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“ฟาร์มเฮ้าส์ ขนมปังบัตเตอร์สก็อต”
#ฟินไม่หยุดฉุดไม่อยู่

หอม หวาน ด้วยเนยและคาราเมล
ที่ผสมผสานรวมกันเป็นบัตเตอร์สก็อต
แบบฉ�่าๆ อร่อยไม่ต้องง้อเนยหรือแยมมาทาเพิ่ม
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ขนมปังบัตเตอร์สก็อต

ขนมปังลูกเกด

เค้กช็อกโกบ�น�น่�
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โดร�ย�กิไส้โอวัลตินครันชี่

ขนมปังฮอตดอกไส้โอวัลตินครันชี่

ขนมปังฮอตดอกไส้หมูหยองนำ้�สลัด

บัตเตอร์คุกกี้มอคค่�อัลมอนด์

ขนมปังโลฟโกโก้ลูกเกดช็อกโกแลตชิพ

ขนมปังโลฟลูกเกด

“ฟาร์มเฮ้าส์” ผู้นำ�ในก�รผลิตและจำ�หน่�ยขนมปังและเบเกอรี่ที่ได้
ม�ตรฐ�นมีคุณภ�พ พร้อมทั้งพัฒน�สินค้�และบริก�รใหม่ๆ
หล�กหล�ยรสช�ติ หอมกรุ่นสดใหม่ทุกวัน
อีกทั้งยังมีบริก�รเดลิเวอรี่ ส่งถึงบ้�น สะดวกสบ�ย ปลอดภัย
เพื่อให้ผู้บริโภคมีท�งเลือกม�กขึ้น

โดนัทเค้ทไส้คัสต�ร์ดก�แฟ

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “World Branding
Awards 2021-2022” สาขา Bread
and Bakery และรางวัล “No.1 Brand
Thailand 2020-2021” แบรนด์ที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ในหมวดของขนมปังต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4
ตอกย�้าถึงคุณภาพสินค้าที่สะอาด สดใหม่
ครองใจผู้บริโภคยาวนานมากกว่า 39 ปี
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
สารจากคณะกรรมการ
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID 19
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 1 การปร กอบธุรกิจ ล ลการดาเนินงาน
1. โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis MD&A)
5. ข้อมูลทั่วไปและส�าคัญอื่น
ส่วนที่ 2 การกากับดู ลกิจการ
6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน
8. รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3 งบการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน ประจ�าปี 2564
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
เอกสาร นบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท
และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เอกสาร นบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสาร นบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ด�ารงต�าแหน่งงานตรวจสอบภายใน
เอกสาร นบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสาร นบ 5 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
เอกสาร นบ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี พ.ศ. 2564

้อมูลสาคั ทางการเงิน
งบการเงิน ่ง สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
25 4

25 3

25 2

11,234.20
1,093.73
10,140.47

10,298.89
1,049.02
9,249.87

9,480.09
1,110.72
8,369.37

7,159.94
7,207.61
3,773.53
1,687.67

7,143.48
7,185.94
3,742.85
1,678.67

7,743.97
7,784.28
4,143.42
1,700.74

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราก�าไรขั้นต้น (%)
อัตราก�าไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

47.30
23.42
17.41
0.67
59.97

47.60
23.36
19.05
0.73
49.37

46.49
21.67
21.54
0.86
53.82

อ้ มูลหุ้นสามั บาท
ราคาพาร์ต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
ก�าไรส�าหรับปีต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น)

1.00
22.53
3.75
*** /1
450

1.00
20.56
3.73
1.90
450

1.00
18.60
3.78
1.90
450

าน การเงิน ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ลปร กอบการ ล้านบาท
รายได้จากการขาย
รายได้รวม /2
ต้นทุนขาย
ก�าไรส�าหรับปี
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จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลประกอบการประจ�างวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท
รายได้รวม ไม่รวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและรายได้ทางการเงิน
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สารจากค กรรมการ
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ในปี 2564 ทีผ่ า่ นมา ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาด
ของโรคCOVID 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจากปี 2563
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และด้านอื่นๆ รวมถึง
ประเทศไทย ต้องประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์ เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ท�าให้เศรษฐกิจเกิดการหยุด
ชะงัก ธุรกิจการบริการ การค้าขายบางส่วนต้องหยุดด�าเนินการ
เกิดวิถกี ารด�าเนินชีวติ แบบ New Normal ประชาชนงดออกจาก
บ้าน การท�างานถูกปรับเป็นแบบ Work From Home การเรียน
การสอนเปลีย่ นเป็นแบบ Online การซือ้ ขายสินค้าเปลีย่ นมาเป็น
รูปแบบซือ้ ขายผ่านระบบ Online อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้เตรียม
รับมือต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ดงั กล่าว
โดยการเน้นการขายสินค้ารูปแบบ Farmhouse Delivery
มากขึ้น ซึ่งเป็นการขายสินค้าผ่านระบบ ONLINE มีการจัดส่ง

สินค้าด้วยรถของบริษทั เองจึงไม่มปี ญั หาสินค้าตกค้างหรือล่าช้า
และบริษทั ได้เน้นวิธกี ารจ่ายช�าระเงินเป็นแบบสแกน QR CODE
ส�าหรับลูกค้าขายสด และลูกค้าขายเชือ่ ส่วนใหญ่เป็นการโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารเพื่อลดการสัมผัสส�าหรับด้านการจ่ายช�าระ
เจ้าหนี้ทางบริษัทผลักดันให้เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
แทนการจ่ายเช็ค เพื่อลดการใช้กระดาษ ประหยัดเวลาเดินทาง
และมีการจัดระบบรองรับการท�างานแบบ Work From Home
การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ มีการติดตามข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาผู้ค้าหลาย
รายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา Supply Chain รวมทั้งจัดระบบ
การรักษาความสะอาด ป้องกันเชื้อโรค COVID 19 ในส่วน
การผลิต และการขนส่งสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความ
สะอาดปลอดภัยของสินค้า ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
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ของโรค COVID 19 ที่ถือเป็นมาตรการที่บริษัทได้ตระหนักและ
ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งยวด
ส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัท ในปี 2564 บริษัท
มี ย อดขาย จ� า นวน 7,159.94 ล้ า นบาท เพิ่ม ขึ้ น 16.46
ล้านบาท จากปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ซึ่งบริษัทยังคง
รักษายอดขายไม่ให้ลดลงภายใต้สถานการณ์ COVID19 และมี
ผลก�าไรสุทธิ จ�านวน 1,686.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.55
ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 0.53 เกิดจากการ
บริหารจัดการและการวางแผนการขาย รวมถึงการบริหาร
ประสิทธิภาพของต้นทุนและค่าใช้จ่าย แม้ว่าบริษัทจะประสบ
ปั ญ หาการปรั บ ขึ้ น ราคาของวั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในการผลิ ต สิ น ค้ า
และน�้ามันรถขนส่ง
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19
ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่เทคโนโลยีดิจิตอลก็ยังคงมีการ
พัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในธุรกิจและการ
ใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้คนมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทต้องก้าวข้าม
ผ่านความท้าทายนี้เพื่อน�าธุรกิจให้เดินหน้าต่อเนื่องอย่างมั่นคง

นาย ิ ั

เนียงเวทย์

ประธานกรรมการ

และเพื่อลดผลกระทบจาก Digital Disruption ด้วยการปรับ
กลยุทธ์ ในเชิงรุกและพัฒนาองค์กรโดยวางแผนน�า Digital
Transformation เข้ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และขั้นตอนการ
ท�างานต่างๆ นอกจากนี้ บริษทั ยังคงพัฒนารสชาติและชนิดของ
สินค้าใหม่เพิ่มขึน้ เรือ่ ยๆ โดยมุง่ เน้นด้านคุณภาพ ความสด ใหม่
เสมอ ของผลิตภัณฑ์ ตามสโลแกน “หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน”
เป็นสิ่งที่บริษัทยึดมั่นมาตลอดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
คณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พันธมิตร
ทางการค้า หน่วยงานต่างๆ และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้ให้
ความไว้วางใจ และสนับสนุนกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เสมอมา ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้รว่ มเป็น
ส่วนหนึ่ง ของความส�าเร็จ โดยทุม่ เทก�าลังความรูค้ วามสามารถ
อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดไป

นายอ ิ าติ ธรรมม นมัย

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�านวยการ
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มาตรการควบคุมการ ร่ร บาด อง รค
บริษัทให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากในเรื่องการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้
ก�าหนดมาตรการ “ควบคุม ดูแล ป้องกัน” เพื่อให้พนักงานของ
บริษทั มีความปลอดภัยในสุขภาพ โดยเข้มงวดเป็นพิเศษในด้าน
ของกระบวนการผลิตและจัดส่งสินค้า เพือ่ ให้สนิ ค้าทีอ่ อกสูต่ ลาด
มีความสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

การกาหนดมาตรการ ล การป ิบัติ มีดังนี้
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1. ก่อนเข้าโรงงานได้จดั ให้มกี ารตรวจคัดกรองพนักงาน
ทุกคนรวมถึงผู้มาติดต่อ บริเวณทางเข้าโรงงาน ล้างมือด้วยสบู่
ฉีด พ่ น แอลกอฮอล์ ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ในส่ ว นขนส่ ง และ
ส�านักงานต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และเดินผ่านพรมที่
มีน�้ายาฆ่าเชื้อรองเท้า ก่อนเข้าพื้นที่
2. พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เว้นระยะห่างในการท�างาน นอกจากนี้ยงั จัดให้มกี ารท�างานแบบ
WORK FROM HOME และการประชุมผ่านระบบ ONLINE เพือ่
ลดการเดินทางและการรวมกลุ่ม
3. ขอความร่วมมือพนักงานให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง
เข้าพืน้ ทีเ่ สีย่ ง และงดการเดินทางข้ามจังหวัด หากมีเหตุจา� เป็น
ต้องเดินทางให้พนักงานตรวจ ATK และแสดงผลก่อนกลับเข้า
ท�างาน
4. หากพนักงานคนใดมีความน่าสงสัยจะติดเชือ้ COVID
19 หรือใกล้ชดิ กับผูต้ ดิ เชือ้ จะต้องรีบแจ้งให้ทางบริษทั ทราบและ
ท�าการกักตัวทันที
5. มีการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรค และท�าความสะอาด
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการตรวจ ATK ส�าหรับพนักงาน
ทุกสัปดาห์

1

ทั้งนี้บริษัทได้ทุ่มงบประมาณในการป้องกันโรค COVID
19 ทุกด้านอย่างต่อเนื่อง จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้นส�าหรับ
แจกจ่ายให้แก่พนักงาน เช่น หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์
ถุงมือทางการแพทย์ ชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ�าเป็น
ส�าหรับการป้องกันการติดเชื้อโรค พร้อมทั้งสนับสนุนและผลัก
ดันให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม โดย
ภายในปี 2564 พนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม มี
จ�านวนร้อยละ 95.6 ของพนักงานทัง้ หมด และจัดหาให้พนักงาน
ได้รับวัคซีนเข็ม 3 และเข็ม 4 ต่อไป
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและให้
ความรูต้ า่ งๆ เกีย่ วกับโรค COVID 19 ทัง้ จากภายนอกและภายใน
บริษัทให้พนักงานได้รับรู้ ถึงการแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง
จ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด การปฏิบัติตัว และมาตรการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานสามารถ
รับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
มีการรายงานสถานการณ์ภายในองค์กร วิธีการควบคุมและการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง และคณะ
กรรมการของบริษทั ได้รบั ทราบอย่างทันท่วงที เพือ่ วางแนวทาง
การบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
มาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ทางบริษัทได้ปฏิบัติ
อย่างเข้มงวดสม�า่ เสมอ จึงท�าให้บริษทั สามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคCOVID 19 ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี การ
ท�างานไม่หยุดชะงัก โดยเฉพาะด้านการผลิต และการขนส่ง
สินค้า ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มเฮ้าส์” มีวางจ�าหน่ายในท้อง
ตลาดอย่างต่อเนื่อง และผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพของ
สินค้าที่มีมานานกว่า 40 ปีได้

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

ค กรรมการบริ ัท

นาย ิ ั

เนียงเวทย์

ประธานกรรมการ

นายอ ิ าติ ธรรมม นมัย

นายอ ิเ ร ธรรมม นมัย

นายวิ ัย กุลสม

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้อ�านวยการ

กรรมการรองผู้อ�านวยการ

กรรมการ

กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหาร
และฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท

นางสาวเ รรัตน์ อนันตวิ ัย

นางสาว นิดา ปร ย น์ทวีกิจ

ดร. จนี เนียงเวทย์

นาย ันธ์ เนียงเวทย์

นางสาวสาย ิน กิตติ ร ิมล

กรรมการ

นางสาวอุบลลัก

์ ลือวรวิ

กรรมการ
และผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

ู

กรรมการ

าสตราจารย์ ดร.ธีรวุ ิ บุ ย ส
ประธานกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน

กรรมการ
และผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นายวั น ัย ติ ูตร กูล
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
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ค กรรมการบริ ัท

าสตราจารย์นาย ทย์
ปย มิตร รีธรา
กรรมการอิสระ
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นายธน ิ

์ มูล ก ์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางเอมอร ปทุมารัก ์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ค กรรมการอิสร ล กรรมการตรวจสอบ

าสตราจารย์ ดร.ธีรวุ ิ บุ ย ส
ประธานกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

าสตราจารย์นาย ทย์
ปย มิตร รีธรา
กรรมการอิสระ

นายธน ิ

์ มูล ก ์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายวั น ัย ติ ูตร กูล
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางเอมอร ปทุมารัก ์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การปร กอบธุรกิจ ล ลการดาเนินงาน

1. ครงสร้าง ล การดาเนินงาน องกลุ่มบริ ัท
1.1 น ยบาย ล า รวมการปร กอบ
ธุรกิจ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2523
และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
เรียกช�าระแล้ว 300 ล้านบาท ในปี 2549 บริษัทเพิ่มทุน
จดทะเบียน จาก 300 ล้านบาท เป็น 450 ล้านบาท ตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 โดยได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2549 และเมื่อวันที่
28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิม
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยจ�านวน
หุ ้ น สามั ญ ภายหลั ง จากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า หุ ้ น ดั ง กล่ า ว
เพิ่มจาก 45 ล้านหุ้น เป็นจ�านวน 450 ล้านหุ้น บริษัทฯ
ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้กับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
ปั จ จุ บัน บริ ษัท มี โ รงงาน 3 แห่ ง ตั้ ง อยู ่ ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง 2 แห่ง มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งาน และ
โรงงานบางชัน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีพื้นที่รวม
12 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา โดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและ
จ�าหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ซึ่งเป็นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภาย
ใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทให้แก่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade) และสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยเป็นการ
จ�าหน่ายในลักษณะการขายขาด ซึ่งบริษทั จะรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์
เดิมที่ร้านค้าจ�าหน่ายไม่หมด เมื่อน�าผลิตภัณฑ์ ใหม่ไปส่ง
เพือ่ บริหารความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และบริษทั มีธรุ กิจเบเกอรี่
ค้าปลีก โดยจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
บริษัท ผ่านร้านค้าปลีกของบริษัทเองและจ�าหน่ายตรงตาม
ค�าสั่งซือ้ ของผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ บริษทั มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ทีผ่ ลิตขึน้ ตามค�าสั่งให้แก่รา้ นอาหารฟาสต์ฟดู้ และร้านสะดวกซือ้

ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดังนี้
1. ธุ ร กิ จ เบเกอรี่ค ้ า ส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่จ� าหน่ า ยได้ แก่
ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังส�าหรับเบอร์เกอร์ ขนมปัง
ส�าหรับฮอตดอก ขนมปังพร้อมทาน เช่น ขนมปัง
สอดไส้ แซนด์วิชส�าเร็จรูป เค้ก และ เบเกอรี่อื่นๆ
โดยจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ภายใต้เครือ่ งหมาย
การค้า ”ฟาร์มเฮ้าส์” และตูจ้ า� หน่ายขนมปังอัตโนมัติ
Farmhouse Vending Machine, Farmhouse
Delivery, กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก ได้แก่ เบเกอรี่ที่จ�าหน่าย
ในร้าน Deliya by Farmhouse เค้กมาดามมาร์โก้
ขนมไหว้พระจันทร์ตราฟาร์มเฮ้าส์
3. ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ และร้านอาหาร/ภัตตาคาร ผลิตภัณฑ์
ที่จ�าหน่ายได้แก่ ขนมปังส�าหรับเบอร์เกอร์ ขนมปัง
ส�าหรับฮอตดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังฝรั่งเศส
ครัวซองต์ ขนมปังกรอบ และแป้งพิซซ่า ที่จ�าหน่าย
ให้แก่ร้านอาหารต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
พิซซ่าฮัท เบอร์เกอร์คงิ ส์ เชสเตอร์กริลล์ เดอะพิซซ่า
คอมปะนี ซิ ส เลอร์ แดรี่ ค วี น มอสเบอร์ เ กอร์
ซานตาเฟ่ เจฟเฟอร์ สเต็ก และ เอสแอนด์พี เป็นต้น
และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุบทอด (Fried Product) ได้แก่
เกล็ดขนมปัง
4. ธุรกิจส่งออก ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ในลักษณะ
ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง

1.1.1 วิสยั ทั น์ นั ธกิจ ล ค่านิยมองค์กร
คณะกรรมการบริษทั มีสว่ นร่วมในการให้ความเห็น
ชอบวิสยั ทัศน์และภารกิจของบริษทั และเพือ่ ทีจ่ ะด�าเนินการให้
เป็นไปตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มกี าร
แต่งตัง้ คณะท�างานแผนกลยุทธ์ขนึ้ เพือ่ ก�าหนดแผนกลยุทธ์รวม
ของบริษทั และจัดท�าแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็น
แนวทางในการด�าเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม
ปรับปรุง และประเมินผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
และงบประมาณที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุด
ให้กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ดังนี้
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วิสัยทั น์
เป็นผู้น�าในการผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

ันธกิจ
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1. วิจัย พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. พัฒนาระบบการผลิตให้ทนั สมัย สะอาด ปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ระบบการควบคุม
ที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด
ปลอดภัย ทันต่อความต้องการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
5. รู้รัก สามัคคี ให้ความเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร

ค่านิยมองค์กร
บริษัทฯ ได้เห็นถึงความส�าคัญของค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่เป็นกรอบความคิดหลักในการก�าหนด
พฤติกรรมของพนักงานในองค์กรให้ชดั เจน สร้างวัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ในตัวพนักงาน เพือ่ ให้พนักงาน
มีแรงขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน น�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
โดยก�าหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) ด้วยค�าว่า A-C-T-I-V-E ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6. E (Ethics)

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

มีทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
รักษาค�ามั่นสัญญา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ท�าได้ตามเป้าหมาย
ท�างานร่วมกันเป็นทีม อย่างรู้หน้าที่
สร้างสรรค์ ปรับปรุง พัฒนาสิ่งใหม่
สร้างคุณค่าให้ตัวเอง องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีจริยธรรมในการท�างาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

วัต ปุ ร สงค์ ล เป้าหมายร ย ยาว นการ
ดาเนินธุรกิจ
บริษทั มีความตัง้ ใจในการรักษาความเป็นผูน้ า� ในการ
ผลิตและจ�าหน่ายขนมปัง และเบเกอรีอ่ นื่ ๆ ในลักษณะค้าส่งที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพสม�่าเสมอ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาที่จะน�า
เสนอนวัตกรรมใหม่และพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณุ ภาพทีด่ ี ในราคา
ทีเ่ หมาะสม ด้วยการใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ พัฒนา
สินค้าเดิมให้มมี ลู ค่าเพิ่มให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ด้วยการด�าเนินธุรกิจ
ทีค่ า� นึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน เพือ่ การเติบโตของธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน
นอกจากนี้บริษัท ยังมีเป้าหมายที่จะเร่งรุกการท�า
ธุรกิจขนมปังและเบเกอรีแ่ บบค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ขยายตัวสู่ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องอีกในอนาคต

1.1.2 การเปลี่ยน ปลง
ล ั นาการที่สาคั
ั นาการที่สาคั น ่วง 3 ป
ที่ ่านมา
ป 25 2

ด้านการลงทุน
เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ
บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจ�านวนเงิน 200 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วน การลงทุนร้อยละ 10 ของเงินลงทุน

ในปี 2562 บริษัทได้ซื้อที่ดิน จ�านวน 2 แห่ง ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ส�าหรับใช้สร้างศูนย์กระจายสินค้า
แทนสถานที่ เ ดิ ม ที่ เ ช่ า เพื่ อ เพิ่ม พื้ น ที่ ใ นการกระจายสิ น ค้ า
สู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา รวมถึงมีบริเวณในการ
จอดรถ ส�าหรับรถที่ใช้ขนส่งสินค้าได้อย่างเพียงพอ จากการ
ทยอยซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ท�าให้ ณ สิ้นปี 2562
บริษัทมีศูนย์กระจายที่สร้างเสร็จบนที่ดินของบริษัทจ�านวน
16 แห่ง และเป็นสถานที่เช่าอีกจ�านวน 24 แห่ง รวมทั้งสิ้น
40 แห่งนอกจากนี้ได้มกี ารลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึน้ อีก
2 กอง เพื่อเป็นการกระจายการลงทุน

ด้านเทค น ลยี ล สารสนเท
ในปี 2562 บริษทั เน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและการจัดการภายในองค์กร เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พั ฒ นาให้ เ ป็ น องค์ กรยุ ค 4.0 บริ ษั ท ได้ จั ด หา Software
E-document มาใช้เพื่อจัดการระบบเอกสารของบริษัทให้อยู่ใน
รูปของ E-Document และการอนุมัติเอกสารทาง Electronic
ซึ่งจะท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามเอกสารส�าคัญ
ที่ จ� า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ ไ ด้ ทั น ต่ อ เหตุ การณ์ แ ละการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทัน
อีกทัง้ ยังมีการปรับปรุง Software ในส่วนของการบริหารจัดการ
รถขนส่งสินค้า ให้สามารถจัดการรถบรรทุกและรถหน่วยขายได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการควบคุม
ค่าใช้จ่ายของการบ�ารุงรักษาและค่าน�้ามันเชื้อเพลิงได้ดีขึ้น
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บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนร่วมกันในสังคม จึงด�าเนินมาตรการลดอุบตั เิ หตุ จึงได้มกี าร
ปรับปรุงและติดตั้ง GPS ระบบใหม่ในรถขนส่ง จากโรงงาน
ไปยังศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งเป็น GPS ที่มีความทันสมัย ท�าให้
บริษทั สามารถตรวจสอบการขับรถได้ตลอดเวลา ควบคุมการใช้
ความเร็วในการขับรถไม่ให้เกินก�าหนด ตรวจสอบความผิดปกติ
ระหว่างขับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งจะส่งผล
ให้บริษัทสามารถประหยัดเชื้อเพลิงและลดต้นทุนการขนส่งได้
เพิ่ม ขึ้ น นอกจากนี้บ ริ ษั ท ได้ ท� า การปรั บ ปรุ ง โปรแกรมการ
สั่งสินค้าบนเครือ่ ง Tablet ของพนักงานขาย ให้รองรับการช�าระ
เงิน Promptpay แบบ Dynamic QR Code

ป 25 3
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ด้านการลงทุน
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า
(DC) ให้มีพื้นที่ใช้สอยในการท�างานเพิม่ มากขึ้น และกระจาย
สินค้าสูผ่ บู้ ริโภคได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา รวมถึงมีบริเวณใน
การจอดรถส�าหรับรถที่ใช้ขนส่งสินค้าได้อย่างเพียงพอ โดยการ
ทยอยซื้อที่ดินทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ส�าหรับใช้สร้าง
อาคารศูนย์กระจายสินค้า โดย ณ สิ้นปี 2563 มีศูนย์กระจาย
สินค้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จบนที่ดินของบริษัทฯ จ�านวน 16 แห่ง
อยู่ ในระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง จ�านวน 4 แห่ง และ
สถานที่เช่า จ�านวน 20 แห่ง รวมทั้งสิ้น 40 แห่ง โดยบริษัทฯ
จะด� า เนิ น การทยอยซื้ อ ที่ ดิ น ส� า หรั บ สร้ า งศู น ย์ กระจายแทน
การเช่า ตามนโยบายที่วางไว้
ในปี 2563 บริษทั มีการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั
เอ็กซ์อที ี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ
ในชือ่ “โรงเรียนนานาชาติคงิ ส์คอลเลจกรุงเทพ” จ�านวน 100,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจ�านวนเงิน 10,000,000
บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 0.72 ของทุนที่เรียกช�าระ
แล้วของบริษทั ดังกล่าว มีการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียน
แรกเมื่อเดือนกันยายน 2563 ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจาก
นักเรียน ผู้ปกครอง และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

ด้านเทค น ลยี ล สารสนเท
ในปี 2563 ทางบริษัทได้มีการน�า Software และ
Hardware เพื่อเพิ่มศักยภาพการด�าเนินงานทางธุรกิจที่ส�าคัญ
ดังนี้
ด้านงานขายและจัดส่งสินค้า ได้เพิ่มการเก็บข้อมูล
ลูกค้าเกี่ยวกับ พิกัดสถานที่ รูปแบบการจัดเรียงสินค้า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การจัดการการส่งสินค้า ให้รวดเร็วและลดต้นทุน
การจัดส่ง และ ยังได้พัฒนาระบบ Digital Marketing เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชิ วิ ต แบบ New Normal ในสถานการณ์
Covid-19
ด้านงานการผลิต บริษัทฯ ได้พัฒนาให้โรงงานเป็น
Smart Factory โดยใช้หลักการ Industry 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมและตรวจสอบ
ท�าให้ลดปัญหา และการสูญเสียจากกระบวนการผลิต
ด้านงานควบคุมวัตถุดิบ ได้ปรับปรุงโปรแกรมการ
ตรวจเช็คให้ทันสมัย โดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตในการตรวจนับ
สต็อกวัตถุดบิ และวัสดุอปุ กรณ์ เพือ่ ความรวดเร็ว และลดเวลาใน
การจัดการบริหารคลังวัตถุดิบ

ป 25 4

ด้านการลงทุน
ในปี 2564 บริษัทฯ ซื้อที่ดิน 3 แห่ง คือ ขอนแก่น
ภูเก็ต และ นครศรีธรรมราช เพื่อใช้สร้างอาคารศูนย์กระจาย
สินค้า โดย ณ สิ้นปี 2564 มีศูนย์กระจายสินค้าที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จบนที่ดินของบริษัทฯ จ�านวน 16 แห่ง อยู่ในระหว่าง
การด�าเนินการก่อสร้าง จ�านวน 4 แห่ง และสถานที่เช่า จ�านวน
21 แห่ง รวมทั้งสิ้น 41 แห่ง โดยบริษัทฯ จะด�าเนินการทยอย
ซื้อที่ดินส�าหรับสร้างศูนย์กระจายแทนการเช่า ตามนโยบายที่
วางไว้
ลงทุ น เพิ่ม ในหุ ้ น สามั ญ บริ ษั ท สห แคปปิ ต อล
ทาวเวอร์ จ�ากัด จาก 2,000,000 หุ้น ลงทุนเพิ่มอีกจ�านวน
3,000,000 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจ�านวน 5,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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ลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ซันเวนดิง้ เทคโนโลยี
จ�ากัด (มหาชน) (SVT) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่อง
จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) พร้อมทั้งจ�าหน่าย
เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้กับลูกค้า ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “SUNVENDING” จ�านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
2.54 บาท เป็นเงิน 508,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 700 ล้านหุ้น
ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิ่ม 1 กอง จ�านวน 200
ล้านบาท และน�าเงินที่ได้จากการบริหารกองทุนมาลงทุนเพิ่ม
เพื่อเป็นการกระจายการลงทุน

ด้านเทค น ลยี ล สารสนเท
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID
19 ยังคงมือย่างต่อเนื่อง ท�าให้ผู้บริโภค Work from home
มากขึ้น ลดการเดินทาง หันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น
บริษัทฯ จึงได้มีการขยายช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อให้
เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงในการรับค�าสั่งซื้อผ่านทางโปรแกรม
Line Official ส�าหรับกลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการสินค้า ไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ และช่องทางการส่งสินค้า Delivery นอกจากนี้ ยังได้
ท�าการ Upgrade เครือ่ ง Tablet ให้เป็นรุน่ ใหม่ เพือ่ เตรียมรองรับ
ระบบการท�างานในอนาคต

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการระบบ
ขนส่ง เนื่องจากเป็นกลไกส�าคัญในการกระจายสินค้า ตั้งแต่
โรงงานจนถึงมือผู้บริโภค บริษัทจึงได้ท�าการติดตั้งระบบ GPS
ในรถขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังร้านค้าทุกคัน พร้อมทั้ง
มีการติดตั้งระบบ Transportation Tracking System ซึ่งนอก
เหนือจากการเพิม่ ความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เพราะ
สามารถควบคุมพฤติกรรมในการขับขี่ ยังสามารถใช้ในการ
วางแผนเส้นทางในการจัดส่งสินค้า ท�าให้สามารถบริหารจัดการ
การใช้ ร ถได้ ดี ยิ่ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ มี การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และสามารถเพิ่มคุณภาพการส่งมอบสินค้า
ให้ถึงมือลูกค้าตามก�าหนดเวลา
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้อมูลทั่วไป องบริ ัท
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ื่อบริ ัท

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน)

ื่อย่อหลักทรั ย์

PB

ปร เ ทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ

เล ท เบียนบริ ัท

บมจ. 0107545000144

ทุนจดท เบียน

หุ้นสามัญ จ�านวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดท เบียน าร ล้ว

หุ้นสามัญ จ�านวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งสานักงาน ห ่

121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ทร ั ท์

0-2209-3000

ทรสาร

0-2209-3091

เวบไ ต์

http://www.farmhouse.co.th

นายท เบียนหลักทรั ย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009-9000
โทรสาร 0 2009-9991

ู้สอบบั

ี

ที่ปรก าก หมาย

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
193/136-137 ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192
บริษัท เอฟ.เอ็น อินฟินิตี้ จ�ากัด
เลขที่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2689-8946, 0-2291-0414
โทรสาร 0-2291-1127
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1.2 ลัก

การปร กอบธุรกิจ

1.2.1 ครงสร้างรายได้
ลิต ั

์ บริการ

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
1.1 ขนมปังชนิดแผ่น
1.2 เบอร์เกอร์บัน และ ฮอตดอกบัน
1.3 ขนมปังพร้อมทาน
1.4 เค้กพร้อมทาน
1.5 เบเกอรี่หวาน และอื่นๆ
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก
2.1 เดลิย่า
2.2 มาดามมาร์โก้
3. ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร
3.1 ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร
3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด
4. ธุรกิจส่งออก
รวมรายได้ธุรกิจหลัก
5. รายได้อื่นๆ
รายได้รวมทั้งสิ้น

ป 25 4
นั บาท ร้อยล
6,609,760.67
3,646,529.07
85,993.18
1,718,864.27
907,353.83
251,020.32

ป 25 3
นั บาท ร้อยล

91.71 6,576,061.75
50.59 3,461,038.71
1.19
59,817.57
23.85 1,961,542.44
12.59 862,872.47
3.48 230,790.56

ป 25 2
นั บาท ร้อยล

91.51
48.16
0.83
27.30
12.01
3.21

7,076,374.55
3,328,459.36
57,319.18
2,447,956.65
1,033,087.56
209,551.80

90.91
42.76
0.74
31.45
13.27
2.69

97,860.10
20,223.40
77,636.70

1.36
0.28
1.08

107,276.06
19,028.64
88,247.38

1.49
0.26
1.23

126,345.06
30,445.95
95,899.07

1.62
0.39
1.23

427,959.21
383,168.75
44,790.46

5.94
5.32
0.62

443,099.08
399,488.62
43,610.46

6.17
5.56
0.61

527,917.52
481,381.51
46,536.01

6.78
6.18
0.60

0.34
17,040.24
99.34 7,143,477.08

0.24
99.41

13,335.84
7,743,972.93

0.17
99.48

0.59

40,309.69

0.52

24,357.31
7,159,937.29
47,675.20

0.66

42,459.65

7,207,612.49 100.00 7,185,936.74 100.00

หมายเหตุ : รายได้รวมไม่รวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและรายได้ทางการเงิน

7,784,282.62 100.00
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1.2.2 ลัก

ลิต ั

์หรือบริการ ล การ ั นานวัตกรรม &

สายธุรกิจ ล ลิต ั

์

ธุรกิจค้าส่ง

ธุรกิจค้าปลีก

นมปง นิด ่น

เดลิย่า

นมปงสาหรับเบอร์เกอร์
ล นมปงสาหรับ อตดอก

มาดาม มาร์ ก้

นมปง ร้อมทาน
เค้ก ร้อมทาน
เบเกอรี่อื่นๆ
ตู้จาหน่าย นมปงอัต นมัติ

20

ฟาร์มเ ้าส์เดลิเวอรี่
กูดมอร์นิ่งฟาร์มเ ้าส์

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด
ล ร้านอาหาร
ัตตาคาร

ธุรกิจส่งออก

ฟาสต์ฟู้ด
ร้านอาหาร
ลิต ั

ัตตาคาร
์ ุบทอด
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1.

ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง

เป็นลักษณะธุรกิจที่ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ในลักษณะค้าส่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์”
โดยการจัดส่งสินค้าวางจ�าหน่ายให้กับช่องทาง / ร้านค้าต่างๆ
โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และ ร้านค้าปลีก
ดั้งเดิม ได้แก่
ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร เป็นต้น
ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ เช่น ตั้งฮั่วเส็ง ห้างท้องถิ่น เป็นต้น
ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น เดอะมอลล์ ท็อปส์ ฟูด้ แลนด์
แม็กซ์แวลู เป็นต้น
คอนวีเนี่ยนสโตร์ เช่น 7-eleven Lotus’s go fresh
เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท ลอว์สัน 108 มินิบิ๊กซี CJ EXPRESS
เป็นต้น
ร้านค้าในปั๊มน�้ามันต่างๆ เช่น จิฟฟี่ บางจาก พีที
แม็กมาร์ท เชลล์ซีเล็ค เป็นต้น
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ร้านค้าเล็กที่มีอยู่ทั่วไป
รวมถึงร้านค้าในโรงเรียน, โรงงาน และร้านสวัสดิการในสถานที่
ราชการต่างๆ เป็นต้น

ขนมปังชนิดแผ่น

ลิต ั

์ที่จาหน่าย นธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
ได้ ก่

1.1 นมปง นิด ่น
เป็นผลิตภัณฑ์แรกทีบ่ ริษทั เริ่มผลิตและจัดจ�าหน่าย
ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างการรับรู้ในแบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์ให้กับ
ผู้บริโภคได้มากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท ด้วยลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความหลากหลายในการบริโภคได้
เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ
ส�าหรับทุกคนในครอบครัว ส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิด
แผ่นจากเดิมทีม่ เี พียงขนมปังชนิดแผ่นธรรมดา บริษทั ได้พฒ
ั นา
และเพิ่มความหลากหลายทัง้ ชนิด และขนาดสินค้ามากขึน้ ดังนี้
1 นมปง ่น าว
เป็นกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นที่มีลักษณะเป็นเนื้อขนมปังขาว ผลิต
จากแป้งสาลีไม่ฟอกขาว 100% เป็นสินค้าที่เหมาะส�าหรับทุก
เพศ ทุกวัย และสามารถน�าไปประกอบอาหารต่างๆ ได้หลาก
หลาย ได้ทุกเวลา ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่น
น�้าหนัก 480 กรัม ขนมปังชนิดแผ่นน�้าหนัก 240 กรัม ขนมปัง
ตัดขอบน�้าหนัก 220 กรัม รอยัลเบรด น�้าหนัก 275 กรัม และ
ขนมปังชนิดแผ่นกลิ่นนมฮอกไกโด น�้าหนัก 240 กรัม

ขนมปัง
กลิ่นนมฮอกไกโด

ขนมปังตัดขอบ
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นมปง ่นธั ื
เป็นกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นที่มีธัญพืชต่างๆ
เป็นส่วนประกอบ เพือ่ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สอดคล้องกับ
แนวทางการด�าเนินชีวิตของคนไทยที่หันมาให้ความสนใจใน
สุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่
มีประโยชน์ในการบริโภค ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปัง
โฮลวีตน�้าหนัก 500 กรัม ขนมปังโฮลวีตน�้าหนัก 250 กรัม และ
ขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด น�า้ หนัก 250 กรัม เหมาะส�าหรับ
เด็กและกลุม่ ลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ แต่ไม่ชอบลักษณะเนื้อขนมปัง
โฮลวีตสูตรเดิม ท�าให้สามารถรับประทานขนมปังโฮลวีตได้
ง่ายขึน้ นอกจากนี้ยงั มีรอยัลโฮลวีต ขนมปังโฮลวีตเนื้อนุม่ สไลด์
หนา 285 กรัม รอยัล 12 เกรน ขนมปังธัญพืช 12 ชนิด เนื้อนุ่ม
สไลด์ ห นา 285 กรั ม ที่ อุ ด มไปด้ ว ยธั ญ พื ช หลากหลาย
ได้คุณประโยชน์สูตรพิเศษ หนานุ่มได้รสชาติ และรอยัลธัญพืช
ข้าวงอก ขนมปังธัญพืชผสมข้าวงอกเนื้อนุม่ 280 กรัม ซึ่งได้รบั
สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพด้วย

3

นมปง ่น สม
เป็นกลุ่มขนมปังแผ่นชนิดใหม่ของบริษัท
ที่มีรสชาติในตัว ที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถทานเดี่ยวๆ หรือ
น� า ไปประกอบอาหารต่ า งๆได้ ห ลากหลาย เพื่ อ เพิ่ม ความ
หลากหลายในการรับประทานให้กับผู้บริโภค โดยในปี 2564
บริษัทได้มีสินค้าใหม่ จ�านวน 2 รสชาติ ได้แก่ ขนมปังบัตเตอร์
สก็อต และขนมปังลูกเกด

1.2 นมปงสาหรับเบอร์เกอร์ ล นมปง
สาหรับ อตดอก
สินค้าที่จ�าหน่ายได้แก่ ขนมปังส�าหรับเบอร์เกอร์
และขนมปังส�าหรับฮอตดอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�าไปท�า
เมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น เบอร์เกอร์ไส้ต่างๆ หรือ
ฮอตดอกไส้ต่างๆ เป็นต้น
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ขนมปังโฮลวีต

รอยัลเบรด
ขนมปังชนิดแผ่น
เนื้อนุ่มสไลด์หนา

ขนมปังโฮลวีต
ชนิดเนื้อละเอียด

รอยัลโฮลวีต
ขนมปังโฮลวีต
เนื้อนุ่มสไลด์หนา

ขนมปังบัตเตอร์สก็อต

รอยัล 12 เกรน
รอยัลธัญพืชข้าวงอก
ขนมปังธัญพืช 12 ชนิด ขนมปังธัญพืชผสมข้าวงอก
เนื้อนุ่มสไลด์หนา
เนื้อนุ่ม

ขนมปังส�าหรับ
ฮอตดอก

ขนมปังลูกเกด

ขนมปังส�าหรับ
เบอร์เกอร์โรยงา

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)
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กลุ่ม

เดลี่แซนด์วิช
ไส้ทูน่า
มายองเนส

เดลี่แซนด์วิช
ไส้ไก่หยอง
น้�าพริกเผา

เดลี่แซนด์วิช
ไส้หมูหยอง
มายองเนส

แซนด์วิชโฮลวีต
ทูน่าคอร์นสลัด

เดลี่แซนด์วิช
เดลี่ โฮลวีต
เดลี่แซนด์วิช
ไส้โบโลน่าหมูหยอง แซนด์วิช
ไส้ปูอัด
มายองเนส ไส้กรอกซอสพิซซ่า
มายองเนส

แซนด์วิชโฮลวีต
ไส้แฮมไข่มายองเนส

แซนด์วิชไส้ทูน่า
มายองเนส

แซนด์วิชไส้ปูอัด
มายองเนส

สวีทแซนด์วิช
ไส้สังขยาใบเตย

สวีทแซนด์วิช
ไส้ช็อกโกแลต

สวีทแซนด์วิช
ไส้ครีม
นมเนยอัลมอนด์

แซนด์วิชไส้หมูหยอง แซนด์วิชไส้กรอก
มายองเนส
ซอสพิซซ่า
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1.3 นมปง ร้อมทาน
เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรูปแบบพร้อมทาน บรรจุ
ในซองเดียว พอดีกับการรับประทานครั้งเดียว ซึ่งเหมาะกับวิถี
ชีวิตของผู้บริโภคในสังคมเมืองที่มีความรีบเร่ง ต้องการความ
สะดวก รวดเร็ ว พกพาและรั บ ประทานได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา
ผลิตภัณฑ์มคี วามหลากหลายชนิด หลากหลายรสชาติ เหมาะกับ
ทุกกลุม่ เป้าหมาย ทัง้ เด็กนักเรียน นักศึกษา วัยท�างาน และทุกๆ
คน ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นี้ ได้แก่ เดลีแ่ ซนด์วชิ สวีทแซนด์วชิ บัดดี้
แซนด์วิช ขนมปังสอดไส้หวานและไส้เนื้อสัตว์ ขนมปังทาหน้า
ขนมปังแพ ขนมปังลูกเกด ขนมปังฮอตดอกสอดไส้หวาน
แซนด์วิชสามเหลี่ยม ซึ่งในปี 2564 มีสินค้าใหม่ ได้แก่ ขนมปัง
ฮอตดอกไส้โอวัลตินครันชี่ ขนมปังฮอตดอกไส้หมูหยองน�า้ สลัด
ขนมปังโลฟลูกเกด และขนมปังโลฟโกโก้ลูกเกดช็อกโกแลตชิพ
1.4 เค้ก ร้อมทาน
บริษทั เล็งเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดในปัจจุบนั
ที่ยังไม่มีเค้กพร้อมทานยี่ห้อใดที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
ของตลาด และจากความพร้อมของบริษัท ประกอบกับความ
เชี่ยวชาญในการผลิตเค้กจากผู้มีความเชี่ยวชาญ จึงได้พัฒนา

กลุ่มสินค้า Snack Cake เพื่อการจ�าหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์
Snack Cake ทีบ่ ริษทั ผลิตและจ�าหน่าย ประกอบด้วย เค้กกล้วย
หอม 3 รสชาติ ได้แก่ เค้กกล้วยหอม เค้กกล้วยหอมอัลมอนด์
และเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพ เค้กโรล 5 รสชาติ ได้แก่
เค้กโรลรสกาแฟ เค้กโรลกลิน่ ใบเตย เค้กโรลกลิน่ ส้ม เค้กโรล
กลิ่นวานิลลา และเค้กโรลกลิ่นนมฮอกไกโด โดรายากิ 4 รสชาติ
ได้ แ ก่ โดรายากิ ไ ส้ คั ส ตาร์ ด ครี ม โดรายากิ ไ ส้ ช็ อ กโกแลต
โดรายากิไส้ครีมอัลมอนด์ และโดรายากิไส้ครีมช็อกโกแลตชิพ
แซนด์วิชเค้ก 3 รสชาติ ได้แก่ แซนด์วิชเค้กกลิ่นวานิลลา
แซนด์วิชเค้กกลิ่นใบเตย และแซนด์วิชเค้กรสกาแฟ โดนัทเค้ก
3 รสชาติ ได้แก่ โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดวานิลลา โดนัทเค้กไส้
คัสตาร์ดช็อกโกแลต และโดนัทเค้กไส้สังขยา นอกจากนี้ยังมี
นอกจากนี้ยังมี เค้กโมจิ 2 รสชาติ ได้แก่ เค้กโมจินมเนยอัลมอนด์
และเค้กโมจิดับเบิ้ลช็อกโกแลต ซึ่งในปี 2564 มีสินค้าใหม่ คือ
โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดกาแฟ โดรายากิไส้โอวัลตินครันชี่ และเค้ก
ช็อกโกบานาน่า

ขนมปังทาหน้า
รสมิกซ์เบอร์รี่

ขนมปังทาหน้าครีม
กลิ่นนมฮอกไกโด

ขนมปังทาหน้า
ช็อกโกแลต

ขนมปังทาหน้า
เนย

ขนมปังทาหน้า
สังขยา

บัดดี้แซนด์วิช
บัดดี้แซนด์วิช
ไส้หมูหยอง ไส้ปูอัดมายองเนส
มายองเนส
และไส้หมูหยอง
และไส้ทูน่ามายองเนส มายองเนส

ขนมปังโฮลวีต
ไส้ทูน่าไข่ต้ม

ขนมปังโฮลวีต
ไส้ปูอัดมายองเนส

ขนมปัง
ไส้หมูหยอง
มายองเนส

ขนมปัง
ไส้เผือก
มะพร้าว

ขนมปัง
ไส้สังขยา
มะพร้าว

ขนมปัง
ไส้ลูกบัว
ถั่วแดง

ขนมปัง
ไส้สังขยา

ขนมปัง
ไส้เผือก

ขนมปัง
ไส้ถั่วแดง

ขนมปัง
ไส้ถั่วด�า

ขนมปัง
ไส้งาด�า
ถั่วแดง

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต
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ขนมปัง
ไส้สังขยานม

ขนมปัง
ไส้ถั่วแดง

ขนมปังแพ
เนย

ขนมปัง
ไส้เผือก

ขนมปังแพ
เผือก

ขนมปัง
ไส้สังขยา

ขนมปังแพ
รสมะพร้าวใบเตย

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต

ขนมปังแพ
รสโกโก้

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ดครีม

ขนมปัง
ไส้ถั่วด�า

ขนมปังโลฟ
โกโก้ลูกเกด
ช็อกโกแลตชิพ

ขนมปัง
ไส้ถั่วเขียว

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ดนม

ขนมปังโลฟ
ลูกเกด

ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้โอวัลติน
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้หมูหยอง
รสกาแฟ
กลิ่นนมฮอกไกโด รสช็อกโกแลต
กลิ่นสับปะรด กลิ่นสตรอเบอร์รี
กลิ่นนมฮอกไกโด รสกาแฟ รสสตรอเบอร์รี
ครันชี่
น�้าสลัด
อัลมอนด์
อัลมอนด์
ลูกเกด
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กลุ่ม

โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ด
กาแฟ

โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต

เค้กโรล
กลิ่นนมฮอกไกโด

แซนด์วิชเค้ก
กลิ่นวานิลลา

แซนด์วิชเค้ก
กลิ่นใบเตย

โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ด
วานิลลา

เค้กโรล
กลิ่นวานิลลา

แซนด์วิชเค้ก
รสกาแฟ

เค้กช็อกโก
บานาน่า

โดนัทเค้ก
ไส้สังขยา

เค้กกล้วยหอม
ช็อกโกแลตชิพ

เค้กโรล
กลิ่นใบเตย

โดรายากิ
ไส้โอวัลติน
ครันชี่

เค้กกล้วยหอม
อัลมอนด์

เค้กโรล
รสกาแฟ

โดรายากิ
ไส้ช็อกโกแลต

เค้กกล้วยหอม

เค้กโรล
กลิ่นส้ม

โดรายากิ
ไส้ครีมอัลมอนด์

โดรายากิ
ไส้ครีม
ช็อกโกแลตชิพ

โดรายากิ
ไส้คัสตาร์ดครีม
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เค้กโมจิ
นมเนยอัลมอนด์

เค้กโมจิ
ดับเบิ้ลช็อกโกแลต

กลุ่ม

ขนมปังกรอบ
อบเนย

ขนมปังกรอบ
ลูกเกดอบเนย

มินิปังกรอบเนย

บัตเตอร์คุกกี้
มอคค่าอัลมอนด์

บัตเตอร์คุกกี้
นมฮอกไกโด

บัตเตอร์คุกกี้
วานิลลา

พายไส้ช็อกโกแลต พายไส้เผือก พายไส้สับปะรด

บัตเตอร์คุกกี้
ช็อกโกแลต

คุกกี้รสเนย

ฟรุตพาย
ไส้สับปะรด

คุกกี้รสผลไม้รวม

ฟรุตพาย
ไส้สตรอเบอร์รี่

คุกกี้รสลูกเกด

ฟรุตพาย
ไส้บลูเบอร์รี่

คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ

1.5 เบเกอรี่อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Confectionery ประกอบด้วย
มินิปังกรอบเนย (จ�าหน่ายเฉพาะช่องทางร้านค้าเล็ก (ร้านค้า
ปลีกแบบดัง้ เดิม)) ขนมปังกรอบอบเนย ขนมปังกรอบลูกเกดอบ
เนย คุกกี้ 4 รสชาติ ได้แก่ คุกกี้รสเนย คุกกี้รสผลไม้รวม คุกกี้
รสลูกเกด และคุกกีช้ อ็ กโกแลตชิพ บัตเตอร์คกุ กี้ 3 รสชาติ ได้แก่
บัตเตอร์คกุ กีว้ านิลลา บัตเตอร์คกุ กีช้ อ็ กโกแลต และบัตเตอร์คกุ กี้
นมฮอกไกโด ฟรุตพาย 3 รสชาติ ได้แก่ ฟรุตพายไส้สับปะรด
ฟรุตพายไส้สตรอเบอร์รี่ และฟรุตพายไส้บลูเบอร์รี่ ซึ่งในปี 2564
มีสินค้าใหม่ คือ บัตเตอร์คุกกี้มอคค่าอัลมอนด์ ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่ม พาย (Pastry) ประกอบด้วย พายไส้สับปะรด พายไส้เผือก
และพายไส้ช็อกโกแลต
1. ตู้จาหน่าย นมปงอัต นมัติ
เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการ อ�านวยความสะดวกแก่
ผู้บริโภค ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายใหม่ โดยน�า
ตู้จ�าหน่ายขนมปังอัตโนมัติ มาให้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่น
อาคารส�านักงาน โรงพยาบาล และโรงงาน
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ตู้จ�าหน่ายขนมปังอัตโนมัติ

Farmhouse Delivery

1.
เป็นการเพิ่มช่องทางการขาย และจัดส่งสินค้า
ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง แผนปี 2565 มีเปิดช่องทาง Shopee,
E-commerce

1. กูดมอร์นิ่งฟาร์มเ ้าส์
เป็ น การจ� า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ ผู ้ แ ทนขาย
แซนด์วิช ภายใต้รูปแบบของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการสร้างความนิยมในการบริโภคขนมปังในรูปแบบที่หลาก
หลายแก่ผู้บริโภคทั่วไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป
มีอาชีพ และรายได้เสริม ซึ่งผู้แทนขายจะซื้อผลิตภัณฑ์ในการ
ท�าแซนด์วิชจากบริษัท และท�าแซนด์วิชตามที่ผู้บริโภคต้องการ
โดยบริษัท จะคัดเลือกผู้แทนขายจากท�าเลที่ตั้งและความพร้อม
ในการให้บริการ ซึ่งบริษัทจะให้ความรู้ด้านการขาย ณ สิ้นปี
2564 มีผแู้ ทนขายแซนด์วชิ กูด๊ มอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ จ�านวน 72 ราย

2.

