
1,322
147
3,761
91
81
7,788
109
47
1
10
83
25
13,501
24,690

0.15
5.35
0.60
15.23
0.37
0.33
31.54
0.44
0.19
0.00
0.04
0.34
0.10
54.68
100.00

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
จานวนเงิน
ร้อยละ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากพนักงาน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ใหม่
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
จานวนเงิน
ร้อยละ

ณ วันที่ 1 ม.ค. 59
จานวนเงิน
ร้อยละ

1,788
83

6.08
0.28

1,870
104

6.85
0.38

30
1,789
108

0.12
7.25
0.44

243
159
-

0.83
0.54
-

236
158
20

0.86
0.58
0.07

196
140
21

0.79
0.57
0.09

285
70
2,628

0.97
0.24
8.93

377
85
2,850

1.38
0.31
10.44

366
87
2,737

1.48
0.35
11.09

94

0.32

124

0.45

136

0.55

78
40
806
60
1,078
3,706

0.27
0.14
2.74
0.20
3.66
12.60

84
45
812
60
1,125
3,975

0.31
0.16
2.98
0.22
4.12
14.57

77
34
758
2
1,007
3,744

0.31
0.14
3.07
0.01
4.08
15.16

330
330
713

1.12
1.12
2.42

330
330
713

1.21
1.21
2.61

330
330
713

1.34
1.34
2.89

39
18,459
336
19,877
5,840
25,717
29,423

0.13
62.74
1.14
67.56
19.85
87.40
100.00

39
16,842
70
17,994
5,317
23,311
27,286

0.14
61.72
0.26
65.95
19.49
85.43
100.00

39
15,151
(14)
16,219
4,727
20,946
24,690

0.16
61.36
(0.06)
65.69
19.15
84.84
100.00

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 124

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2560
จานวนเงิน ร้อยละ
รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กาไรก่อนส่ วนแบ่งกาไรจากเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน
และค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี /งวด

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ด
31 ธ.ค. 2559
จานวนเงิน ร้อยละ

31 ธ.ค. 2558*
จานวนเงิน ร้อยละ

21,631
375
22,006

98.30
1.70
100.00

21,144
385
21,529

98.21
1.79
100.00

19,950
371
20,321

98.17
1.83
100.00

14,355
1,444
2,167
17,966
4,040

65.23
6.56
9.85
81.64
18.36

13,969
1,410
2,023
17,402
4,127

64.88
6.55
9.40
80.83
19.17

13,296
1,398
1,922
16,616
3,705

65.43
6.88
9.46
81.77
18.23

212
4,252

0.96
19.32

192
4,319

0.89
20.06

139
3,844

0.68
18.92

(17)
4,235
(430)
3,805

(0.08)
19.24
(1.95)
17.29

(19)
4,300
(405)
3,895

(0.09)
19.97
(1.88)
18.09

(24)
3,820
(371)
3,449

(0.12)
18.80
(1.83)
16.97

2,853

12.96

2,871

13.34

2,558

12.59

951

4.32

1,024

4.75

891

4.38

กำรแบ่ งปันกำไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (บาท/หุน้ )

8.65

8.71

7.76

* เฉพาะปี 2558 เป็ นข้อมูลจากงบกาไรขาดทุนรวมเสมือน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 125

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
ปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนบริ ษทั อื่น
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น(โอนกลับ)
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนี้สงสัยจะสูญ
กาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั อื่นที่เลิกกิจการ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับจากบริ ษทั อื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

4,235,107

4,300,269

1,188,891
9,962
(2,125)
(52,053)
(65,957)
3,859
(77)
6,500
15,609
13,931
(212,015)
(35,216)
(177,748)
10,404
122,686
5,061,758

1,059,504
10,659
(12,171)
(2,613)
(41)
(875)
(20,851)
309
(2,806)
(3,654)
(19,723)
(224)
(192,130)
(33,614)
(188,020)
13,195
104,318
5,011,533

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 126

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
(หน่วย: พันบาท)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์จากการดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน

(394,372)
(129,662)
8,636
(10,314)

(162,177)
6,187
5,788
6,013

(226,399)
(14,111)
199
(137,218)
4,158,516
(465,430)
3,693,086

(2,697)
(2,177)
57,922
(66,440)
4,853,952
(371,503)
4,482,449

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 127

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
(หน่วย: พันบาท)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่นเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่นลดลง
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริ ษทั อื่นที่เลิกกิจการ
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ ในบริ ษทั อื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับจากบริ ษทั อื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินปันผลรับโดยส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจาเพื่อซื้อเครื่ องจักรลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อสิ ทธิการเช่า
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายค่าหุน้ จากการควบกิจการ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(4,937,628)
3,951,148
(13,907)
(138,013)
400
11,875
(4,354,721)
4,073,554
77,551
34,890
(451,200)
(553,693)
(1,272)
8,544
54,000
(5,702)
-

(5,148,230)
5,847,020
(14,463)
21,336
224
6,750
(11,875)
(5,328,312)
4,815,398
70,957
33,401
(437,383)
(2,538,336)
93,407
13,777
2,700
41
(9,277)
(1,000)

20,678

-

(52)
182,565
(2,040,983)

7,433
177,353
(2,399,081)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 128

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
(หน่วย: พันบาท)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด
เงินปันผลค้างรับ
เงินปันผลค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี

(6,173)
(5,546)
(74,184)
(1,228,066)
(10,404)
(1,324,373)
4,686
332,416
2,444,963
2,777,379

449,085
(479,085)
7,171
11,168
(35,760)
(1,155,405)
(13,195)
(1,216,021)
(5,968)
861,379
1,583,584
2,444,963

326
103
28,048
53,148

213
192
112,984
91,273

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 129

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
สาหรับปี สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 1 ม.ค. 2559
อัตรำส่ วนสภำพคล่ อง
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (Quick Ratio)

เท่า
เท่า

5.07
4.54

4.04
3.59

4.09
3.61

เท่า
เท่า

0.75
2.50

0.79
2.29

0.82
2.61

เท่า

5.97

6.51

6.48

วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

61
8.03
45
10.62
34
50

56
7.47
49
11.42
32
39

56
7.43
49
10.85
34
41

อัตรำส่ วนทีแ่ สดงถึงควำมเสี่ยงจำกกำรกู้ยืม (Leverage Ratios)
12. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio)
13. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (L/E Ratio)
14. ความสามารถชาระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)

เท่า
เท่า
เท่า

0.01
0.14
250.12

0.02
0.17
227.32

0.02
0.18
160.17

อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (Profitability Ratios)
15. อัตรากาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
16. อัตรากาไรสุทธิ
17. อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
18. อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%
%
%
%

33.64
17.29
14.45
19.14

33.93
18.09
15.83
21.65

33.35
16.97
15.57
21.27

อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรใช้ สินทรัพย์
3. อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (Total Asset Turnover)
4. อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)
5. อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable
Turnover)
6. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period)
7. อัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (Account Payable Turnover)
8. ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (Average Payment Period)
9 .อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)
10 .ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period)
11. วงจรเงินสด (Cash cycle)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 130

14. คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
หลังการควบรวมกิจการ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯ (TFMAMA) ยังคงไว้ซ่ ึ งธุ รกิจเดิมของ
TF และ PR นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้นาผลการดาเนิ นงานของ PB มาจัดทางบการเงิ นรวม (Consolidate)
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 46.90 และบริ ษทั ฯ มีอานาจควบคุม
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงิ นรวมเสมือนตั้งแต่รอบปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2558 จนถึงวันควบรวม
กิ จการ ที่ผูส้ อบบัญชี ได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่ อมัน่ รหัส 3420 เรื่ องงานที่ให้
ความเชื่ อมัน่ เพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสื อชี้ ชวน โดยถูกจัดทาขึ้น
จากข้อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพื่อแสดงข้อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีการควบบริ ษทั ระหว่าง TF และ
PR ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558
1. ผลกำรดำเนินงำน
1.1 รำยได้ จำกกำรขำย
บริ ษทั ฯ มียอดขายรวมสาหรับปี 2560 จานวน 21,630.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 487.27 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 2.30 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยยอดรายได้จากการขายนี้ ประกอบด้วย ยอดขาย
จาก TF เดิม จานวน 12,758.90 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 58.98 ของยอดขายรวม ยอดขายจาก PR เดิม
จานวน 1,423.14 ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 6.58 ของยอดขายรวม และยอดขายจาก PB จานวน
7,448.91 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 34.44 ของยอดขายรวม โดยยอดขายในส่ วนของ TF และ PR มีการ
เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้าร้อยละ 4.07 และ 8.22 ตามลาดับ สาเหตุหลักมาจากการเติบโต
ของตลาดต่างประเทศ และการเพิม่ สิ นค้าใหม่เข้าสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่ยอดขายของ PB มีการปรับตัว
ลดลงร้อยละ 1.58 เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ้นโดยเฉพาะช่องทางร้านสะดวกซื้ อ ซึ่ งมีการออกสิ นค้า
House Brand และเปิ ดธุ รกิ จเบเกอรี่ มากิ นส่ วนแบ่งการตลาด อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการพัฒนาและออก
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอและมุ่งเจาะกลุ่มธุ รกิ จฟาสต์ฟู๊ดและร้ านอาหาร ซึ่ งสามารถสร้ างอัตราการเติบโตได้
ค่อนข้างดี
รำยได้ จำกกำรขำยแยกตำมสำยผลิตภัณฑ์ แต่ ละบริษัท
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีโครงสร้างรายได้จากการขาย ดังต่อไปนี้
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สายผลิตภัณฑ์

บะหมี่และ
อาหารกึ่ง
สาเร็ จรู ป

กลุ่ม
ธุรกิจ

อาหาร

%การ
ถือหุ้น
ของ
บริษัท
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รำยได้จำกกำรขำย
สาหรั บรอบปี สิน้ สุด สาหรั บรอบปี สิน้ สุด สาหรั บรอบปี สิน้ สุด
31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558 *

ล้ าน
บาท

%

ล้ าน
บาท

%

ล้ าน
บาท

%

11,273

52.11

10,839

51.26

10,049

50.37

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)

-

บจ.คาลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)

55.00

บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี )

65.00

บจ.เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น

70.00
46.90

7,449

34.44

7,569

35.8

7,347

36.83

-

873

4.04

857

4.06

794

3.98

890

4.11

857

4.05

743

3.72

1,023

4.73

895

4.23

882

4.42

123

0.57

127

0.6

135

0.68

21,631

100

21,144

100

19,950

100

เบเกอรี่

อาหาร

บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่

ขนมปั งกรอบ

อาหาร

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)

น ้าผลไม้

อาหาร

บจ.ไทซันฟูดส์

52.08

บรรจุภณ
ั ฑ์

บรรจุ
ภัณฑ์

บจ.ไทยอันเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ

51.00

บจ.ไดอิชิ แพคเกจจิ ้ง

50.10

อื่นๆ (แป้งสาลี)

วัตถุดบิ

บจ.เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์

60.00

รวม

* เป็ นข้อมูลจากงบการเงินรวมเสมือน

รำยได้ จำกกำรขำยแยกตำมสำยผลิตภัณฑ์ แต่ ละบริษัทและพืน้ ที่
รายได้ จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ (หน่ วย : ล้ านบาท)
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000

4,000
3,000
2,000
1,000
0
ประเทศไทย

ประเทศ
ประเทศไทย
อื่นๆ

บะหมี่และอาหารกึ่งสาเร็ จรูป

ประเทศ
ประเทศไทย
อื่นๆ

ขนมปังกรอบ

ประเทศ
ประเทศไทย
อื่นๆ

เบเกอรี่

ประเทศ
ประเทศไทย
อื่นๆ

บรรจุภณ
ั ฑ์

ประเทศ
ประเทศไทย
อื่นๆ

น ้าผลไม้

ประเทศ
อื่นๆ

อื่นๆ

ปี 2560

8,089.78

3,183.75

807.74

65.13

7,448.91

-

1,019.83

3.09

386.29

503.40

123.03

-

ปี 2559

7,896.39

2,942.80

777.88

79.51

7,568.72

-

891.70

3.26

431.94

424.64

126.83

-

ปี 2558

7,470.90

2,578.10

719.22

74.42

7,346.83

-

879.21

2.65

411.90

331.60

135.39

-
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 บะหมี่และอำหำรกึง่ สำเร็จรู ป
ตลำดในประเทศ
มีอตั ราการเติบโตสาหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ร้อยละ 2.45 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า โดยบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป เติบโตร้อยละ 1.00 ในขณะที่อาหารกึ่งสาเร็ จรู ป ซึ่ งได้แก่ เส้นขาว โจ๊ก
และข้าวต้ม มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 15.90 โดยมีสาเหตุมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการดาเนิ น
กิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับภาวะตลาดอาหารกึ่ งสาเร็ จรู ปมีการฟื้ นตัวขึ้นจากปี
ก่อนหน้า และบริ ษทั มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่ งได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคในระดับที่น่าพอใจ
ตลำดต่ ำงประเทศ
มีอตั ราการเติบโตสาหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยูท่ ี่ร้อยละ 8.19 เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อนหน้า โดยบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป เติบโตร้อยละ 10.64 ในขณะที่อาหารกึ่งสาเร็ จรู ป ซึ่ งได้แก่ เส้นขาว
โจ๊ก และข้าวต้ม มีอตั ราลดลงร้อยละ 2.48 โดยยอดขายสาหรับตลาดในภูมิภาคเอเชี ยยังคงมีสัดส่ วนต่อ
ยอดขายทั้งหมดสู งสุ ด และมีอตั ราการเติบโตที่สูงสุ ด ในขณะที่ตลาดออสเตรเลีย ก็มีอตั ราการเติบโตที่ดี
เช่นกัน ซึ่ งเป็ นผลมาจากการจัดกิ จกรรมด้านการตลาดและการส่ งเสริ มการขายร่ วมกับตัวแทนจาหน่าย
ในต่างประเทศ ทาให้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นที่รู้จกั และยอมรับในตลาดโลกมากขึ้น
 ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
ยอดขายของผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ มียอดขายสาหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง
ร้อยละ 1.58 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่ งเป็ นผลมาจากตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ้น และมีผูเ้ ล่นราย
ใหม่ๆ เข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึ งการ
จัดทาโฆษณาและรายการส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มยอดขายและกระจายสิ นค้าให้ทวั่ ถึ ง
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
 ผลิตภัณฑ์ อื่น
สาหรับยอดขายโดยรวมของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่ งประกอบด้วย สิ นค้ากลุ่มขนมปั งกรอบ บรรจุ
ภัณฑ์ น้ าผลไม้ และอื่นๆ สาหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอตั ราการเติบโตที่ร้อยละ 6.31
ซึ่ ง ในรอบปี ที่ ผ่านมา ยอดขายบรรจุ ภณ
ั ฑ์ มี อตั ราการเติ บ โตค่อนข้า งดี ในขณะที่ ตลาดน้ า ผลไม้ใ น
ต่างประเทศยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
1.2 ต้ นทุนขำย
ต้นทุนขายสาหรับงวดปี 2560 มีจานวน 14,354.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 385.73 ล้านบาทหรื อร้อยละ
2.76 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการใช้วตั ถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ในการผลิตเพิ่มขึ้น
ตามยอดขาย ประกอบกับ ในส่ ว นของโรงงานเบเกอรี่ มี ค่ า เสื่ อ มเพิ่ ม ขึ้ น จากการที่ โ รงงานบางชัน 2 เริ่ ม
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ดาเนินการได้ และเมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย เท่ากับร้อยละ 66.36 ซึ่ งสู งกว่า
ปี ก่อนหน้าร้อยละ 0.29
1.3 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร มีจานวน 3,611.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178.15 ล้านบาท คิดเป็ น
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 5.19 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มาจากค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงิ นเดื อน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ ยง ที่
สู งขึ้นตามจานวนพนักงานและฐานเงิ นเดื อนที่ เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายจากการควบรวมกิ จการ อย่างไรก็ตาม
อัตราค่า ใช้จ่า ยในการขายและบริ หารต่อรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 16.70 ของรายได้ ซึ่ งเพิ่ม ขึ้ นเพี ย ง
เล็กน้อยจากปี ก่อนหน้า
1.4 กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ สาหรับงวด จานวน 2,853.49 ล้านบาท
ลดลง 17.69 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 0.62 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดี ยวกันกับปี ก่อน และมีอตั รากาไร
สุ ทธิ อยู่ที่ระดับร้ อยละ 13.19 ของรายได้จากการขาย ซึ่ งมีสาเหตุหลักมาจาก กาไรจากส่ วนของ บมจ.เพรซิ เดนท์เบเกอรี่ และ บจ.เพรซิ เดนท์ฟลาวมิลล์ ลดลง ประกอบกับสัดส่ วนกาไรจากกิจการทีได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนลดลง
2. ฐำนะกำรเงิน
2.1 สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 29,423.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี ก่อน
จานวน 2,136.88 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.83 ซึ่ งประกอบด้วย สิ นทรัพย์หลักที่สาคัญ ได้แก่ สิ นทรัพย์ถาวรรวม
8,790.56 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.88 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์หมุนเวียน 13,333.57 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 45.32 ของสิ นทรัพย์รวม โดยรายการหลักที่เพิ่มขึ้นมาจาก รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ซึ่ งเป็ นผลมาจากกาไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้น
ลู กหนี้ การค้าของบริ ษทั ในปี 2560 มีจานวน 3,625.82 ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 12.32
ของสิ นทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 11.57 ซึ่ งสื บเนื่ องมาจากยอดขายของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้น โดยลู กค้า
รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ สาหรับการขายในประเทศยังคงเป็ น บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด(มหาชน) มีระยะเวลาใน
การเก็บหนี้เฉลี่ย 61 วัน ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 5 วัน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กนั สารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ น
จานวน 16.38 ล้านบาท ซึ่ งเพียงพอสาหรับหนี้ ที่มีอายุมากกว่า 3 เดื อน โดยภาพรวม ลู กหนี้ การค้าส่ วนใหญ่
ของบริ ษทั ฯชาระหนี้การค้าตรงตามกาหนด ถึงแม้วา่ จะมีลูกหนี้ การค้าต่างประเทศบางรายที่ชาระเงินล่าช้ากว่า
กาหนดบ้าง แต่ก็นบั เป็ นสัดส่ วนต่ามากเมื่อเทียบกับลูกหนี้การค้าทั้งหมด
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สาหรับรายการสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ในปี 2560 มีจานวน 1,352.54 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้ อยละ 4.60 ของสิ นทรั พ ย์รวม เพิ่ มขึ้ นจากปี ก่ อนร้ อยละ 10.61 โดยในส่ วนของสิ นค้า ประเภทบะหมี่ ก่ ึ ง
สาเร็ จรู ปมีอายุการเก็บเฉลี่ย (Shelf life) 180 วัน ในขณะที่ระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ยของบริ ษทั อยูท่ ี่ 34 วัน
2.2 หนีส้ ิ น
หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 3,705.96 ล้านบาท ซึ่ ง ลดลงจาก
ปลายปี 2559 จานวน 269.16 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 6.77 โดยสาเหตุหลักมาจากรายการเจ้าหนี้ การค้าและ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นลดลง จากการที่บริ ษทั ฯมีการจ่ายชาระหนี้ ตามกาหนดระยะเวลา จึงมียอดหนี้ คงค้างปลาย
งวดลดลง อย่างไรก็ตามหนี้ สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดเป็ นหนี้ สินหมุนเวียน ในขณะที่รายการหนี้ สินระยะ
ยาวมีสัดส่ วนเพียง ร้ อยละ 29.10 ของหนี้ สินทั้งหมด และอัตราส่ วนของหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น เท่ากับ
0.14 เท่า
2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม มีจานวน 25,717.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี
2559 เป็ นจานวน 2,406.04 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.32 เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ เข้ามาในระหว่างงวด ใน
ปี 2560 บริ ษทั ฯมีการจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2559 งวดครึ่ งปี หลังจานวน 578.64 ล้าน
บาท และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากผลการดาเนิ นงานงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จานวน
654.31 ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีมูลค่าตามบัญชี รวมต่อหุ ้นเพิ่มขึ้น 7.30 บาท จาก 70.70 บาท เป็ น 78.00 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 10.33
3. สภำพคล่ องและควำมเหมำะสมของโครงสร้ ำงเงินทุน
3.1 สภำพคล่อง
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 3,693.09 ล้านบาท
และมี ก ระแสเงิ นสดสุ ท ธิ ใ ช้ไ ปในกิ จกรรมลงทุ น และจากการจัดหาเงิ น จานวน 2,040.98 ล้านบาท และ
1,324.37 ล้านบาท ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 2,777.38
ล้านบาท สู งกว่าปี 2559 เป็ นเงิน 332.42 ล้านบาท โดยมีสาระสาคัญดังนี้
กระแสเงิ นสดสุ ทธิ รับจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน จานวน 3,693.09 ล้านบาท สาเหตุหลักได้มาจาก
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 4,235.11 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 1.52
บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในการลงทุนเป็ นจานวน 2,040.98 ล้านบาท ส่ วนใหญ่จะเป็ นการลงทุน
ในรายการเงินลงทุนชัว่ คราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นการนาเงินสดส่ วนเกินไปฝากในสถาบัน
การเงิ น ต่ า งๆ ในขณะเดี ย วกัน ยัง คงมี ก ารลงทุ น ในรายการซื้ อ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งจัก รการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจานวน 1,324.37 ล้านบาท โดยมีรายจ่ายหลักจาก
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การจ่ายเงินปั นผลจานวน 1,228.07 ล้านบาท อย่างไรก็ดี อัตราส่ วนสภาพคล่องโดยรวมของบริ ษทั อยูใ่ นระดับ
ที่ดีมาโดยตลอด โดยในปี 2560 อัตราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วอยูท่ ี่ 5.07 เท่า และ
4.54 เท่า ตามลาดับ ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า และCASH CYCLE ของบริ ษทั อยูท่ ี่ 50 วัน
3.2 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ ำงเงินทุน
อัตราส่ วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็ น 0.01 เท่า ซึ่ ง
อยูใ่ นระดับต่า ในขณะที่ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระดับสู ง โดยอยูท่ ี่ 250.12 เท่า
ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั ฯ ในการชาระหนี้
4. ค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นร่ วมระหว่ำงผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั TF และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั PR ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2560 ได้มีมติ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต จำนวน 3 ท่ำน จำกบริ ษทั สำนักงำน อี วำย
จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ประจำปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560 ดังนี้
4.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริ ษ ัท ฯ จ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนกำรสอบบัญ ชี ใ ห้ แ ก่ บริ ษ ัท ส ำนัก งำนอี ว ำย จ ำกัด ซึ่ งเป็ นส ำนัก
งำนสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสำนักงำนสอบบัญชี
สังกัด สำหรับรอบปี บัญชี 2560 (ตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560) อัตรำค่ำตอบแทน
รวม เป็ นจำนวน 1,400,000 บำท ประกอบด้วย ค่ำบริ กำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบงบ
ประจำปี เป็ นจำนวน 1,000,000 บำท ค่ำกำรสอบทำนกำรย้ำยข้อมูลจำกระบบเดิ มไประบบใหม่ เป็ นจำนวน
200,000 บำท ค่ำรำยงำนและข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เป็ นจำนวน
200,000 บำท
4.2 ค่ าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบกำรปฏิ บตั ิงำนตำมวิธีกำรที่ ตกลงร่ วมกันที่ เกี่ ยวกับ
ข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิ และประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลที่บริ ษทั ใหม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ และ
ประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่ งต้องยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนบัตรละ 60,000
บำท จำนวน 10 บัตร เป็ นจำนวน 600,000 บำท
สำหรับค่ำตอบแทนที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตอันเกิดจำกกำรตกลงที่ยงั ให้บริ กำรไม่แล้วเสร็ จในรอบปี
บัญชี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึ้น
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรำยจ่ำยเพื่อกำรทำกำรวิจยั และพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตำมแนวทำง
ของสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชำติ (สวทช.) และรำยจ่ำยภำพรวมในส่ วนงำนฝ่ ำยวิจยั
และพัฒนำของบริ ษทั ฯ เป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 7.4 ล้ำนบำท
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กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควร
แจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถู กต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ ยวกับฐานะการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน และ กระแสเงิ นสดของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่
เป็ นสาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 มกราคม 2561 ต่อผูส้ อบบัญชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุ มถึ งข้อบกพร่ องและการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญของระบบการ
ควบคุ มภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ

กรรมการ

2. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

กรรมการ

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนำจ
นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและการลงทุน (CFO)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
- ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

80 ปริ ญญำดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
-สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยบูรพำ
-สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-สำขำบริ หำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
-สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
-สำขำวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
-สำขำกฎหมำย มหำวิทยำลัยวำเซดะ ประเทศญี่ป่ นุ
-สำขำวิทยำศำสตร์ (สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล กรุงเทพฯ
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทผี่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่างมีนัยสาคัญ

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)
ทำงตรง
0.91%
ทำงอ้อม
0.03%

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ช่วงเวลำ
กรรมกำร
พี่ชำย
บริษทั จดทะเบียนอื่น
บุคคลลำดับที่ 8 2556 - ต.ค. 2560
อำ
บุคคลลำดับที่ 9 2553 - ปัจจุบนั
2516 - ปัจจุบนั

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ประธำนกรรมกำร /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรกิตติมศักดิ์
ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริ หำร/
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ปัจจุบนั
ทีป่ รึ กษำกิตติมศักดิ์
พ.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 กรรมกำรทีป่ รึ กษำกิตติมศักดิ์
2534 - พ.ค. 2559 รองประธำนกรรมกำร
2545 - ปัจจุบนั
กรรมกำร
ก.ค.2559 - ปัจจุบนั ทีป่ รึ กษำคณะกรรมกำร
พ.ค.2553 - ก.ค.2559 กรรมกำรทีป่ รึ กษำ
2553 - ปัจจุบนั
ทีป่ รึ กษำคณะกรรมกำร
2553 - ปัจจุบนั
ทีป่ รึ กษำ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตและจำหน่ำยบะหมีก่ ่ึงสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ

บมจ.สหพัฒนพิบลู
บมจ.สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิง้

จำหน่ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค
ธุรกิจลงทุน

บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล
บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล
บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ.ธนูลกั ษณ์
บมจ.ธนูลกั ษณ์
บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ.ไทยวำโก้

จำหน่ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค
จำหน่ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค
จำหน่ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค
ผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำ และไอน้ ำ
ผลิตเสื้อผ้ำสำเร็จรูป และเครื่ องหนัง
ผลิตเสื้อผ้ำสำเร็จรูป และเครื่ องหนัง
ผลิตและจำหน่ำยสิ่งทอ
ผลิตเสื้อผ้ำสำเร็จรูป

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 23 แห่ง

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
2. นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน
- รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

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

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั (%)
กรรมกำร
ทำงตรง
ไม่มี
0.81%
ทำงอ้อม
-

หน้ า 138

ช่วงเวลำ
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ต.ค. 2560 รองประธำนกรรมกำร
2546 - ปัจจุบนั
กรรมกำร
2547 - ปัจจุบนั
กรรมกำร

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิง้
บมจ.ไอที ซิต้ี

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 11 แห่ง

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทผี่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่างมีนัยสาคัญ

3. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
- รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริ หำร
- กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

78 ปริ ญญำวิทยำศำสตร์ดษุ ฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
ปริ ญญำศิลปศำสตร์ดษุ ฏีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยนอร์ท เชี ยงใหม่
ปริ ญญำดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำพัฒนคหเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 39/2004

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทผี่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่างมีนัยสาคัญ

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ำยบะหมีก่ ่ึงสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ
ธุรกิจลงทุน
ขำยส่งอุปกรณ์เครื่ องใช้สำนักงำน
และสื่อสำรโทรคมนำคม บริ กำรซ่อมแซม

- ไม่มี -

ทำงตรง บิดำ
6.71% บุคคลลำดับที่
ทำงอ้อม 5,10,16,19,20
0.50%

2556 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ต.ค. 2560
2523 - ปัจจุบนั
2538 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั

กรรมกำรกิตติมศักดิ์
เหรัญญิก
ผูท้ รงคุณวุฒิ

หอกำรค้ำไทย
สหพันธ์วำ่ ยน้ ำนำนำชำติ (FINA)
คณะกรรมกำรโอลิมปิ คแห่งประเทศไทย

รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตและจำหน่ำยบะหมีก่ ่ึงสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ

บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่

ผลิตและจำหน่ำยขนมปังและเบเกอรี่

บมจ. ไทย โอ.พี.พี.
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้

ธุรกิจบรรจุภณั ฑ์พลำสติก
ธุรกิจลงทุน

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 9 แห่ง

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
4. นายสุ ชัย รัตนเจียเจริญ
- รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
- กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
- รองประธำนฯ

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

65 ปริ ญญำโท กำรบริ หำรธุรกิจ คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 45/2004

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)
ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

หน้ า 139
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ ง
กรรมกำร
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560 รองประธำนกรรมกำร
2556 - เม.ย. 2560
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
2556 - ต.ค. 2560
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทผี่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
- กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
- กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

50 วิทยำศำสตรดุษฎีบณั ฑิต สำขำกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่
MBA คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004
- Director Certification Program (DCP) 72/2006

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

63 ปริ ญญำโท คณะบริ หำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน
University of Bridgeport Connecticut, U.S.A.
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) 12/2006
- Directors Certification Program (DCP) 46/2004
- Directors Accreditation Program (DAP) 3/2003