ธุรกิจค้าปลีก

เป็นลักษณะการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นร้านค้าปลีกของ
บริษัท และการจ�าหน่ายตรงให้กับลูกค้า ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษัท ได้แก่

กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

เดลิย่า

มาดาม มาร์โก้

2.1 เดลิย่า
จากนโยบายของบริษัท ที่ต้องการขยายตัวเข้าสู่
ธุรกิจค้าปลีกขนมปังและเบเกอรี่ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวมาก
ในอนาคต ประกอบกับประสบการณ์ และ ความน่าเชื่อถือของ
บริษัท ในธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่ บริษัท จึงได้ด�าเนินการเปิด
ร้าน Deliya by Farmhouse ซึ่งเป็นการผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ขนมปังและเบเกอรี่โฮมเมดทีส่ ดใหม่ หลากหลายชนิด
อีกทัง้ ยังจ�าหน่ายเบเกอรี่ Snack Box รับจัดส่งในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ณ สิน้ ปี 2564 มีทงั้ สิน้ 6 สาขา ได้แก่ อาคารอาร์
เอสทาวเวอร์ รัชดา เดอะมอลล์ 3 รามค�าแหง พาราไดซ์ พาร์ค
เดอะมอลล์ บางกะปิ บุญถาวรเกษตร-นวมินทร์ และ ท็อปส์
เซ็นทรัล พระราม9

ปัจจุบัน มาดาม มาร์ โก้ ได้เพิ่มช่องทางการ
จ�าหน่ายด้วยการเปิดร้าน มาดามมาร์โก้ช็อปส์ ณ.สิ้นปี 2564
มี ทั้ ง สิ้ น 18 สาขา ได้ แ ก่ สยามพารากอน เดอะมอลล์
งามวงศ์วาน เดอะมอลล์บางแค เดอะมอลล์บางกะปิ เดอะมอลล์
ท่าพระ พาราไดซ์ พาร์ค แฟชั่น ไอส์แลนด์ ดิ เอ็มโพเรียม
คริสตัล ราชพฤกษ์ ดิ เอ็มควอเทียร์ ท็อปส์เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ท็อปส์เซ็นทรัล เวสท์เกท ท็อปส์เซ็นทรัล บางนา ท็อปส์เซ็นทรัล
พระราม 3 ท็อปส์เซ็นทรัล อีสท์วิลล์ ท็อปส์เซ็นทรัล ลาดพร้าว
เทอร์มินัล 21 และ สยามทาคาชิมาย่า
เค้ ก มาดาม มาร์ โ ก้ มี ก ารจั ด ส่ ง ฟรี ทั้ ง ใน
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ซึ่งสามารถสอบถามราย
ละเอียดได้ที่

2.2 มาดาม มาร์ ก้
โฮมเมดเค้กเนือ้ นุ่มสูตรต้นต�ารับสไตล์ยุโรปที่
ปรุงแต่งรสชาติความอร่อยในทุกขัน้ ตอน เริ่มตัง้ แต่การคัดเลือก
วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพจากทั้ ง ในประเทศ และต่ า งประเทศ
ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด พิถีพิถัน และด้วยระบบ Made
To Order ที่เป็นเอกลักษณ์ของเค้กมาดาม มาร์โก้ จึงท�าให้
เค้กมาดาม มาร์โก้อร่อยสดใหม่ทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อ พร้อมทั้ง
บริการจัดส่งฟรีทงั้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้รสชาติยโุ รป
แท้ๆ จึงท�าให้ Madame Marco เป็น “The European Delight”

Call Center
Website
Facebook
Line ID
Instragram

:
:
:
:
:

โทร. 02-700-9210
www. Madamemarco.co.th
www.facebook.com/madamemarco.co.th
@madamemarco
madamemarcothai
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3.

&

2

เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตและจ�าหน่ายตามค�าสั่งซื้อ
ของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์
เคเอฟซี พิซซ่าฮัท เชสเตอร์กริลล์ เอแอนด์ดับบลิว ซานตาเฟ่
สเต็ก เท็กซัส ชิคเก้น สเต็ก มอสเบอร์เกอร์ (จากประเทศญี่ปุ่น)
เครือไมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ป ได้แก่ เบอร์เกอร์คิงส์ ซิสเลอร์ แดรี่ควีน
เดอะพิซซ่า คอมปะนี เป็นต้น รวมถึงธุรกิจร้านอาหารและ
ร้ า นกาแฟต่ า งๆ เช่ น ช็ อ กโกแลตวิ ล ล์ เดอะคอฟฟี ่ ค ลั บ
เอสแอนด์พี ทีล่ ว้ นเป็นร้านอาหารชือ่ ดังทีม่ ยี อดขายสูงสุดทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย

3.1

&
1
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ผลิตภัณฑ์ที่ท�าการผลิตและจ�าหน่าย ได้แก่
ขนมปังส�าหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังส�าหรับฮอตดอกในหลาก
หลายขนาด ทัง้ แบบโรยงาและไม่โรยงา ซึ่งบริษทั มีการผลิตแบบ
อัตโนมัตติ ลอดทัง้ กระบวนการผลิต มีความสามารถในการผลิต
36,000 ชิ้นต่อชั่วโมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ขนมปัง
ฝรั่งเศส ครัวซองต์ ขนมปังอบกรอบ และผลิตภัณฑ์ที่มีการ
พัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบสนองลูกค้า ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็น
Supplier สินค้าขนมปังรายใหญ่ที่สุดของประเทศ
นอกจากนี้ ยังมี Frozen Dough เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัท
ท�าการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โดแช่แข็งหลายชนิดหลาย
ขนาด ตามค�าสั่งซื้อของร้านฟาสต์ฟู้ด ซึ่งสินค้าดังกล่าว บริษัท
ได้วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการขยายตลาดใน
ส่วนนี้ต่อไปในอนาคต

Fast Food & Catering

นอกเหนือจากฟาสต์ฟดู้ ต่างๆ แล้ว บริษทั ยัง
ได้ขยายการจ�าหน่ายไปยังกลุม่ ร้านอาหาร ธุรกิจร้านกาแฟต่างๆ
ที่ต้องการเบเกอรี่เป็นส่วนหนึ่งของเมนูในร้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
จ� า หน่ า ยนอกจากจะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี บ ริ ษั ท มี การผลิ ต และ
จ�าหน่ายอยู่ในปัจจุบนั อยูแ่ ล้ว ยังหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั
ได้ท�าการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม
โดยเฉพาะ

3.2 ลิต ั ์ ุบทอด
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบอาหารประเภทชุบ
ทอด เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทย ได้แก่ เกล็ดขนมปัง
ผลิตจากขนมปังสดใหม่สูตรพิเศษ ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน
ไม่ป่นละเอียด สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหารได้ดี ท�าให้
อาหารที่ทอดมีสีเหลืองทองน่ารับประทาน อร่อย ไม่อมน�้ามัน
กรอบนานกว่า เหมาะกับการทอดอาหารได้ทั้งเนื้อสัตว์ และผัก

4.

ธุรกิจส่งออก

บริษัทได้ท�าการพัฒนาสินค้า เพื่อส่งจ�าหน่ายไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น ส�าหรับลูกค้าที่เป็น Coffee Shop Chain และ
Pizza Shop ซึ่งมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น โดยบริษัทจ�าหน่ายผ่าน
ตัวแทนในประเทศ เพื่อส่งไปยังลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น

เกล็ดขนมปังสูตรพิเศษ

เกล็ดขนมปัง

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

การตลาด ล การ ่ง ัน
1 การตลาด
1.

ลิต ั

์ หม่

ในปี 2564 บริษัทได้วางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
10 รายการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. ปรั

ขนมปังบัตเตอร์สก็อต
ขนมปังลูกเกด
ขนมปังฮอตดอกไส้โอวัลตินครันชี่
ขนมปังฮอตดอกไส้หมูหยองน�้าสลัด
ขนมปังโลฟลูกเกด
ขนมปังโลฟโกโก้ลูกเกดช็อกโกแลตชิพ
โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดกาแฟ
โดรายากิไส้โอวัลตินครันชี่
เค้กช็อกโกบานาน่า
บัตเตอร์คุกกี้มอคค่าอัลมอนด์

า นการ ลิตที่ สวงหาคุ

ทัง้ ในด้านราคา การจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการ
ขยายสาขาให้เพิ่มมากขึน้ การขยายตัวดังกล่าวจะเอือ้ ประโยชน์
ทางด้านยอดขายของบริษทั และการแข่งขันกันในธุรกิจต่างๆ นี้
เองก็จะเอือ้ ประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภคทีจ่ ะได้บริโภคสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพ
ตามมาตรฐาน หรื อ สู ง กว่ า มาตรฐานในราคาที่ เ หมาะสม
และท�าให้สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่การขายที่ขยายกว้างขึ้น
และมีความถี่ในการลงสินค้าได้มากขึน้ ทั่วถึงทุกภาคทั่วประเทศ
จากความใส่ใจในทุกกระบวนการ ภายใต้ปรัชญา
การด�าเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีความสด ใหม่ สะอาด มีคุณภาพสูง
และได้มาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ อาทิเช่น การมีฉลากหีบห่อ
ที่ดี ที่สามารถรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ดี
จนถึงมือผู้บริโภค มีความสวยงามโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจต่อ
ผู้บริโภค การแสดงวันหมดอายุเป็นรายแรก การให้ข้อมูลทาง
โภชนาการบนฉลาก การให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในเรื่องของส่วน
ผสม และการน�าระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการ
บริหารการกระจายสินค้าเพื่อความสดใหม่ของสินค้า

า

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก
ปฏิบัติ 4 ประการ คือ
1. เลือกวัตถุดิบที่ดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีที่สุด
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
ทางโภชนาการของคนไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
เพื่อสร้างคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
4. ยึ ด ถื อ หลั ก ความปลอดภั ย สด สะอาด
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

3. ปจจุบัน ือได้ว่าบริ ัทเปน ู้นาอันดับ
หน่ง นตลาด นมปง ล เบเกอรี่
ทั้งในด้านเทคโนโลยีในการผลิตที่ถือว่าทันสมัย
ทีส่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศกั ยภาพการผลิตรวม
สูงสุดในประเทศ รวมทั้งการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สินค้าทุกชิน้ ตลอดจนความสามารถทางด้านการกระจายสินค้า
ทั่วภูมิภาคของประเทศได้แบบวันต่อวัน
ส�าหรับภาวะตลาดโดยทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อ
บริษทั จะเห็นได้วา่ ในส่วนของร้านค้าต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม และกลุม่ ร้านอาหารฟาสต์ฟดู้
ทั่วไปทีเ่ ป็นช่องทางการจ�าหน่ายของบริษทั ต่างมีการแข่งขันสูง

การ ั นานวัตกรรมด้านการวิจัย
ล ั นา ลิต ั ์ &
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในเรือ่ ง
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารมาโดยตลอด เพื่อผลิต
และจ�าหน่ายขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่ ได้มาตรฐาน
คุณภาพ ปลอดภัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่าง
สม�่ า เสมอ รวมไปถึ ง ได้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล เช่น การจัดการสุขลักษณะที่ดีของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร (GMP หรือ GHPs Codex) และการรับรอง
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP
Codex) จาก ส�านักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นอกจาก
ค�านึงถึงความสะอาด สดใหม่ และความปลอดภัย ในทุกขัน้ ตอน
ตัง้ แต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดบิ ขัน้ ตอนกระบวนการผลิต การ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไป
จนถึงการขนส่งสินค้าส�าเร็จรูป เพื่อควบคุม อันตรายจาก
จุลินทรีย์ สารเคมี สารก่อภูมิแพ้ ให้สินค้ามีคุณภาพและ
ปลอดภัยจนถึงมือผูบ้ ริโภคแล้ว บริษทั ยังมุง่ มั่นพัฒนาคูค่ า้ ทีจ่ ดั
ส่งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนการควบคุมและทวน
สอบคุณภาพของวัตถุดบิ ณ สถานทีผ่ ลิตของผูจ้ า� หน่ายวัตถุดบิ
บรรจุภณ
ั ฑ์ในแต่ละรายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ พร้อมส่ง
เสริมให้ค�าแนะน�าในเรื่องระบบคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินค้าในอุตสาหกรรมรายย่อย SMEs อีกด้วย รวมไปถึงบริษัท
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ยั ง ได้ รั บ การทวนสอบตรวจประเมิ น ระบบคุ ณ ภาพ และ
กระบวนการผลิตจากลูกค้า เช่น กลุ่มธุรกิจฟาสต์ฟู้ด กลุ่มธุรกิจ
ค้าปลีกและค้าส่ง เป็นต้น ด้วยมาตรฐานที่ว่า ‘อาหารปลอดภัย
ส�าหรับผู้บริโภคทุกที่’ เพื่อให้มั่นใจในระบบฯ สอดคล้องตาม
ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยส�าหรับการผลิตอาหาร
สากล เช่ น ระบบ BRC, FSSC 22000 เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้
เพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคตามมาตรฐานทุกขั้นตอน

การวิจัย ล ั นาด้านสินค้า
ล นวัตกรรม นป 25 4
1. การวิจัย ล ั นา ลิต ั
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1.1 การเลือก ้สารกันเสียธรรม าติ
ตลอดระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ
มุง่ มั่นวิจยั และพัฒนาการเลือกใช้สารทดแทนสารกันเสียที่ได้จาก
สารเคมีสังเคราะห์ เพื่อท�าหน้าที่รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ให้คงอายุการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามชืน้ สูง ท�าให้อายุการเก็บรักษาสัน้
สารกันเสียจากธรรมชาติช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรีย เชือ้ ยีสต์และเชือ้ รา ให้สนิ ค้าคงคุณค่าทางโภชนาการ
ตลอดอายุของสินค้า และรองรับตลอดห่วงโช่ (supply chain)
ตั้งแต่การผลิต การขนส่งจากโรงงาน ไปยังศูนย์กระจายสินค้า
และร้านค้า จนถึงมือผู้บริโภค
1.2 การเลือก ้ ไ มัน ื ที่ ได้จากการ ้
วัต ุดิบน้ามันปาล์มที่ ได้รับรอง
มาตร านการจัดการ ลิตน้ามันปาล์ม
อย่างยั่งยืน
:
ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตน�้ามันปาล์มอย่าง
ยั่ง ยื น ที่ ค รอบคลุ ม มิ ติ ค วามยั่ง ยื น ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติมากที่สุด โดยน�้ามันปาล์ม ที่ได้น�ามาใช้แปรรูปใน
อุตสาหกรรม ได้แก่ เนยขาว เนยผสม และมาการีน เป็นต้น
โดยบริษัทฯ ได้เริ่มใช้ไขมันพืชที่ได้จากน�้ามันปาล์มที่ได้รับรอง
มาตรฐาน RSPO เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ผลิตน�้ามันปาล์ม
ที่ได้ตรารับรองสามารถจ�าหน่ายสินค้าได้มากขึน้ ถือเป็นการส่ง
เสริมช่วยอนุรกั ษ์ธรรมชาติ และสนับสนุนอาชีพเกษตรกรและยัง

เป็นการรับประกันทีม่ าและคุณภาพของน�า้ มันปาล์มที่ใช้อกี ด้วย
โดยทั้งนี้ ทางบริษัทได้เริ่มทดแทนเลือกใช้ไขมันพืชที่ได้รับรอง
มาตรฐาน RSPO ในกลุ่มธุรกิจฟาสต์ฟู้ดก่อน และก�าลังพัฒนา
ขยายไปใช้ในกลุ่มธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกเพิ่มขึ้น

1.3 สินค้า
ทางบริษัท มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อให้
ได้สินค้าที่ผลิตโดยลดจากการใช้สารเคมีปรุงแต่งหรือส่วนผสม
สังเคราะห์ จึงได้หันมาเลือกใช้สารแต่งสี กลิ่น รสที่ผลิตจาก
วัตถุดิบจากธรรมชาติ และยังผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
รวมไปถึงการแสดงข้อมูลบนฉลากสินค้าอย่างถูกต้อง โปร่งใส
และเข้าใจง่าย อีกด้วย
1.4 การเ ิ่ม อบเ ตการ ั นา
ลิต ั ์ หม่
ในปี 2564 ทีผ่ า่ นมาทางแผนกวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่เพิ่มในกลุ่มของธุรกิจ
ค้าปลีก คือ ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “มาดามมาร์โก้
และเดลิยา่ ” ยังผลให้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึน้ ถึง 90%
จากเดิมซึ่งช่วยในการขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น
1.5 การวิเครา ห์คุ า ทางปร สาท
สัม ัส
ในปี 2564 ยั ง คงมี ก ารระบาดของเชื้ อ
COVID-19 ทางแผนกวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส ได้
มีการปรับรูปแบบการฝึกฝนผู้ทดสอบระดับเชี่ยวชาญ (Expert)
เป็นรูปแบบ Self-Learning Online Class เพื่อลดความเสี่ยงใน
การสัมผัส เพิ่มการเว้นระยะและป้องกันการระบาดของเชื้อ
COVID-19 ภายในโรงงาน ตามมาตรการเฝ้าระวังของบริษัทฯ
โดยผูท้ ดสอบระดับเชีย่ วชาญสามารถเลือกวันและเวลาอบรมได้
การทดสอบกระท�าเป็นรายบุคคล ลดความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของเชื้ อ ในการทดสอบคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส
และยังคงสามารถรักษามาตรฐานการทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสั ม ผั ส ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องผู ้ ท ดสอบระดั บ เชี่ ย วชาญได้
ก่อนที่จะมีการน�าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