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทผี่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

จำนวน 8 แห่ ง

- ไม่มี -

ทำงตรง
0.93%
ทำงอ้อม
-

บุตรชำย
บุคคลลำดับที่ 3
คูส่ มรส
บุคคลลำดับที่ 30
น้องชำย
บุคคลลำดับที่ 10,16
พี่ชำย
บุคคลลำดับที่ 19,20

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทผี่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

6. นายกาธร ตติยกวี
- กรรมกำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

บริษทั จดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560 กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
2556 - เม.ย. 2560
กรรมกำรรองผูอ้ ำนวยกำร
2556 - ต.ค. 2560
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 12 แห่ ง

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

- ไม่มี -

ทำงตรง
1.76%
ทำงอ้อม
0.80%

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการ
2524 - ปัจจุบนั
กรรมกำร

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 2 แห่ ง

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
- กรรมกำร
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

68 Mini MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
- Director Accreditation Program ปี 2003

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)
ทำงตรง
0.05%
ทำงอ้อม
-

หน้ า 140
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
กรรมกำร
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ต.ค. 2560
2527 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2558 - ต.ค. 2560

ตำแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

8. นายบุญชัย โชควัฒนา
- กรรมกำร

70 ปริ ญญำดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
- สำขำนิ เทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
- สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

ทำงตรง
0.022%
ทำงอ้อม
-

น้องชำย
บุคคลลำดับที่ 1
อำ
บุคคลลำดับที่ 9

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ต.ค. 2560
เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2552 - ธ.ค.2557
2554 - ธ.ค.2555
ธ.ค. 2555 - เม.ย.2557

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

53 ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่
ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่
ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

จำนวน 2 แห่ ง

- ไม่มี -

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

9. นายเวทิต โชควัฒนา
- กรรมกำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
บมจ. สหพัฒนพิบลู
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เอ็มเอฟซี
บมจ. แพนเอเชี ยฟุตแวร์
บมจ. แพนเอเชี ยฟุตแวร์

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ธุรกิจลงทุน
จำหน่ ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค
ธุรกิจให้บริ กำรโฆษณำ
ธุรกิจจัดกำรกองทุน
ผลิต จำหน่ ำย ส่งออก ผลิตภัณฑ์รองเท้ำกีฬำ
ผลิต จำหน่ ำย ส่งออก ผลิตภัณฑ์รองเท้ำกีฬำ

จำนวน 21 แห่ ง

- ไม่มี -

ทำงตรง
0.0003%
ทำงอ้อม
-

หลำน
บุคคลลำดับที่ 1,8

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการผูอ้ านวยการ
2551 - 2560
กรรมการ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.สหพัฒนพิบลู
บมจ.สหพัฒนพิบลู

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 17 แห่ ง

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
จำหน่ ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค
จำหน่ ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
- กรรมกำรผูช้ ่ วยรองผูอ้ ำนวยกำร
- กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

52 ปริ ญญำบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต สถำบันบัณพิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
Master Of Art (MA) in Communication Art and Design
New York Institute of Technology (NYIT),New York,USA
ปริ ญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ (นิ เทศศิลป์ )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)
ทำงตรง
0.93%
ทำงอ้อม
0.0006%

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 212/2015
-Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 29/2017)
-Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017)

หน้ า 141
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำร
บุตรสำว
บุคคลลำดับที่ 3
น้องสำว
บุคคลลำดับที่ 16
พี่สำว
บุคคลลำดับที่ 5,19,
20

ช่ วงเวลำ

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

61 ปริ ญญำเอก (สำขำกำรเงิน) มหำวิทยำลัยพิทส์เบอร์ก
รัฐเพนซิลวำเนี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 1/2000
- Audit Committee Program

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 5 แห่ ง

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

- ไม่มี -

ทำงตรง
0.05%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

2556 - ปัจจุบนั

2553 - 2556
2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ต.ค. 2560
2545 - 2560
2553 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั

กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมกำรสภำ
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ อนุ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรนโยบำย
ให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ
คณบดี

สภำมหำวิทยำลัยศรี ปทุม
วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก
กองทุนประกันสังคม
กระทรวงกำรคลัง

มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
หน่ วยงำนรำชกำร
หน่ วยงำนรำชกำร
มหำวิทยำลัย

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ ประธานบริ หารความเสี่ยง

คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี /
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
บจ. สานักหักบัญชี (ประเทศไทย)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมกำรอิสระ,กรรมกำรตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บมจ. ไทยวำโก้
บมจ. ไทยวำโก้
บมจ. ธนำคำรไทยพำณิ ชย์
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่
ผลิตเสื้อผ้ำสำเร็จรู ป
ผลิตเสื้อผ้ำสำเร็จรู ป
ธุรกิจกำรเงิน
ธุรกิจกำรท่องเทีย่ วและสันทนำกำร

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

บริษทั จดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2558 - ต.ค. 2560 กรรมการ
2559- ต.ค. 2560
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

11. ดร.กุล ภัทรา สิ โรดม
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ตำแหน่ ง

จำนวน 2 แห่ ง

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

83 ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริ หารการศึกษา)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริ ญญาพุทธศาสตรดุษฏีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธบริ หารการศึกษา)
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริ ญญำโททำงกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญาตรี อักษรศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)
ทำงตรง
0.05%
ทำงอ้อม
-

หน้ า 142
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
กรรมกำร
ไม่มี
ปัจจุบนั

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ต.ค. 2560

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

71 นิ ตศิ ำสตร์มหำบัณฑิต คณะนิ ตศิ ำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 105/2008

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั
โรงเรี ยนจิตรลดา สายวิชาชี พ
สภาลูกเสือแห่ งชาติ
สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจติ รลดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีจติ รลดา

สถำนศึกษำ
หน่ วยงำนรำชกำร
สถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

จำนวน 1 แห่ ง

- ไม่มี -

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

2556 - ปัจจุบนั

2550 - ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการ
ทีป่ รึ กษา คณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
กรรมการ
กรรมการ
2548 - ปัจจุบนั
2516 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2557 - ปัจจุบนั

ผูเ้ ชี่ ยวชาญประจาตัวสมาชิ กสภานิ ตบิ ญั ญัตแิ ห่ งชาติ
อนุ ญาโตตุลาการในการพิจารณาชี้ ขาดคดี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ต.ค. 2560

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

ประเภทธุรกิจ

ทีป่ รึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ทีป่ รึ กษากิตติมศักดิ์

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

ตำแหน่ ง

หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการไทย
สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
คณะกรรมการเอกสารเพื่อการส่งออก
มาตรฐานสินค้า และ ATA Carnet
คณะกรรมการกิจการ APEC/APAC/ASEM
คณะทางานพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งข้อบังคับ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
งานว่าความ อรรถคดี และงานทีป่ รึ กษา
กฎหมายธุรกิจ/ บจ.สานักงานทนายความ
ชัยวัธ-บัณฑูรย์

องค์กรส่งเสริ มธุรกิจ
องค์กรส่งเสริ มธุรกิจ
มหำวิทยำลัย
องค์กรส่งเสริ มธุรกิจ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

หน่ วยงำนรำชกำร
หน่ วยงำนรำชกำร
องค์กรส่งเสริ มธุรกิจ
มหำวิทยำลัย
ธุรกิจกฎหมำย

จำนวน 1 แห่ ง

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
14. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

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

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)
ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