1. การลด องเสีย ล ย
หรือกากอุตสาหกรรม
บริษัทมีนโยบายลดของเสียอันเกิดจากการะ
บวนการผลิ ต และเพิ่ม ขี ด ความสามารถในการน� า กาก
อุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs เช่น การใช้กล่อง
บรรจุภัณฑ์ภายนอกในการบรรจุ เนย มาการีน หรือกระสอบ
บรรจุน�้าตาล หมุนเวียนระหว่างโรงงานผู้ผลิต และการลด
ปริมาณขยะกากอุตสาหกรรมจากปรับเปลี่ยนการใช้ผลิตภัณฑ์
ของนมบรรจุกระป๋อง หรือสับปะรดบรรจุกระป๋อง มาใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์ของนมหรือสับปะรด บรรจุถุงเพาซ์ (Pouch) ซึ่งมี
ข้ อ ดี คื อ มี น�้ า หนั ก เบา ขนส่ ง ง่ า ย สามารถลดปริ ม าณขยะ
อุตสาหกรรมที่เกิดจากกระป๋อง ลงได้ 75% โดยน�้าหนัก รวมไปถึง
ในปี 2565 บริษัทฯ มีนโยบาย เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และ
ขอรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) สอดคล้องตาม
นโยบายของกระทรวงอุ ต สาหกรรม ที่ ส ่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry) บริษัท ได้ประกาศ
นโยบายสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน เพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อีกด้วย

2. การวิจัย ล ั นานวัตกรรม
ล เทค น ลยี นการตรวจวิเครา ห์
คุ า สินค้า นป 25 4
2.1 เทค น ลยีการตรวจวิเครา ห์เ ื้อ
จุลินทรีย์ทางเลือก
ในผลิตภัณฑ์สินค้าส�าเร็จรูป และวัตถุดิบ
โดยทางห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับรองมาตรฐานสากล ระบบ ISO/
IEC 17025 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถและน�าวิธี
ทดสอบทางเลือก (Alternative Rapid Methods) มาใช้ในการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้ารวมไปถึงวัตถุดบิ ทดแทนวิธที ดสอบ
มาตรฐานแบบดั้งเดิม (Standard methods หรือ Conventional
methods) คิดเป็น 49% ของจ�านวนตัวอย่างทีส่ ง่ ตรวจวิเคราะห์

งบปร มา ค่า ้จ่าย นการวิจัย ล ั นาคุ

ทัง้ หมด เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของห้องปฏิบตั กิ าร
ส่งผลให้สามารถทราบผลการทดสอบเชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ ยีสต์และ
เชื้อรา ได้รวดเร็วขึ้น ภายใน 24-48 ชั่วโมง สามารถลดเวลา
ในการเตรียม และลดขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ที่ซับซ้อนใน
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ลงได้ 50% ลดการใช้
พลังงานลง 37% ใช้น�้าน้อยลง 39% ผลิตก๊าซเรือนกระจกและ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 37% และยังส่งผลให้
ของเสียจากห้องปฏิบตั กิ ารลดลง 32% (โดยน�า้ หนักและปริมาตร)
เมือ่ เทียบกับจ�านวนตัวอย่างทีท่ า� การตรวจวิเคราะห์ทงั้ หมดของ
ห้องปฏิบัติการ

2.2 เครื่องมือเกบตัวอย่างอากา เ ื่อ
ตรวจสอบคุ า ทางจุล ีววิทยา
ในปี 2564 ทางห้องปฏิบตั กิ ารได้มกี ารศึกษา
และลงทุนเครือ่ งมือเก็บตัวอย่างจุลนิ ทรีย์ในอากาศ เพือ่ น�ามาใช้
ตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนจากอนุภาคของจุลินทรีย์ ใน
อากาศของกระบวนการผลิต ซึ่งอนุภาคของเชื้อแบคทีเรีย หรือ
เชื้อรามีอนุภาคขนาดเล็กและเบาท�าให้ล่องลอยในอากาศเป็น
ระยะเวลานาน มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนส่งผลต่อคุณภาพ
ของสินค้าได้ การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเครื่องมือเก็บ
ตัวอย่างอากาศ (Air sampler) ที่มีประสิทธิภาพและแม่นย�าใน
การตรวจสอบสูงถึง 99% มาทดแทนวิธดี งั้ เดิม คือ การวางเพลท
เพาะเชื้อ (Settle plate) ที่มีประสิทธิภาพและแม่นย�าได้เพียง
60% เท่านั้น จึงท�าให้ทางห้องปฏิบัติการสามารถตรวจสอบ
เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่มีอยู่ในอากาศที่มีอนุภาคเล็ก เพื่อน�า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ และท�านายคุณภาพสินค้าได้อย่างแม่นย�ามาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้เพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมและประกัน
คุณภาพสินค้า ลดของเสีย รวมถึงลดความเสี่ยงของการเสื่อม
เสี ย ของสิ น ค้ า ก่ อ นหมดอายุ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้เ ครื่ อ งมื อ เก็ บ
ตัวอย่างอากาศ (Air sampler) ยังสามารถเก็บปริมาตรอากาศ
ได้คงที่ สามารถลดเวลาในการเก็บตัวอย่างจาก 15 นาที
ต่อพื้นที่ เหลือเพียง 1 นาที ต่อพื้นที่ เทคโนโลยีเครื่องมือตรวจ
สอบอากาศนี้มีความถูกต้อง แม่นย�า น่าเชื่อถือ จึงมีการใช้ใน
หลากหลายอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมคุณภาพสินค้าใน
ระดับสูง เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมนมผงเด็ก และห้อง
ผ่าตัดในโรงพยาบาล (Clean room) เป็นต้น

า ล ปร สิทธิ า น ่วง 3 ป

ป 25 2

ป 25 3

ป 25 4

5.49 ล้านบาท

5.50 ล้านบาท

5.90 ล้านบาท

31

กิจกรรมทางการตลาด
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของกิจกรรมทางการ
ตลาด ทีน่ อกเหนือจากการช่วยส่งเสริมยอดขายให้สงู ขึน้ แล้วยัง
ช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ ช่วยขยายฐานผู้บริโภคให้กว้าง
ขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างการบริโภคอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาว และที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างคุณค่า
ของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างทัศนคติและความภักดี
ของผู้บริโภคต่อตราสินค้าของบริษัท
ในปี 2564 บริษทั ได้จดั สรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดและการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการออกภาพยนตร์โฆษณาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งโฆษณา
ทั้งโทรทัศน์และออนไลน์ รวมถึงโฆษณา Re-edit เพื่อสื่อสาร
ภาพลั ก ษณ์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ที่ จ ดจ� า ได้ ใ น
ระยะยาว
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ซึ่งปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) น�าไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่ามีการปรับเปลี่ยนการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ผู้บริโภคคุ้นชินกับการซื้อของใช้
ประจ�าวันและสินค้าอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์แทน โรคระบาด
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการล็อกดาวน์ และการเว้นระยะห่างทาง
สังคม ท�าให้คนไม่ออกมาซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือ
ร้านค้าต่างๆ
ดังนัน้ เพือ่ ตอบสนองกลุม่ ผูบ้ ริโภคยุคใหม่ (New Normal)
บริ ษั ท ฯ จึ ง ท� า การขยายช่ อ งทางการขายสิ น ค้ า เพื่ อ เพิ่ม
ช่องทางการจ�าหน่าย เพิ่มยอดขาย และสร้างฐานลูกค้ากลุม่ ใหม่
ให้กับบริษัท

จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชัน่ และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย
เพิ่ม มากขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ท�า กิ จ กรรม เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คม
รับมอบรางวัล และนวัตกรรมใหม่ๆ ในปี 2564 ดังนี้

1.
บริการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยการสั่งซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ LINE OA โดยเริ่มต้นที่ 150 บาท
ส่งฟรีทั่วประเทศ และมีการกระตุน้ การซือ้ สินค้าโดยจัดโปรโมชั่น
ลดราคาสินค้า และหมุนเวียนประเภทสินค้าทุกเดือน ซึ่งบาง
สินค้าที่ขาย หรือสินค้าออกใหม่ ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตาม
ร้านค้าทั่วไป เช่น ขนมปังบัตเตอร์สก็อต ขนมปังฝรั่งเศส
ขนมปังแถวแบบไม่สไลด์ ขนมปังเบอร์เกอร์ ขนมปังฮอตดอก
เป็นต้น นอกจากนี้ยงั มีสนิ ค้าชุดพิเศษให้ลกู ค้าได้เลือกซือ้ ได้ตาม
ความต้องการ ตามวาระโอกาส เทศกาล หรืองานพิธี เช่น
ชุดท�าบุญ, ชุดสุดคุ้ม, ชุดซื้อคู่ถูกกว่า และอื่นๆซึ่งโครงการดัง
กล่าวได้สร้างรายได้ให้กบั บริษทั อย่างต่อเนื่องด้วยดีมาโดยตลอด

2.

ว่ ยเหลือ ทู้ ี่ ได้รบั ลกร ทบจากวิก ต
1 คมปคนงานก่อสร้าง

บริษัทฯ ร่วมเป็นก�าลังใจและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตนี้ โดยแบ่งปันความสุข ส่งมอบผลิตภัณฑ์
ให้กับคนงานก่อสร้าง จ�านวน 7 แคมป์ เกือบ 900 ชีวิต ที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ ได้แก่ เเคมป์คนงานรามค�าเเหง,
เเคมป์ ค นงานนางนา, เเคมป์ ค นงานเวิ ล ด์ เ เอนคอนทรั ล
สุขุมวิท3, เเคมป์คนงานอรุณอมรินทร์ 36, เเคมป์คนงานแกรน
เพอร์เฟค, JWS สุขุมวิท 13, เเคมป์คนงานพระราม 9

ภาพกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid 19 แคมป์คนงานก่อสร้าง

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม ร่วมกับมูลนิธิมาดามแป้ง ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19
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ภาพกิจกรรม ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

3. ร่วมกับมูลนิธิมาดาม ป้ง ่วยเหลือ
ู้ปวย ควิด 1
บริษัทฯ มอบขนมปังเดลี่แซนด์วิชคละรสชาติ
จ�านวน 12,800 ชิ้น ให้กับ Community Isolation 400 เตียง
ทั้ง 4 ที่ รอบกรุงเทพฯ ได้แก่
จุดที่ 1 เขตวังทองหลาง ร่วมกับ รพ.ลาดพร้าว
จุดที่ 2 วัดก�าแพงบางแวก เขตภาษีเจริญ
ร่วมกับ รพ.มิตรประชา
จุดที่ 3 โกดังศรีไทย เขตราษฎร์บูรณะ
ร่วมกับ รพ.ประชาพัฒน์
จุดที่ 4 เขตบึงกุม่ ร่วมกับ รพ.พญาไท นวมินทร์

4 ร่วมกับการร ไฟฟ้า นส่งมวล น ห่ง
ปร เท ไทย รฟม.
บริ ษั ท ฯ มอบขนมปั ง จ� า นวน 1,000 ชิ้ น
ให้คุณภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย เพื่อน�าไปช่วยเหลือแคมป์ก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีสม้ ที่ได้รบั ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ต่อไป

5. สนับสนุน ครงการ
4
่วยเหลือ ู้ปวย ควิด 1
บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น โครงการ Cook 4All
มอบขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ชนิดแผ่น เพื่อน�าไปท�า แซนด์วิช
พร้อมทาน ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่พักรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอย
วัดสะพาน (คลองเตย) และชุมชนใกล้เคียงประมาณ 500 คน
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

.

. มอบร ยาบาล ห้กับ รง ยาบาล
รามาธิบดี เ ื่อ ่วยเหลือ ู้ปวย ควิด 1
คณะผู้บริหาร น�าโดย คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
กรรมการรองผู้อ�านวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด
(มหาชน)บริจาคเงินซือ้ รถพยาบาล จ�านวนเงิน 2,500,000 บาท
รั บ มอบโดย รศ.นพ.สุ ร ศั ก ดิ์ ลี ล าอุ ด มลิ ป ิ ผู ้ อ� า นวยการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ว่ ยเหลือ อู้ ย จากเหตุร เบิด รงงาน
ลิตเมด ฟม ลาสติก อยกิ่ง ก้ว 21

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน)
น�าขนมปังจ�านวน 1,500 ชิ้น มอบให้กับ คุณลาวัลย์ ปุณะศิริ
รองปลัด อบต.บางพลีใหญ่ เพื่อกระจายไปยังศูนย์อพยพอื่นๆ
แจกจ่ายให้ผู้ที่เดือดร้อนจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิด
ภายในบริษัท หมิงตี้เคมีคอล จ�ากัด

34
ภาพกิจกรรม สนับสนุนโครงการ Cook 4All ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19

ภาพกิจกรรม ช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุระเบิดโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว 21

ภาพกิจกรรม มอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม หุ่นยนต์ ไอพ่นละอองฝอยและหุุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง
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ภาพกิจกรรม รับรางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021

. หุ่นยนต์ ไอ ่นล ออง อย
ล หุุ่นยนต์ปร ดู่ ดง าย สง
บริ ษั ท ฯ ได้ ร ่ ว มงานเเถลงข่ า ว เเละรั บ มอบ
“หุ่นยนต์ ไอพ่นละอองฝอย (ULV) ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส กับ
หุน่ ยนต์ประดูแ่ ดงฉายแสง (UVC) เพือ่ น�าไปใช้ในการฆ่าเชือ้ โรค
จากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนือ
ซึ่งน�าโดย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และ ศ.ดร.ธีรวุฒิ
บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พร้อมคณาจารย์ร่วมงานแถลงข่าวและส่งมอบ
นวัตกรรม ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ และลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

. รับรางวัล

2 2 2 21

.1

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน)
ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” รับรางวัล “Marketeer No.1 Brand
Thailand 2020-2021” แบรนด์ที่ได้รบั ความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทยในหมวดหมู ่ ต ่ า งๆ โดยมี ผ ลส� า รวจจาก
พฤติ กรรมการบริ โ ภคสิ น ค้ า และการรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งฟาร์มเฮ้าส์ ได้รับรางวัลในหมวดของ
ขนมปังต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ตอกย�้าถึงคุณภาพสินค้าที่สะอาด
สดใหม่ ครองใจผู้บริโภคยาวนานมากกว่า 39 ปี โดยครั้งนี้
เป็ น การมอบรางวั ล จะอยู ่ บ นโลก Virtual ในสถานการณ์
New Normal

ลัก

ลูกค้า ล ่องทางการจาหน่าย

ความหลากหลาย ราคาที่เหมาะสมและความสะดวกแก่
การบริโภค คือแนวคิดและแนวปฏิบัติของบริษัท ดังนั้นลูกค้า
ของบริษัท จึงครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และทุกสาขา
อาชีพ โดยบริษทั จ�าแนกลูกค้าออกตามช่องทางการขาย ได้ดงั นี้

1. การค้าส่ง
1.1 การจาหน่าย ลิต ั ์ าย ต้
เครื่องหมายการค้า องบริ ัท
เป็นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผูบ้ ริโภคผ่าน
ร้านค้า ซึ่งร้านค้าจะได้รับส่วนลดของราคาขายปลีกจากบริษัท
โดยแยกประเภทร้านค้าออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
ร้านค้าปลีก บบดั้งเดิม

36

หรือร้านขายของช�า โดยมีลูกค้าประเภท
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน
37,518 ร้าน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่วางจ�าหน่ายบางชนิด จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ผลิตให้เฉพาะเพือ่ ให้มคี วามแตกต่างจากช่อง
ทางการจ�าหน่ายอืน่ ๆ และสอดคล้องกับความต้องการ และก�าลัง
การซือ้ ของลูกค้า โดยร้านค้าประเภทนี้จะช�าระเงินค่าผลิตภัณฑ์
ให้แก่บริษัท ทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์

1.2 การจาหน่าย ลิต ั ์ที่ ลิต ้น
ตามคาสั่ง องลูกค้า
เป็นการผลิตสินค้าตามค�าสั่งที่ได้รบั จากร้าน
อาหารฟาสต์ฟู้ด และร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์
เคเอฟซี เบอร์เกอร์คิงส์ เชสเตอร์กริลล์ พิซซ่าฮัท ซิสเลอร์ มอส
เบอร์เกอร์ เดอะพิซซ่าคอมปะนี แดรี่ควีน ซานตาเฟ่ สเต็ก
เท็กซัส ชิคเก้น และนารายณ์พิซเซอเรีย เป็นต้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 มีจ�านวนประมาณ 2,581 สาขา โดยส่วนใหญ่จะ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปังส�าหรับแฮมเบอร์เกอร์ และขนมปัง
ส�าหรับฮอตดอก