หน้ า 143
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ ง
กรรมกำร
ไม่มี
2557 - ปัจจุบนั
ศาสตราจารย์กลุม่ อาหาร
ต.ค. 2550 - ต.ค. 2557 ผูอ้ านวยการ
ต.ค. 2542 - ต.ค. 2557 รองศาสตราจารย์กลุม่ อาหาร

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

15. นายสาโรช ชยาวิวัฒน์ กลุ
- กรรมกำรอิสระ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

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

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

54 Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry
with emphasis on Food Sciences, University of California, Davis
Master of Management, SASIN Graduate Institute of Business
Administration, Bangkok

ประเภทธุรกิจ

สถาบันโภชนาการ / มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สถาบันโภชนาการ / มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สถาบันโภชนาการ / มหาวิทยาลัยมหิ ดล

มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ต.ค. 2560
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

ไม่มี

- ไม่มี -

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ านมามีผลกระทบกับการอุทศิ เวลาอย่ างมีนัยสาคัญ

16. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
- รองผูอ้ ำนวยกำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

บริษทั จดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2559 – ต.ค. 2560 กรรมการอิสระ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 4 แห่ ง

ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ

- ไม่มี -

ทำงตรง
0.94%
ทำงอ้อม
-

บุตรสำว
บุคคลลำดับที่ 3
พี่สำว
บุคคลลำดับที่ 5,10,
19,20

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ปัจจุบนั
กรรมกำร
2550 - ต.ค.60
กรรมกำร

บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 4 แห่ ง

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 – ต.ค. 60
ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการบริ หาร

บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 1 แห่ ง

ผลิตและจำหน่ ำยขนมปังและเบเกอรี่
ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
17. นางสดใส หาญชนะ
- ผูช้ ่ วยรองผูอ้ ำนวยกำร

58 ปริ ญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางอาหารและชี วภาพ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

ทำงตรง
0.008%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่ อ-สกุล / ตำแหน่ ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
18. นางสาวหทัยรัตน์ กว้ างจิตต์ อารีย์
- ผูช้ ่ วยรองผูอ้ ำนวยกำร
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

19. นายเพชร พะเนียงเวทย์
- ผูจ้ ดั กำรสำนักกำรลงทุนต่ำงประเทศ

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

59 ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
ปริ ญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
43 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนี ย์
ออสเตรเลีย
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)
ทำงตรง
0.016%
ทำงอ้อม
-

ทำงตรง
0.93%
ทำงอ้อม
0.016%

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
20. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
- ผูจ้ ดั กำรสำนักกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

42 นิ ตศิ าสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program

ทำงตรง
0.93%
ทำงอ้อม
-

หน้ า 144
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ช่ วงเวลำ
กรรมกำร
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ต.ค.60

บุตรชำย
บุคคลลำดับที่ 3
พี่ชำย
บุคคลลำดับที่ 20
น้องชำย
บุคคลลำดับที่ 5,10
16
บุตรชำย
บุคคลลำดับที่ 3
น้องชำย
บุคคลลำดับที่ 5,10,
16, 19

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 – ปัจจุบนั
2556 –ต.ค. 60
2556 – ต.ค. 60

บมจ.สหพัฒนพิบลู
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

อบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) รุ่ น 42/2011

ไม่มี

จำหน่ ำยสินค้ำอุปโภค - บริ โภค
ผลิตและจำหน่ ำยบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป ขนมปังกรอบ
ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 2 แห่ ง

2555 – ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ
กรรมการ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย

องค์กรทีก่ อ่ ตั้งเพื่อส่งเสริ มกำรดำเนิ นวิสำหกิจ

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ตามพระราชบัญญติชงั่ ตวงวัด /
คณะอนุ กรรมการค้าปลีก

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์

คณะอนุ กรรมการพิจารณาผูพ้ ิพากษา
สมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา

กระทรวงยุตธิ รรม

มีอานาจหน้าทีเ่ กี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริ การ
ทรัพย์สินทางปัญญา
มีอานาจหน้าทีเ่ กี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริ การ
ทรัพย์สินทางปัญญา
องค์กรหลักของกระบวนการยุตธิ รรม

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 – ต.ค. 60

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและส่งออกอำหำรกึ่งสำเร็จรู ปทีแ่ ปรรู ปจำกข้ำว

บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
ไม่มี

2557 – ปัจจุบนั

53 ปริ ญญำโท หลักสูตรวิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการบริ หาร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่ อหน่ วยงำน/บริ ษทั

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

2558 – ปัจจุบนั

21. นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
- เลขำนุ กำรบริ ษทั

ตำแหน่ ง

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 3 แห่ ง

บริษทั จดทะเบียนอื่น
พ.ค. 2555 – ต.ค. 2560
เม.ย. 2555 - ต.ค. 2560

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
เลขานุ การบริ ษทั

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

ผลิตบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ
ผลิตบะหมีก่ ่ ึงสำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ

ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
22. นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กจิ
- Chief Financial Officer (CFO)
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและกำรลงทุน

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

47 ปริ ญญำโท คณะบริ หำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน
University of Colorado, USA.
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สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั (%)
กรรมกำร
ทำงตรง
ไม่มี
ทำงอ้อม
-

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ต.ค. 2560
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและการลงทุน
2545 - 2548
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
2539 - 2545
Foreign Exchange Dealer

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ก.ค. 2559 - ต.ค. 2560 ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 1 แห่ง

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ต.ค. 2560
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 1 แห่ง

บริษทั จดทะเบียนอื่น
พ.ค. 2558 - ต.ค. 2560 ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2554 - ต.ค. 2560 ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)

ไม่มี

ประเภทธุรกิจ

ผลิตบะหมีก่ ่ึงสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
ผลิตบะหมีก่ ่ึงสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
ธุรกิจกำรเงิน

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

23. นายอิทธิพล คูหะรัตน์
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

52 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
24. นางสาวประพิณ ลาวัณย์ประเสริฐ
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้อ

55 ปริ ญญาโท (วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
25. นายสรยุทธ รักษาศรี
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์และ
ธุรกำร

46 ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
0.010%
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ผลิตบะหมีก่ ่ึงสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ

ผลิตบะหมีก่ ่ึงสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ

ผลิตบะหมีก่ ่ึงสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
26. นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกลุ
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

45 ปริ ญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาการกากับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลิตและจำหน่ำยขนมปังและเบเกอรี่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
27. นายชุมพล เตมียสถิต
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำ

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัตอิ บรม

53 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น ครอบครัวระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ในบริ ษทั (%)
กรรมกำร
ทำงตรง
ไม่มี
บริษทั จดทะเบียนอื่น
0.0001%
เม.ย. 2559 - ต.ค. 60 รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั พัฒนา
ทำงอ้อม
และประกันคุณภาพ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

ประเภทธุรกิจ

ผลิตบะหมีก่ ่ึงสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
28. นางสาวสวิตา สกุล ธนสมบัติ
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยประกันคุณภำพ

56 ศิลปศาสตร์บณั ฑิต การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ ฉะเชิ งเทรา

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
29. นางสาวนิมล กิจขันธ์
-ผูจ้ ดั กำรโรงงำนศรี รำชำ

56 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
30. นางสุ ชาดา พะเนียงเวทย์
-ผูจ้ ดั กำรโรงงำนลำพูน

50 MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER AND ENGINEERING
MANAGEMENT MS.(CEM), ASSUMPTION UNIVERSITY

วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560
31. นายนิรันดร์ ภู่ทอง
-ผูจ้ ดั กำรโรงงำนระยอง
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง 16 ตุลำคม 2560

65 MBA มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2550 - ต.ค. 2560
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั พัฒนาและประกันคุณภาพ

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ม.ค. 2559 - ต.ค. 2560 ผูจ้ ดั การโรงงานศรี ราชา

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)

ไม่มี

ทำงตรง คูส่ มรส
0.016% บุคคลลำดับที่ 5
ทำงอ้อม
-

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 – ต.ค. 2560 ผูจ้ ดั การโรงงานลาพูน

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)

จำนวน 1 แห่ง

ทำงตรง
0.021%
ทำงอ้อม
-

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 – ต.ค. 2560 ผูจ้ ดั การโรงงานระยอง

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

กิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)

ไม่มี

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ทำงตรง
ทำงอ้อม
-

ไม่มี

ไม่มี

ผลิตบะหมีก่ ่ึงสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ

ผลิตบะหมีก่ ่ึงสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ

ผลิตบะหมีก่ ่ึงสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ

ผลิตบะหมีก่ ่ึงสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกีย่ วกรรมการของบริษัทย่ อย
บริ ษทั

ลำดับที่

บริ ษทั ย่อยในประเทศ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายบุณยสิทธิ์
นายกาธร
นายพิพฒั
นายสุชัย
ดร.พจน์
นายกาธร
นายอภิชาติ
นายบุญชัย
นายเวทิต
นางสาวพจนา
ดร.กุลภัทรา
ท่านผูห้ ญิงอังกาบ
นายชัยวัธ
ศ.ดร.วิสิฐ
นายสาโรช

โชควัฒนา
พูนศักดิ์อดุ มสิน
พะเนี ยงเวทย์
รัตนเจียเจริ ญ
พะเนี ยงเวทย์
ตติยกวี
ธรรมมโนมัย
โชควัฒนา
โชควัฒนา
พะเนี ยงเวทย์
สิโรดม
บุณยัษฐิติ
มะระพฤกษ์วรรณ
จะวะสิต
ชยาวิวฒั น์กลุ
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บริ ษทั ร่วมในประเทศ
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บริ ษทั

ลำดับที่

1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ดร.พจนี
นางสดใส
นางสาวหทัยรัตน์
นายเพชร
นายพันธ์
นายวสันต์
นางสาวสรารัตน์
นายอิทธิพล
นางสาวประพิณ
นายสรยุทธ
นางสาวอริ ยา
นายชุ มพล
นางสาวสวิตา
นางสาวนิ มล
นางสุชาดา
นายนิ รันดร์

พะเนี ยงเวทย์
หาญชนะ
กว้างจิตต์อารี ย ์
พะเนี ยงเวทย์
พะเนี ยงเวทย์
บุญสัมพันธ์กิจ
ตั้งศิริมงคล
คูหะรัตน์
ลาวัณย์ประเสริ ฐ
รักษาศรี
ตั้งชี วนิ ศิริกลุ
เตมียสถิต
สกุลธนสมบัติ
กิจขันธ์
พะเนี ยงเวทย์
ภู่ทอง

บริ ษทั ย่อย
ต่างปท.

บริ ษทั ย่อยในประเทศ

2

/
/

3

4 5
++

6
/

7

8

บริ ษทั ร่วมในประเทศ

9
/

บริ ษทั ร่วม
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หมำยเหตุ
X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ

// = รองประธานกรรมการ
/// = ทีป่ รึ กษาคณะกรรมการ

รำยชื่อบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมของบริษทั
บริษทั ย่ อยในประเทศ
1. บริ ษทั ไทซันฟูดส์ จากัด
2. บริ ษทั ไทย อันเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จากัด
3. บริ ษทั ไดอิชิ แพคเกจจิง้ จากัด
4. บริ ษทั เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จากัด
5. บริ ษทั เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จากัด
6. บริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ร่ วมในประเทศ
9. บริ ษทั เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จากัด
10. บริ ษทั ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ จากัด
11. บริ ษทั ซันโก แมชชิ นเนอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
12. บริ ษทั ไทยอินสแตนท์โพรดักส์ จากัด
บริษทั อื่น
15. บริ ษทั คิวพี (ประเทศไทย) จากัด
16. บริ ษทั เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จากัด
17. บริ ษทั เทรชเชอร์ฮิลล์ จากัด
18. บริ ษทั วินสโตร์ รี เทล เน็ ตเวิร์ค จากัด
19. บริ ษทั บางกอกคลับ จากัด

** = กรรมการผูอ้ านวยการ
* = กรรมการรองผูอ้ านวยการ

+ = ประธานกิตติมศักดิ์
++ = กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ย่ อยต่ ำงประเทศ
7. บริ ษทั คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีด)ี จากัด
8. บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี ) จากัด

บริษทั ร่ วมต่ ำงประเทศ
13. บริ ษทั ฉงฉิ้ง ไทเป่ า ผลิตภัณฑ์ กระดาษ จากัด
14. บริ ษทั เพรซิเดนท์ฟูดส์ (คัมโบเดีย) จากัด

20. บริ ษทั โนเบิล เพลซ จากัด
21. บริ ษทั สหลอว์สนั จากัด
22. บริ ษทั สหชลผลพืช จากัด
23. บริ ษทั อเมริ กนั ฟูดส์ จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

หน้ ำ 150

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

เอกสำรแนบ 3 : รำยละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งนางสาวอริ ยา ตั้งชี วินศิริกุล ให้ดารงตาแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน
มาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน
และการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน, หลักสู ตรกระดาษทาการเพื่อมาตรการต่อต้านการ
คอร์ รัปชันในองค์ก ร รวมทั้ง มี ค วามเข้าใจในกิ จกรรมและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งมี วุฒิก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ การอบรม ที่ เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิ บตั ิหน้าที่ ดงั กล่าวได้ ทั้งนี้ การพิจารณาและ
อนุ ม ตั ิ แต่ งตั้ง หรื อเลื่ อนขั้นตาแหน่ ง หรื อโยกย้าย หรื อเลิ กจ้างหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษ ทั
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
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-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2560
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษ ทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่ งสมาชิ กของคณะกรรมการตรวจสอบมี คุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่เป็ นไปตาม
ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มี ก ารประชุ ม ทั้ง สิ้ น 1 ครั้ ง โดยมี ร ายละเอี ย ดการเข้า ร่ ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ท่านผูห้ ญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่ วมประชุม / ประชุมทั้งหมด
(จานวนครั้ง)
1/1
1/1
1/1