2. การค้าปลีก
เป็นลักษณะการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้า
ปลีกของบริษัท และ การจ�าหน่ายตรงให้กับลูกค้า ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่
เดลิย่า (Deliya by Farmhouse)
มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco)

2 ส า การ ่ง ัน
คู่แข่งของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

คู่ ่งที่เปน ู้ ลิตสินค้า ล มี
่องทางจัดจาหน่าย องตนเอง

ร้านค้าปลีกสมัย หม่
มี ก ารบริ ห ารจั ด การมาตรฐานและใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ลงทุนสูง เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท
ร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน�้ามัน และประเภทดิสเคาน์
สโตร์ (Discount Store) เช่น Lotus’s และบิ๊กซี รวมไปถึง
ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�านวน
22,560 ร้าน

คู่แข่งกลุ่มนี้จะผลิตและจ�าหน่ายในรูปแบบ
ค้าปลีกตามช่องทางจัดจ�าหน่ายของตนเอง และบางครั้งจะ
จ�าหน่ายในรูปแบบค้าส่งด้วย ส่วนใหญ่มกั จะเป็นรูปแบบของการ
ค้าสมัยใหม่ ลักษณะซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวก
ซื้อสมัยใหม่ ร้านค้าในปั๊มน�้ามัน หรือร้านเบเกอรี่สมัยใหม่

ตู้หยอดเหรีย
เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการ อ�านวยความ
สะดวกแก่ผบู้ ริโภค ทางบริษทั ฯ ได้เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายใหม่
โดยน�าตู้จ�าหน่ายขนมปังอัตโนมัติ มาให้บริการในสถานที่ต่างๆ
เช่น อาคารส�านักงาน โรงพยาบาล และโรงงาน

คูแ่ ข่งกลุม่ นี้จะจ�าหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่ง
ให้กับร้านค้าเล็กทั่วไป และ ร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งอาจมีฐานการ
ผลิตอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด

การจาหน่าย ่าน ่องทาง
โดยลูกค้าจะท�าการสั่งซื้อสินค้าผ่าน Line:
@farmhousethai หรือ เว็บไซต์ https://shop.farmhouse.co.th
กูดมอร์นิ่ง ฟาร์มเ ้าส์

เป็ น โครงการที่ ส ามารถสร้ า งอาชี พ ให้
คนไทยในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์แซนด์วิชสดจากฟาร์มเฮ้าส์
กระจายทั่วประเทศ โดยร้านค้าจะได้รับอบรมตามหลักสูตร
ภายใต้มาตรฐานสดใหม่สะอาดของฟาร์มเฮ้าส์

คู่ ่งที่เปน ู้ ลิตสินค้า ดยไม่มี
่องทางจัดจาหน่าย องตนเอง

โดยทัง้ สองประเภท มีการหมุนเวียนเข้า-ออกของ
ธุรกิจสูง และมีการแข่งขันด้านราคาเข้ามาเกีย่ วข้อง ขณะทีท่ าง
บริษทั ฯ เน้นความสดใหม่ ประกอบกับบริษทั เป็นผูน้ า� ในการออก
สินค้าใหม่เสนอต่อลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ จึงเห็นได้ว่าบริษัท
มีความได้เปรียบคู่แข่งทั้ง 2 ประเภทนี้อย่างชัดเจน จากการ
ลงทุนทางด้านเครือ่ งจักรในการผลิตทีท่ นั สมัย ควบคุมอัตโนมัติ
โดยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต ท�าให้ต้นทุนการผลิตต�่า
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากโรงงานมีคุณภาพ และมาตรฐาน

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

เท่ากันไม่ว่าจะวางจ�าหน่ายอยู่ท่ี ใด ประกอบกับการที่บริษัท
มีการลงทุนเทคโนโลยีด้านการจัดส่งและจัดจ�าหน่าย ท�าให้
สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามสดใหม่ได้วนั ต่อวัน และมีการ
บริหารการเก็บผลิตภัณฑ์คืนเพื่อไม่ให้มีผลิตภัณฑ์เดิมตกค้าง
อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสดใหม่ของสินค้า เป็นที่พอใจ
ของผู้บริโภค ท�าให้บริษัทมีความได้เปรียบเป็นอย่างมากทั้งใน
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการบริการทีส่ ามารถ
ครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ของประเทศ

3 การจัดหา ลิต ั
หรือการบริการ

์

การ ลิต
บริ ษั ท มี โ รงงานอยู ่ 3 โรงงาน ตั้ ง อยู ่ ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง 2 แห่ง มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งาน และ
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีพื้นที่รวม 12 ไร่ 2 งาน 57
ตารางวา ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทผลิตจากโรงงานทั้ง 3
แห่ง โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัยและดีทสี่ ุดจากหลายๆ
ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลี และ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น สินค้าที่ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพ
สม�่าเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมต่อการจัดจ�าหน่ายทั่ว
ภูมิภาคของประเทศไทยได้วันต่อวัน
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของคุณภาพที่ดี
ของสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคจะได้รบั เป็นส�าคัญ ดังนัน้ บริษทั จึงเข้มงวด
กับทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการส่ง
สินค้าส�าเร็จรูปออกจากโรงงาน นอกจากนี้ ได้มกี ารน�าเทคโนโลยี

การผลิ ต ที่ ดี แ ละทั น สมั ย สามารถผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ดี ที่ สุ ด และ
มีคุณภาพมาตรฐานสม�่าเสมอมาติดตั้งในโรงงานทั้ง 3 แห่ง
ไม่เพียงแต่ความทันสมัยและกระบวนการผลิตเท่านั้น ในเรื่อง
ของวิศวกรรมโครงสร้างและการออกแบบตัวอาคารก็เป็นสิ่งที่
บริษัทให้ความส�าคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ง่ายต่อการ
ควบคุมดูแลและค�านึงถึงความเพียงพอของแสงสว่างและระบบ
หมุนเวียนอากาศที่ดีภายในโรงงาน
ส�าหรับนโยบายการผลิตนั้น นอกจากขนมปัง
แฮมเบอร์เกอร์บนั ทีจ่ า� หน่ายในร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ และร้านค้า
สะดวกซื้อ รวมทั้งเค้ก “มาดาม มาร์โก้” ซึ่งจะผลิตตามค�าสั่ง
ของลูกค้าแล้ว การผลิตโดยทั่วไปขึน้ อยูก่ บั การสรุปยอดขายของ
พนักงานขาย โดยในแต่ละวันพนักงานขายจะประเมินความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ โดยใช้สถิติข้อมูลการขายในอดีตที่ผ่านมา
ในเขตที่ตนรับผิดชอบและส่งค�าสั่งผลิตให้โรงงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าแต่ละวัน ทั้งนี้
พนักงานขายจะใช้คอมพิวเตอร์มือถือในการลงบันทึกยอดขาย
ยอดสิ น ค้ า คื น รวมทั้ ง การออกใบก� า กั บ ภาษี ใ ห้ กั บ ร้ า นค้ า
โดยข้อมูลการขายจากคอมพิวเตอร์มอื ถือเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็น
สถิตแิ ละน�าไปประมวลผลทีส่ ว่ นกลาง เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลส�าหรับ
การวางแผนการผลิต
ในด้านวัตถุดิบแป้งสาลีและไขมัน ถือเป็นวัตถุดิบ
หลักในการผลิตขนมปังและเบเกอรีอ่ นื่ ๆ บริษทั ท�าการสั่งซือ้ จาก
ผูข้ ายหลายราย เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในการขาดแคลนวัตถุดบิ
โดยสั่งซือ้ แป้งสาลีจากผูข้ าย 6 ราย และไขมันจากผูข้ าย 12 ราย
นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญในการผลิต
ขนมปัง รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าการสั่งซื้อสูง

มูลค่าและสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ส�าคัญ ในปี 2564-2563

วัต ุดิบ บรรจุ ั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แป้งสาลี
ไขมัน
น�้าตาล
ยีสต์
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
วัตถุดิบอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์
รวม

์

ป 25 4
นั บาท
ร้อยล
1,018,218.84
435,257.17
180,382.53
65,358.74
396,153.95
182,699.44
286,387.69
2,564,458.36

39.71
16.97
7.03
2.55
15.45
7.12
11.17
100.00

ป 25 3
นั บาท
ร้อยล
944,259.14
412,600.92
188,386.59
65,465.87
416,639.10
135,372.91
317,263.70
2,479,988.23

38.08
16.64
7.60
2.64
16.80
5.46
12.79
100.00
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บริษัทมีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของบริษัทจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศและการน�าเข้าจากต่างประเทศ
โดยตรงของบริษัท ในช่วงปี 2564-2563 เป็นดังนี้

หล่งที่มา องวัต ุดิบ บรรจุ ั
1. ภายในประเทศ
2. ต่างประเทศ
รวม

ป 25 4
นั บาท
ร้อยล
์

2,335,698.20
228,760.16
2,564,458.36

โดยวัตถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์ทบี่ ริษทั น�าเข้าโดยตรง
จากต่างประเทศ ได้แก่ ยีสต์ งาขาว ธัญพืชที่เป็นส่วนผสมของ
ขนมปัง นมผง สารเสริมคุณภาพ ไส้ขนม คลิปล็อคปากถุง
ขนมปัง และถุงขนมปัง เป็นต้น
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ทั้งนี้ ด้วยในปัจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงที่ค่อน
ข้างรวดเร็ว ทั้ง สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศที่ไม่ตรงตามฤดูกาล
ตลอดจนภาวะฉุ ก เฉิ น อั น เนื่อ งมาจากปั จ จั ย แวดล้ อ มต่ า งๆ
ที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้บริษัทอาจได้รับ
ผลกระทบในการจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะท�าให้การ
ด�าเนินงานหยุดชะงักได้นั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัด
ซือ้ สูงสุด บริษทั จึงได้มกี ารจัดการบริหารความเสีย่ งในภาพรวม
ส�าหรับการจัดซือ้ วัตถุดบิ และบรรจุภณั ฑ์ทงั้ ระบบของบริษทั ดังนี้
(1) ในการซื้ อ ทั้ ง วั ต ถุ ดิ บ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข อง
บริษัท จะต้องมีผู้จ�าหน่ายหลายราย เพื่อให้
เกิดการแข่งขันทัง้ ในด้านคุณภาพ ราคา และ
บริการ จึงท�าให้บริษทั สามารถซือ้ วัตถุดบิ และ
บรรจุภัณฑ์ ได้ในเงื่อนไขที่ดีที่สุด
(2) การปรับปรุงกระบวนการผลิตและสูตรการ
ผลิต เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
(3) ส�าหรับผูจ้ า� หน่ายรายใหม่ทกุ รายจะต้องผ่าน
การส่งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เข้าทดสอบ
ทั้งลักษณะทางด้านเคมี ด้านกายภาพ และ
รสชาติ รวมถึงการเข้าประเมินผลโรงงาน
ผลิต เบื้องต้ น ก่ อนจะน�าขึ้ น จดทะเบียนใน
AVL (Approved Venders List) จึงจะมีการ
ตกลงซื้อขายได้

91.08
8.92
100.00

ป 25 3
นั บาท
ร้อยล
2,238, 162.33
241,825.90
2,479,988.23

90.25
9.75
100.00

(4) ทุกครัง้ ทีม่ กี ารส่งมอบวัตถุดบิ และบรรจุภณั ฑ์
ทางบริษัทจะท�าการประเมินคุณภาพของ
ผู้จ�าหน่าย ในทุกๆ ด้าน อาทิ คุณภาพของ
สินค้า การบริการ จ�านวนและราคาที่ถูกต้อง
ตลอดจนการส่งมอบทีต่ รงเวลา เป็นต้น และ
มี ก ารบั น ทึ ก ผลการประเมิ น เป็ น คะแนน
โดยบริษัทจะท�าการประเมินปีละ 2 ครั้ง
(5) บริษัทโดยส่วนงานประกันคุณภาพร่วมกับ
ฝ่ายผลิตและฝ่ายสรรหาและจัดซือ้ จะด�าเนิน
การเข้าตรวจสอบผู้จ�าหน่ายตามแผนการ
ตรวจสอบผู้จ�าหน่ายประจ�าปีที่ได้วางไว้
(6) ส�า หรั บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส� า คั ญ และมี ป ริ ม าณการ
สั่ง ซื้ อ ที่ เ ป็ น จ� า นวนมาก บริ ษั ท ได้ จั ด ท� า
สัญญากับผูจ้ า� หน่ายล่วงหน้า เพือ่ ควบคุมทัง้
ด้านราคา ปริมาณ และคุณภาพในการจัดซือ้
จากแนวทางของบริษัทที่กล่าวมาส่งผลให้ในปี
2564 บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบ
และบรรจุภัณฑ์ ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยไม่เกิด
ผลกระทบใดๆ ที่ท�าให้บริษัทต้องหยุดชะงักในการด�าเนินงาน
เมือ่ เสร็จสิน้ กระบวนการผลิตแล้ว ผลิตภัณฑ์จะถูก
ขนส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ซึ่งเป็น
สถานที่ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ และเป็นที่จอดรถขนส่งผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ พนักงานขายแต่ละรายจะต้องตรวจนับและรับผลิตภัณฑ์
จากศูนย์กระจายสินค้า เพื่อน�าไปกระจายต่อตามร้านค้าต่างๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าทั้งสิ้น
41 แห่ง แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ�านวน
9 แห่ง และต่างจังหวัดจ�านวน 32 แห่ง เพื่อให้การกระจาย
ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมพื้นที่ท่วั ประเทศไทย โดยศูนย์กระจาย
สินค้าในต่างจังหวัดแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้
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ูมิ าค

จังหวัดต่างๆ

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

นครสวรรค์ พิษณุโลก ตาก แพร่ เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์
ชลบุรี (ศรีราชา) ชลบุรี (พัทยา) ปราจีนบุรี จันทบุรี
นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี เลย
นครปฐม อยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี
ชุมพร สุราษฎร์ธานี (อ.เมือง) สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) นครศรีธรรมราช กระบี่
ภูเก็ต สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ตรัง

4 ทรั ย์สินที่ ้ นการปร กอบธุรกิจ
4.1 ทรั ย์สิน าวรหลักที่ ้ นการปร กอบธุรกิจ
ปร เ ท ลัก
1.
2.
3.
4.

ทรั ย์สิน

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง

ลัก

กรรมสิทธิ

บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ

4.1.1 ที่ดิน รงงาน
ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของบริษัท
ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง มีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน ที่ดินของ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จ�านวน 12 ไร่ 2 งาน 57
ตารางวา เป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
4.1.2 นู ย์กร จายสินค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมี
ซื้อที่ดินส�าหรับเตรียมสร้างศูนย์กระจายสินค้า 3 แห่ง คือ
ขอนแก่น ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช มีศูนย์กระจายสินค้า
ทั้งหมด 41 แห่ง ตั้งอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แบ่งเป็นศูนย์
กระจายสินค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท จ�านวน 20 แห่ง

มูลค่าสุทธิ
หลังหักค่าเสื่อม
ล้านบาท

าร ูก ัน

1,257.07
1,129.39
857.84
43.63

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ที่จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ ถนนพระยาสุเรนทร์
รั ง สิ ต -นครนายก ประชาชื่ น ชลบุ รี (พั ท ยา) ชลบุ รี
(ศรีราชา) กิ่งแก้ว นครปฐม ชุมพร บางบัวทอง พิษณุโลก
สุ ร าษฎร์ ธ านี เชี ย งราย หั ว หิ น นครสวรรค์ อยุ ธ ยา
นครราชสีมา อุดรธานี และ ทุ่งครุ อีกจ�านวน 21 แห่ง
บริษัทได้ท�าสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าซึ่งมีทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล ในการเช่าศูนย์กระจายสินค้านั้นมีทั้งที่
เป็นการเช่าสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินว่างเปล่าโดยบริษัทจะ
ปลูกสร้างอาคารเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ส านที่ตั้ง

จานวน ห่ง

กรุงเทพ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

3
3
2
6
2
5

ร ย เวลา
3-6 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
2-3 ปี

ค่าเ ่าต่อเดือน
30,000-173,250 บาท
15,000-21,000 บาท
12,000-18,000 บาท
7,000-38,000 บาท
12,000-18,000 บาท
6,000-16,000 บาท

*** ระยะเวลาตามสัญญาเช่า
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4.1.3 ร้าน
ที่ตั้งของร้านเดลิย่า ส่วนหนึ่งเป็น
การใช้พื้นที่ในศูนย์การค้า โดยการท�าข้อตกลงคราวละ 1 ปี
มีค่าบริการใช้พ้ืนที่ตามสัดส่วนของยอดขาย และบางสาขาจะ
เป็นการเช่าพื้นที่ในอาคารส�านักงาน จึงเป็นสถานที่ที่มีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย มีระยะเวลาเช่า 3 ปี ซึ่งอัตราค่าเช่าคงที่ตลอด
อายุสัญญาเช่า
4.1.4 ร ส่งสินค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมี
รถที่ใช้ในการขนส่งสินค้า รวม 936 คัน เป็นรถที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของบริษัท

4.2 สัมปทาน ลิ สิทธิ ล เครื่องหมาย
ทางการค้า
เครื่องหมายการค้า องบริ ัท
บริษัทเป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ า ต่ อ กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ ในการผลิต และ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆ โดยการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าแต่ละเครื่องหมายจะมีอายุ 10 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน
และสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 เครื่องหมายการค้าที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้ ได้แก่
ฟาร์มเฮ้าส์ (Farmhouse), เดลี่โดนัท(Delidonut), ครัวจีน,
มาดาม มาร์โก้ (Madam Marco), ธัญรัตน์, ธัญสุทธิ, ครัวฟาร์ม
เฮ้าส์, บิก๊ เบค (Big Bake), ฮอตมีล (Hot Meal), เดลิยา่ (Deliya)
Fris R Fresh และ กู้ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์ (Good Morning
Farmhouse)

5 งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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1.3 ครงสร้างการ ือหุ้น องกลุ่มบริ ัท
1.3.1 ครงสร้างการ ือหุ้น องกลุ่มบริ ัท
นิติบุคคลที่บริ ัท ือหุ้นตั้ง ต่ร้อยล 1 ้นไป
บริ ัท

สัดส่วน ปร เ ทธุรกิจ เล ท เบียนบริ ัท ทุนจดท เบียน
การลงทุน
าร ล้ว

ที่ตั้งสานักงาน ห ่

บริษัท เพรซิเดนท์
ร้อยละ 39 ด�าเนินธุรกิจด้าน 0105551034347 หุ้นสามัญ จ�านวน
กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ากัด
ภัตตาคาร
1,500,000 หุ้น
ร้านอาหาร ชื่อ
มูลค่าที่ตราไว้
“ชินจูกุ ทงคัทซึ
หุ้นละ 10 บาท
ซาโบเตน”
ทุนเรียกช�าระแล้ว
15 ล้านบาท

121/84 ชั้น 29 อาคารชุด
อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ 0-2209-3000
โทรสาร 0-2209-3091
บริษัท เพรซิเดนท์
ร้อยละ 10 ผลิตและจ�าหน่าย 0215554002321 หุ้นสามัญ จ�านวน 43/244 หมู่ที่ 4
ฟลาวมิลล์ จ�ากัด
สินค้าจ�าพวกแป้ง
6,000,000 หุ้น ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง
มูลค่าที่ตราไว้
ต�าบลมาบยางพร
หุ้นละ 100 บาท อ�าเภอปลวกแดง
ทุนเรียกช�าระแล้ว จังหวัดระยอง 21140
600 ล้านบาท
บริษัท สห แคปปิตอล ร้อยละ 10 ประกอบธุรกิจ
0105562170158 หุ้นสามัญ จ�านวน 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58
ทาวเวอร์ จ�ากัด
ให้เช่าและพัฒนา
50,000,000 หุ้น แขวงบางโพงพาง
อสังหาริมทรัพย์
มูลค่าที่ตราไว้
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
หุ้นละ 100 บาท 10120
ทุนเรียกช�าระแล้ว
2,750 ล้านบาท

บริ ัทร่วมค้า
บริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 แห่ง คือบริษัท เพรซิเดนท์
กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ากัด โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 39 และ
ไม่มีบริษัทใดที่บริษัทถือหุ้นเกิน ร้อยละ 20

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความ ัด ย้ง
-ไม่มี-

1.3.3 ความสัม ันธ์กับกลุ่มธุรกิจ
อง ู้ ือหุ้น ห ่
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ดังรายละเอียดในรายการ
ระหว่างกัน หน้า 118-119
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1.3.4

ู้ ือหุ้น
ราย ื่อ ู้ ือหุ้นสูงสุด 1 ราย รก
ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

42

ราย ื่อ ู้ ือหุ้น
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
รวม

จานวนหุ้น

ร้อยล อง
ทุน าร ล้ว

233,961,616
98,053,400
14,896,150
9,283,640
7,134,770
4,650,000
3,500,000
3,500,000
3,344,810
3,150,000
381,474,386

51.99
21.79
3.31
2.06
1.59
1.03
0.78
0.78
0.74
0.70
84.77

“ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี”

กลุ่ม ู้ ือหุ้นราย ห ่ที่ ดย ติการ ์มี
อิทธิ ลต่อการกาหนดน ยบายการจัดการ
หรื อ การดาเนิ น งาน องบริ ั ท อย่ า งมี นั ย
สาคั
- ไม่มี -

้อตกลงร หว่าง ู้ ือหุ้นราย ห ่
นเรื่องที่มี
ลกร ทบต่อการออก ล เสนอ าย
หลักทรั ย์ หรือการบริหารงาน องบริ ัท
ดย ้อตกลงดังกล่าวมีบริ ัท
ร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี -

1.4 จานวนทุนจดท เบียน
ล ทุน าร ล้ว
1.4.1 หุ้นสามั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน
450,000,000 บาท เรียกช�าระแล้ว 450,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

1.4.2 หุ้นปร เ ทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไ
ตกต่างจากหุ้นสามั
- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

1.4.3 หุ้นหรือหลักทรั ย์ ปลงส า
องบริ ัทเปนหลักทรั ย์อ้างอิง น
การออกหน่วยลงทุน องกองทุนรวม
เ ื่อ ู้ลงทุน ่งเปนคนต่างด้าว

1.5.2 หลักทรั ย์ที่เปนตราสารหนี้
- ไม่มี -

1. น ยบายการจ่ายเงินปน ล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ
50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักส�ารองตาม
กฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ได้ ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการ
ลงทุนของบริษัท

- ไม่มี -

1.5 การออกหลักทรั ย์อื่น
1.5.1 หลักทรั ย์ ปลงส า
- ไม่มี -

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ มีดังนี้

ป
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท/หุน้ )
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ต่อก�าไรสุทธิ

25 3

25 2

25 1

25

255

3.73
1.90
50.98

3.78
1.90
50.24

3.18
1.60
50.32

2.96
1.50
50.69

3.25
1.65
50.80
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ส่วนที่ 1 การปร กอบธุรกิจ ล ลการดาเนินงาน

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 น ยบาย ล
ความเสี่ยง

นการบริหาร

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการน�า COSO - ERM 2017
framework มาใช้เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงภายใน
องค์กร โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงาน
(Process Based Approach) ซึ่งสามารถระบุความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบหลักต่อองค์กรได้อย่างครอบคลุม โดยให้ความส�าคัญ

กับการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร เข้ากับ
กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ท�าให้สามารถ
วัดผลลัพธ์การด�าเนินงานทีต่ อ้ งการได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการ
ติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบ จากการน�ากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือเพื่อควบคุม ท�าให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ตั้งไว้ ส่งผลให้การ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังนี้

44

Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance

1. วิสัยทั น์ ันธกิจ ล ค่านิยมองค์กร

2. กลยุทธ์ ล วัต ุปร สงค์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ
องค์กร เพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินการของบริษัทฯ รวมถึง
ก�าหนดกรอบความคิดหลักในการก�าหนดพฤติกรรมของบุคลากร
ในองค์กรให้มีการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ ไปในทิศทางเดียวกัน

บริษทั ฯ ได้กา� หนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้
สอดคล้องกับ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งในการด�าเนินงาน บริษทั
ใช้การบริหารความเสี่ยงเข้ามาช่วยควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยใช้กรอบการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวคิด COSO-ERM 2017
แบ่งออกเป็น 5 หลักการ ดังนี้

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

การกากับดู ล ล วั นธรรม
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เหมาะสม เพื่อท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และ
ประสิทธิผล ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด รวมทั้ง
พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง
ระหว่างปี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึน้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีกฎบัตร
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ก�าหนดโครงสร้างการ
ด�าเนินงาน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม รวมถึงสร้างวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ด�าเนินงานทางธุรกิจ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีวัฒนธรรมองค์กรในการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้
• ปลูกฝังให้ทกุ คนในบริษทั ฯ มีการตืน่ ตัวและตระหนัก
ต่อความเสี่ยง (Risk Awareness)
• ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ไม่หยุด
แค่คิด แต่ลงมือปฏิบัติจริงทันทีให้เห็นผล (Make it
happen)
• ร่วมมือในการท�างานเป็นทีม (Winning with team)
โดยคิดปรับปรุงแก้ไขหาทางป้องกันร่วมกัน

• สร้างจิตส�านึกให้คิดวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ
บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐาน (Evidence and
Fact-base)

การกาหนดกลยุทธ์ ล วัต ุปร สงค์
บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยจัดท�านโยบาย และคู่มือในการบริหารความเสี่ยง
มีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ เพื่อยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ
โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร เป็นตัว
ก�าหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจของ
บริษทั ฯ เพือ่ ใช้ในการก�าหนด KPI (Key Performance Indicator)
ให้หน่วยงานต่างๆ โดยมีการใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ควบคุมให้การด�าเนินการของหน่วยงานส�าเร็จ
ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ประกอบด้วยการระบุความเสี่ยง
(Risk Identification) ที่เป็นการบ่งชี้เหตุการณ์ซ่งึ อาจส่ง
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ ง
(Risk Assessment) เพื่อประเมินระดับโอกาสเกิด และระดับ
ผลกระทบ ให้สามารถวิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยง (Risk
Response) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก�าหนดมาตรการจัดการ
และควบคุมความเสีย่ ง (Risk Control) ให้ความเสีย่ งอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงมีการติดตาม ตรวจสอบ
และรายงานความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reporting)
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายตาม KPI ที่ก�าหนดไว้

กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
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ประเภทความเสี่ยงที่ทางบริษัทฯ ให้ความส�าคัญ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดแผนกลยุทธ์
แผนการด�าเนินงาน และการน�าแผนดังกล่าวไป
ปฏิบัติอย่างไม่สัมฤทธิ์ผล
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละ
กระบวนการ หรือกิจกรรมภายในบริษัทฯ รวมทั้ง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการ
เงิน การบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต
ด้านเงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยน
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4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ
(Compliance Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแล รวมทัง้ ความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท
5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบ
เชิงลบต่อชื่อเสียง มุมมอง/การรับรู้ของสาธารณชน
และ ภาพลักษณ์ของบริษัท

การดาเนินงาน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Coordinator) ให้เป็นตัวแทนด้านการบริหารความ
เสีย่ งของแต่ละหน่วยงาน โดยด�าเนินการจัดอบรมผูป้ ระสานงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้
สื่อสารในหน่วยงานตนเองและด�าเนินการตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวิเคราะห์
ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงาน พร้อม
ทั้งจัดท�าแผนการควบคุมความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง
เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้

ติดตาม ล รายงาน ลการบริหาร
ความเสี่ยง องหน่วยงาน
มี การทบทวนความเสี่ ย งที่ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ด�าเนินงาน พร้อมทั้งติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนการด�าเนิน
งานให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น อย่ า ง
สม�่าเสมอ เพื่อให้แผนการด�าเนินการลดหรือแก้ไขความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานผ่านแผนภูมิระดับความเสี่ยง

สรุป ลการบริหารความเสี่ยงร ดับองค์กร
บริษัทฯ มีการติดตามและรายงานผลการบริหารความ
เสีย่ งองค์กรต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการรับ
ทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยง โดยหน่วย
งานบริหารความเสี่ยงรายงานผลและสรุปผลข้อมูลการบริหาร
ความเสีย่ งในรูปแบบ Dashboard เพือ่ ให้เห็นถึงระดับความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดขึน้ และความเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ งระดับองค์กรอย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งมีการสอบทานความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ให้การด�าเนินงานการบริหารความเสีย่ งเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)
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ตัวอย่าง Dashboard Template

3.

ลการดาเนินงานที่ดี ้น

จากที่บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ
COSO-ERM 2017 อย่ า งต่ อ เนื่อ ง ท� า ให้ ส ามารถค้ น หา
เหตุการณ์ และปัจจัยความเสีย่ งส�าคัญทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อเป้า
หมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ ประเมินความเพียง
พอของการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน และวางแผนการควบคุม
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้เสีย และทรัพย์สินบริษัทฯ รวมทั้งพัฒนาความมั่นใจ ความ
เชื่อมั่น และความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2.2 ปจจัยความเสี่ยง
ต่อการดาเนินธุรกิจ องบริ ัท
จากลักษณะธุรกิจของ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด
(มหาชน) ปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และผลกระทบทีอ่ าจจะ
มีต่อการด�าเนินงานในอนาคต มีดังนี้

ความเสี่ยง นการ ่ง าลูกค้า
บริษัทจ�าหน่ายสินค้าให้กับบริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ากัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ โดยบริษัทถือว่า
บริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นช่องทางการจ�าหน่าย
ช่องทางหนึ่งของบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2564 ยอดจ�าหน่ายให้แก่
ลูกค้าดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละสี่สิบกว่าของรายได้รวม
โดยหากบริษัทสูญเสียลูกค้ารายนี้ จะส่งผลต่อรายได้ในส่วนดัง
กล่าวของบริษัทได้

การบริหารความเสี่ยง
เนื่อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท มี คุ ณ ภาพสู ง และได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ท�าให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็นสินค้าทีท่ า� รายได้ให้กบั ร้านค้าในระดับ
ที่สูงเมื่อเทียบกับสินค้าขนมปังและเบเกอรี่ของคู่แข่ง โดยหาก
พิจารณาจากร้านค้าสะดวกซื้อของบริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ากัด
(มหาชน) จะพบว่ามีการวางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนมปังและ
เบเกอรี่ที่ผลิตโดยบริษัทเป็นจ�านวนมาก จึงนับได้ว่าทั้งบริษัท
และบริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับผลประโยชน์ทั้ง
2 ฝ่าย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัต ุดิบ
ล บรรจุ ั ์
ความเสี่ยงจากการ ัน วน
องราคาวัต ุดิบ
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วัตถุดิบหลักที่ใช้ประกอบการผลิตเบเกอรี่ ได้แก่ แป้ง
สาลี ไขมัน และไข่ไก่ รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีราคาผันแปรไป
ตามฤดูกาล ความต้องการใช้ และปริมาณที่จัดหาได้ ตลอดจน
คุณภาพที่แตกต่างกันนั้น อาจส่งผลต่อความสามารถในการ
ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้
โดยในปี 2564 วัตถุดิบหลักที่บริษัทท�าการซื้อได้รับ
ผลกระทบดังนี้
ป้งสาลี ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกรวมค่าขนส่งใน
ปี 2564 ปรับราคาขึ้นสูงมาก โดยมีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง
ประมาณ 321-490 เหรียญสหรัฐ/ตัน สูงขึ้นจากปี 2563 มาก
ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และปริมาณ
ผลผลิตทีน่ อ้ ยลงจากสภาพภูมอิ ากาศแห้งแล้งในอเมริกา ส่งผล
ให้บริษัทเกิดความเสี่ยงในการซื้อแป้งสาลีที่มีราคาสูงมากกว่า
ปกติ การควบคุมและบริหารราคาแป้งสาลีตลอดทัง้ ปีเป็นไปได้ยาก
การบริหารความเสี่ยง : เนื่องด้วยบริษัท มีปริมาณ
การซือ้ แป้งสาลีจา� นวนมากและมีผขู้ ายในประเทศจ�านวน 6 ราย
ประกอบกับในปี 2564 มีการสรรหาผู้ขายในประเทศเพิ่มอีก
1 ราย และเริ่มสั่งซื้อแป้งจากต่างประเทศซึ่งมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานและราคาถูกเข้ามาใช้งาน ท�าให้บริษทั มีอา� นาจในการ
เจรจาต่อรองราคากับผู้ขายได้