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี และมีนางสาวอริ ยา ตั้งชี วินศิริกุล
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุ มทั้งสิ้ นรวม 1 ครั้ง
โดยได้มี ก ารหารื อ ร่ ว มกับ ฝ่ ายบริ ห าร ผู ้ต รวจสอบภายใน และผู ้ส อบบัญ ชี ใ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารื อกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มี ฝ่ายบริ หารของบริ ษ ทั เข้าร่ วมประชุ มด้วย
เกี่ ย วกับ ขอบเขต หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่ตามที่ไ ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และนาเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจาปี ของ
บริ ษทั ฯให้มีความถูกต้องตามที่ค วรตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป รวมทั้งในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมี
การสอบทานในเรื่ อง Key Audit Matters ในรายงานของผูส้ อบบัญชีร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก
2. สอบทานการบริ หารความเสี่ ยง ได้พิจารณานโยบายการบริ หารความเสี่ ยง แผนงานและแนว
ทางการบริ หารจัดการความเสี่ ย งระดับองค์ก ร (Corporate Risk) โดยมี การประชุ ม หารื อร่ วมกับ คณะ
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและตัวแทนคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท ฯเพื่ อ สอบทาน
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ประสิ ทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุ ง
ให้ดียงิ่ ขึ้น
3. สอบทานประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) โดยได้สอบทานการ
ประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายในร่ วมกับหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุ ก ปี
พิจารณาในเรื่ องการดาเนิ นงาน การใช้ทรัพยากร รวมทั้งด้านการบัญชี และการเงิ น การดูแลทรัพย์สิน การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ซึ่ งมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเป็ นอิสระให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอในการปกป้ องดู แลผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นและผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่อสร้ างความมัน่ ใจได้ว่าบริ ษทั ฯ
สามารถดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. กากับดู แลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานแผนงานประจาปี การปฏิ บตั ิงานตาม
แผนงาน และสอบทานผลการตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกไตรมาส ซึ่ งได้ให้ขอ้ แนะนาและติดตามการ
ดาเนิ นการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในประเด็นที่มีนยั สาคัญ เพื่อก่อให้เกิ ดการกากับดู แล
กิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นตาแหน่ง และเลิ กจ้าง รวมทั้งประเมินผลงาน หัวหน้า
งานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. สอบทานรายการเกี่ยวโยง โดยดูแลให้บริ ษทั มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิการทารายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้อง
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก และคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงดูแล
ให้มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่ งบริ ษทั ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขทางธุ รกิจปกติ
และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของทางการ
6. พิ จารณาคัดเลื อก แต่ งตั้ง และเสนอค่า ตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาถึ ง ความรู ้
ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบตั ิงานและการบริ การของผูส้ อบบัญชี ในปี 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด ซึ่ งได้นาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และได้รับอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560
7. สอบทานการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี
8. ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ อย่างเป็ นอิสระ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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9. สอบทานการประเมินความเสี่ ยงเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และพิจารณานโยบายต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ ยงที่จะทาให้เกิ ดโอกาสการทุจริ ตที่มีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินการน้อยที่สุดและให้ความเหมาะสมกับรู ปแบบธุ รกิจของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามขอบเขต อ านาจหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินประจาปี 2560 ของบริ ษทั ฯ มีการจัดทางบ
การเงิ นอย่างถู กต้อง ครบถ้วน และเชื่ อถื อได้ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป มี การ
เปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ และ
มี ระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ หารความเสี่ ย งที่ เหมาะสมกับสภาพธุ รกิ จ รวมทั้ง มี การปฏิ บตั ิ ตาม
กฏหมายข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้การดาเนินงานได้
เป็ นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ พบข้อบกพร่ องหรื อสิ่ ง
ผิดปกติที่เป็ นสาระสาคัญ
(ดร.กุลภัทรา สิ โรดม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
17 มกราคม 2561
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เอกสำรแนบ 6 : รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2560
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน มี วาระในการดารงตาแหน่ งคราวละ 1 ปี ทั้งนี้
กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั เดิมก่อนที่จะมีการควบบริ ษทั ใน
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยมีรายนาม ดังนี้
1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
ดารงตาแหน่ง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ ดารงตาแหน่ง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุ มรวม 2 ครั้ง โดยเป็ น
การประชุมในบริ ษทั เดิมก่อนที่จะมีการควบบริ ษทั เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ดังนี้
การสรรหา
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญจากหลากหลายวิชาชี พ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
การกาหนดค่ าตอบแทน
1. พิ จ ารณาก าหนดวงเงิ น ค่ า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการบริ ษ ัท และกรรมการชุ ด ย่อ ย โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งควรใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
2. เสนอวงเงิ นค่ าตอบแทนส าหรั บกรรมการบริ ษ ทั และกรรมการชุ ดย่อยต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณา
โดยสรุ ป คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน
(นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
17 มกราคม 2561
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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เอกสำรแนบ 7 : รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง

รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง ประจำ ปี 2560
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการ 4 ท่าน โดยมี กรรมการอิสระ 1 คน ทาหน้าที่ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายด้าน ดังนี้
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต
2. นายสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ
3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
4. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์

ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

เข้าร่ วมประชุม / ประชุม
ทั้งหมด
(จานวนครั้ง)
1/1
1/1
1/1
1/1

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี และมีนายอาทร สวนโพธิ์
เป็ น เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในปี 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีการประชุมภาย
หลังจากการควบรวมบริ ษทั ทั้งสิ้ นรวม 1 ครั้ง สรุ ปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี้
1. เสนอหรื อแต่งตั้งคณะอนุ กรรมกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วย บุ คลากรที่ มี
ความรู ้ความสามารถที่เป็ นตัวแทนจากฝ่ ายงาน / โรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสม
2. กาหนดหัวข้อทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) และกาหนด
กลยุท ธ์ ที่ ใ ช้ใ นการจัดการ กับ แต่ ล ะความเสี่ ย ง ที่ ส อดคล้องกับกับ เป้ า หมายเชิ ง กลยุท ธ์ และความเสี่ ย งที่
องค์การยอมรับได้ เพื่อวางเป้ าหมาย ในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์การได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
สอดคล้องการการควบรวมบริ ษทั ในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผา่ นมา โดยการพิจารณาจากวิสัยทัศน์, พันธกิจและ
นโยบายจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
3. ติดตามความคืบหน้าการบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) เพื่อดูสถานะของ
ระดับความเสี่ ยงใน ปั จจุบนั และแนวทางในการควบคุมดูแลเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายในแต่ละหัวข้อที่วางไว้
4. สอบทานการบริ หารความเสี่ ยงโดยพิจารณานโยบายการบริ หารความเสี่ ยง, แผนงานและ
แนวทางการบริ หารจัดการ ความเสี่ ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) และความเสี่ ยงระดับหน่ วยงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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(Department Risk) ที่นาเสนอจากคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั รวมถึ ง รายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นระยะๆ
5. พัฒนาบุคลากรภายในบริ ษทั ให้มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อ
มุ่งไปสู่ วฒั นธรรมองค์กรที่มีความตระหนักต่อความเสี่ ยงอยูต่ ลอดเวลา (Risk-Aware Culture)
โดยสรุ ป คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ระบุไว้
ในกฎบัต รคณะกรรมการ บริ ห ารความเสี่ ย งที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ โดยใช้ค วามรู ้
ความสามารถและความรอบคอบ เพื่อกากับดูแล กิจการการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบการ
บริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บริ ษทั มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กรและมี
การปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง

(ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต)
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5 กุมภาพันธ์ 2561
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เอกสำรแนบ 8 : รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่ อรำยงำนทำงกำรเงิน

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่ อรำยงำนทำงกำรเงิน
งบการเงิ นของ บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ได้จดั ทาขึ้นภายใต้นโยบายของ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ซึ่ ง กาหนดให้ป ฏิ บ ตั ิ ตามหลัก การบัญชี ที่ รับ รองทัว่ ไป และบันทึ ก บัญชี ด้วยความ
ระมัด ระวัง ประกอบกับ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการจัด ท างบการเงิ น เพื่ อ ให้ ส ะท้อ นผลการ
ดาเนินงานที่เป็ นจริ งของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบ
ทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน มีคาอธิ บายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปในการใช้งบการเงิน
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นผูด้ ูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งแสดงไว้ใ นรายงาน
ประจาปี นี้แล้ว
จากโครงสร้างการบริ หารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ทาให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เชื่ อได้ว่า งบการเงิ นของบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์
จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั

นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

หน้ ำ 159

เอกสำรแนบ 9 : สำเนำหนังสื อรับรองกระทรวงพำณิชย์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