กลุ่มไ มัน ได้แก่ มาการีน ชอร์ตเทนนิ่ง และเนย
โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ น�้ามันปาล์ม ในปี 2564
ราคาน�้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก
เนื่องจากแหล่งผลิตใหญ่ของโลก คือ ประเทศอินโดนีเซีย และ
มาเลเซียมีปริมาณปาล์มออกสู่ตลาดน้อยลง เป็นผลมาจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ท�าให้ขาดแรงงานในการเก็บ
เกีย่ ว ประกอบกับปริมาณปาล์มทีเ่ ก็บเกีย่ วได้ในประเทศไทยน้อย
ลงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ การน�าไปแปรรูปเป็นไบโอดีเซล
การห้ามน�าเข้าปาล์มจากต่างประเทศ และเกษตรกรหันมาส่ง
ออกมากขึ้น ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบที่มีน�้ามันปาล์มเป็นส่วน
ประกอบปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2563
การควบคุมและบริหารทัง้ ด้านราคาและปริมาณตลอดทัง้ ปี 2564
จึงเป็นไปได้ยาก
การบริ ห ารความเสี่ ย ง : ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ผู ้ ข าย
มาการีน ชอร์ตเทนนิ่ง และเนยจ�านวน 6 ราย และยังคงมีการ
สรรหาผู้จ�าหน่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีปริมาณเพียง
พอต่อการใช้งาน และเพิ่มอ�านาจในการเจรจาต่อรองราคากับ
ผู้จ�าหน่ายได้
ไ ่ ไก่ ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสภาพ
อากาศ และราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทเกิด
ความเสี่ยงในการซื้อไข่ไก่ที่มีราคาสูง
การบริหารความเสี่ยง : ปัจจุบันบริษัทซื้อไข่ไก่ตอก
จากผู้จ�าหน่ายกลุ่ม SME เพื่อส่งเสริม SME และป้องกันความ
เสีย่ งโดยการสั่งซือ้ กับผูข้ ายรายใหญ่ทมี่ ฟี าร์มไก่เป็นของตนเอง
ร่วมด้วย ส่งผลให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานและสามารถ
ควบคุมคุณภาพไข่ไก่ได้ตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงเพิ่มอ�านาจในการ
เจรจาต่อรองกับผู้จ�าหน่าย
ยีสต์สด ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
ต้นทุนการผลิต อัตราแลกเปลี่ยน และค่าขนส่งจากต่างประเทศ
โดยในปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงปี 2564 ค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึน้
200-300% สูงสุดในรอบ 100 ปี เป็นผลมาจากสถานการณ์แพร่
ระบาด Covid-19 ส่งผลให้ตน้ ทุนยีสต์สดเพิ่มขึน้ และบริษทั เกิด
ความเสี่ยงในการซื้อยีสต์สดที่มีราคาสูงขึ้นมากกว่าปกติ
การบริหารความเสี่ยง : บริษัทส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพยีสต์สดร่วมกับผู้ผลิตต่างประเทศที่มีความพร้อมเพิ่ม
อีก 1 ราย ซึ่งพยายามพัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนส�าเร็จ
และมีคุณภาพเทียบเท่ากับผู้ขายปัจจุบัน ในปี 2564 สามารถ
สั่งซื้อเข้ามาใช้งานได้ ส่งผลให้บริษัทมีอ�านาจในการเจรจาต่อ
รองราคากับผู้ขายได้มากขึ้น และลดความเสี่ยงจากการมีผู้ขาย
รายเดียวได้

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

งุ นมปง ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
ราคาปิโตรเคมีภณั ฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตปรับตัวสูงขึน้
ตามราคาน�้ามันดิบโลก อัตราแลกเปลี่ยน และค่าขนส่งจากต่าง
ประเทศที่ เ พิ่ม สู ง ขึ้ น เช่ น เดี ย วกั บ ยี ส ต์ ส ด ส่ ง ผลให้ ต ้ น ทุ น
ถุงขนมปังเพิ่มขึน้ และบริษทั เกิดความเสีย่ งในการซือ้ ถุงขนมปัง
ที่มีราคาสูงขึ้นมากกว่าปกติ
การบริหารความเสี่ยง : บริษัทส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพถุงขนมปังร่วมกับผู้ผลิตในประเทศที่มีความพร้อม
1 ราย เพือ่ ลดต้นทุนค่าขนส่งจากต่างประเทศและลดปัญหาการ
จัดส่งล่าช้าจากตูค้ อนเทนเนอร์ขาดแคลน ซึ่งพยายามพัฒนาต่อ
เนื่องจนส�าเร็จและมีคุณภาพเทียบเท่ากับผู้ขายปัจจุบัน ในปี
2564 สามารถสั่งซื้อเข้ามาใช้งานได้ ส่งผลให้บริษัทมีอ�านาจใน
การเจรจาต่อรองราคากับผูข้ ายได้มากขึน้ และลดความเสีย่ งจาก
การมีผู้ขายรายเดียวได้

ความเสี่ยงจากการมี หล่งวัต ุดิบที่มีจากัด
เนื่องจากบริษัทมีปรัชญาในการด�าเนินงาน คือ ใช้
วัตถุดิบดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดนั้น ส่งผล
ให้แหล่งซื้อวัตถุดิบบางชนิด จึงต้องซื้อจากผู้จ�าหน่ายเพียง
รายเดียว ด้วยเพราะมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทกับ
ผู้จ�าหน่ายรายนั้นๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ ลักษณะเฉพาะตามความ
ต้องการของบริษทั จากกรณีดังกล่าว บริษทั อาจจะมีความเสี่ยง
จากวัตถุดิบขาดแคลนหรือขาดอ�านาจต่อรองทางด้านราคา
การบริหารความเสี่ยง : บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่าย
สรรหาและจัดซือ้ ด�าเนินการหาแหล่งวัตถุดบิ เพิ่มเติมจากทีม่ อี ยู่
โดยค�านึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้เป็น
หลักเกณฑ์สา� คัญในการพิจารณา เพือ่ ให้เกิดความยืดหยุน่ ในการ
ผลิตและบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น

เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ
ประมาณ 4-5 วัน ส่งผลให้วัตถุดิบในการผลิตมีการหมุนเวียน
ไปอย่างรวดเร็ว และผันแปรไปตามตลาดและความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคซึ่งจะมีการปรับตัวขึน้ ลงอยูต่ ลอดเวลา บริษทั ฯ จึงต้อง
มีการบริหารจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลาทีจ่ ะน�าไปใช้ในการผลิต ตลอด
จนบริ ห ารจั ด การสั ด ส่ ว นของการสั่ง ซื้ อ กั บ ผู ้ ผ ลิ ต และ/หรื อ
ผู้จ�าหน่ายแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลา 39 ปีที่ผ่านมา บริษัทยัง
ไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าว ด้วยมีการบริหารจัดการภายในที่
ดี ตลอดจนสัมพันธ์ทดี่ แี ละยาวนานกับผูจ้ า� หน่ายวัตถุดบิ ทุกราย
ประกอบกับผู้จ�าหน่ายแต่ละรายต่างก็มีความมั่นคงและเป็น
บริษทั ทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับโดยทั่วไป โดยบริษทั มีการศึกษา
ข้อมูลและนโยบายที่ชัดเจนของผู้ขายทุกรายอย่างละเอียดเพื่อ
ป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายของ
ผู้ผลิตและผู้ขายด้วย
การบริหารความเสี่ยง : บริษัท ได้มีการจัดเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ
โดยมีการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบอย่างเหมาะสม จัดหาแหล่ง
วัตถุดิบส�ารองหลายรายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนส�ารองปริมาณวัตถุดบิ เพือ่ ใช้ในการผลิตล่วงหน้า ทัง้ นี้
หากเกิดกรณีฉกุ เฉิน อาทิ จากการชุมนุมประท้วง ภัยธรรมชาติ
บริษัท ได้มีการจัดท�าแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับการจัดซื้อวัตถุดิบ
ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การบริหารจัดการการสั่ง ื้อวัต ดุ ิบ
บรรจุ ั ์ น ่วงส านการ ์ ร่ร บาด
อง
1
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทั่วโลก
ตั้งแต่ปลายปี 2562 และยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่องจนถึงปี 2564
แม้การประกอบธุรกิจต่างๆ จะเริ่มปรับตัวได้ และมีรูปแบบการ
ด�าเนินงานที่ชัดเจนขึ้น แต่ก็ยังมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ส่งผลให้การบริหารจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์เป็นไป
ได้ ย ากกว่ า สภาวะปกติ ทั้ ง ในเรื่ อ งของการควบคุ ม ต้ น ทุ น
ปริมาณ และการจัดส่ง จึงต้องมีการบริหารจัดการการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ ให้รอบคอบรัดกุมเพิ่มขึ้น เพื่อให้บริษัท
สามารถผลิตสินค้าออกขายได้ต่อเนื่องตามความต้องการของ
ตลาด ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม โดยบริษัทมีแนวทางในการ
ด�าเนินการดังนี้
• ประเมินความเสี่ยงของผู้ขายแต่ละรายที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และจัดกลุ่ม
ความเสีย่ ง เพือ่ วางแผนการป้องกันแก้ไขตามล�าดับความส�าคัญ
ของความเสี่ยงและผลกระทบที่บริษัทจะได้รับ
• วางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า โดยสั่งจองและเก็บ
Stock ไว้ที่ผู้จ�าหน่าย เพื่อให้มีวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์พร้อมส่งต่อ
เนื่องอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อป้องกันการขาด Stock และบริหาร
ต้นทุนเพื่อให้เกิดความผันผวนของราคาวัตถุดิบน้อยที่สุด
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• การสั่ง ซื้ อวั ต ถุ ดิ บ -บรรจุ ภั ณ ฑ์ จากต่ า งประเทศ
ประสบปัญหาความแออัดของท่าเรือ ความขาดแคลนตู้คอน
เทนเนอร์ ในการขนส่ง และค่าระวางเรือที่ปรับราคาสูงขึ้น
200-300% ส่งผลให้ค่าขนส่งสูงขึ้น และระยะเวลาการจัดส่ง
สินค้าจากต่างประเทศถึงประเทศไทยใช้เวลานานกว่าปกติไม่
สามารถก�าหนดเวลาที่แน่นอนได้ บริษัทจึงต้องวางแผนสั่งซื้อ
วัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์จากต่างประเทศล่วงหน้า โดยสั่งซื้อให้เร็ว
ขึ้นกว่าก�าหนดเดิม 3 เดือน และสรรหาผู้ผลิตภายในประเทศ
ทดแทนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการส่งสินค้าล่าช้า
• สรรหาผู้จ�าหน่าย/แหล่งผลิตวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์
เพิ่มเติม เพื่อส�ารองกรณี Supplier รายเดิม/แหล่งผลิตเดิม
พบปัญหา
• บริษทั มีการติดตามข่าวสารเรือ่ งการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ Covid-19 อย่างใกล้ชิด มีการวางแผนบริหารจัดการ
การสั่งซือ้ อย่างรัดกุม เพือ่ ให้เกิดความมั่นใจเรือ่ งความปลอดภัย
ของวัตถุดบิ -บรรจุภณ
ั ฑ์และการจัดส่งได้ตรงตามความต้องการ
รวมทัง้ มีการบริหารความเสีย่ งโดยการสั่งซือ้ วัตถุดบิ -บรรจุภณั ฑ์
จากผูจ้ า� หน่ายส�ารอง ที่โรงงานตัง้ อยู่ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามปลอดภัย
เข้ามาใช้งานแทน
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับลัก
อง
ลิต ั ์ ่งส่วน ห ่เปน
ลิต ั ์สด

แม่นย�า และก�าหนดให้มีผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่ายไม่หมดซึ่งบริษัท
ต้องรับคืนในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนผลิตภัณฑ์
ที่จัดส่ง โดยมีการก�าหนดผลตอบแทนของพนักงานขายอ้างอิง
กับยอดจ�าหน่ายและปริมาณผลิตภัณฑ์คืนเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้แก่พนักงานขาย บริษัทได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
โดยน�าระบบ Pre-sale มาใช้ในการคาดถึงความต้องการสินค้า
ของลูกค้าได้แม่นย�ายิ่งขึ้น ท�าให้ปริมาณผลิตภัณฑ์คืนจาก
ร้านค้าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการน�าระบบ Pre-sale
มาใช้ และมีการพัฒนาระบบดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่ม
ู้ ือหุ้นราย ห ่
บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) (TFMAMA) ถือหุน้ ในบริษทั ร้อยละ 51.99
(ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 7 กันยายน 2564) ของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง
จ�ากัด (มหาชน) (SPI) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ซึ่งผู้ถือ
หุน้ รายใหญ่ขา้ งต้น สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติ
ในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น
เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง
3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่
ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

เนื่องจากขนมปังและเบเกอรี่ของบริษัทส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์สด มีอายุในการบริโภคประมาณ 4-5 วันนับแต่
วันผลิต ท�าให้บริษทั มีความเสีย่ งหากมีผลิตภัณฑ์สดคืนจากร้าน
ค้าในปริมาณมากเนื่องจากจ�าหน่ายไม่หมด ซึ่งจะกระทบต่อผล
การด�าเนินงานของบริษัทได้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมพนักงานขาย และ
มีการน�าระบบคอมพิวเตอร์แบบมือถือมาใช้ในระบบการจัด
จ�าหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ ท�าให้พนักงาน
ขายของบริษทั สามารถสรุปยอดขาย และควบคุมปริมาณการจัด
ส่งผลิตภัณฑ์ ได้ตรงตามความต้องการของร้านค้าและผู้บริโภค
มากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ บริษทั จะรับผลิตภัณฑ์ทจี่ า� หน่ายไม่หมดจากร้าน
ค้าคืนทั้งหมดเมื่อน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ไปส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัท
ได้กา� หนดเป้าหมายให้พนักงานขายประเมินยอดขายให้ได้อย่าง

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การปร กอบธุรกิจ ล ลการดาเนินงาน

3. การ ับเคลื่อนธุรกิจเ ื่อความยั่งยืน
3.1 น ยบายการ ั นาความยั่งยืน
องค์กร
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบในการบริหาร
จัดการการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (Sustainable Development)
บนพืน้ ฐานการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี ส่งเสริมให้มรี ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกระบวนการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้บุคลากร
ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง เสริมสร้างให้องค์กร

สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิด
คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธรุ กิจ
ขององค์กร
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โดยทีบ่ ริษทั ฯ มีความมุง่ มั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
ตระหนัก และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
(Sustainable Development) พร้อมทั้ง เชื่อมั่นว่า การด�าเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน เป็นรากฐานส�าคัญที่จะช่วย
เสริมสร้างให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งต้องมี
ประสิทธิภาพในด้านการด�าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการให้ความ
ส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล หรือ

เรียกว่า “ESG” เพือ่ สร้างความเชือ่ มั่นต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของ
องค์กร มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ และมีการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เป็นความยั่งยืนที่รวมอยู่ในทุกกระบวนการทาง
ธุรกิจ (ESG in-process) ขององค์กร และให้ความส�าคัญกับ
3 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การจัดการด้านสิ่ง วดล้อม
: การบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
บริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง ไฟฟ้า น�้า ขยะ และของเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การจัดการด้านสังคม

: การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม

ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน รวมถึง การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบด้าน
3. การจัดการด้านธรรมา ิบาล

: การด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมทั้ง มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบควบคุมภายใน ตลอดจนแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

3.2 การจัดการ ลกร ทบต่อ ู้มีส่วนได้เสีย นห่วง ่คุ ค่า องธุรกิจ
3.2.1 ห่วง ่คุ ค่า องธุรกิจ
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บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลาย
น�า้ เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการ ตอบสนองความคาด
หวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่การตลาด/การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อจัดหาจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ทางการ

ก� า หนด การผลิ ต ที่ ต ้ อ งค� า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดล้อม การขนส่ง กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน และรวดเร็ว
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย จนกระทั่งถึงมือลูกค้า
โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจใน
รายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจ�าปี 2564 เรื่อง การจัดการ
ด้านสังคม หัวข้อ 5.2.2 ด้านผู้บริโภค

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

3.2.2 การวิเครา ห์ ู้มีส่วนได้เสีย

3.4 การจัดการด้านสังคม

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ และให้ความส�าคัญกับการมีสว่ นร่วมเปิดโอกาส
ให้เกิดการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สะท้อน
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการ
ด�าเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยการ
วิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสียหลักในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจในรายงาน
การพัฒนาความยั่งยืนประจ�าปี 2564 หัวข้อ 5.2.1 การวิเคราะห์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบและค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิแรงงาน
ความปลอดภัย สุขอนามัย รวมถึง การสร้างสภาพแวดล้อมใน
การท�างานทีด่ ี ควบคูก่ บั การบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความ
รู้ เพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ให้ความส�าคัญต่อการดูแลชุมชนและสังคม เพือ่ สร้างคุณค่าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
โดยบริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจัดการด้านสังคม และการ
ด�าเนินงานด้านสังคม ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจ�าปี
2564 หัวข้อ 5.2 การจัดการด้านสังคม

3.3 การจัดการด้านสิ่ง วดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในการท�างานและ
สิ่งแวดล้อม ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ ตาม
หลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยด�าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบและให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการที่
ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีการบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริหารจัดการ
พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการบริหารจัดการ
น�้าใช้ การบริหารจัดการน�้าทิ้ง การบริหารจัดการขยะ ซึ่งช่วย
ลดผลกระทบทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยการนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ในรายงานการพัฒนาความ
ยั่งยืนประจ�าปี 2564 หัวข้อ 5.1 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 1 การปร กอบธุรกิจ ล ลการดาเนินงาน

4. การวิเครา ห์ ล คาอธิบาย อง ายจัดการ
:

&

4.1 ้อมูลทางการเงินที่สาคั
การวิเครา ห์ ลการดาเนินงาน
1.

า รวม ลการดาเนินงาน
สรุป ลการดาเนินงาน องบริ ัท

หน่วย : ล้านบาท

ป 25 4
จานวนเงิน ร้อยล
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รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ก�าไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก�าไรส�าหรับปี
ก�าไรต่อหุ้น (บาท)

7,159.94
7,207.61
3,773.53
3,386.41
1,580.98
1,687.67
3.75

99.34
100
52.70
47.30
21.93
23.42

ป 25 3
จานวนเงิน ร้อยล
7,143.48
7,185.94
3,742.85
3,400.63
1,609.09
1,678.67
3.73

99.41
100
52.40
47.60
22.39
23.36

เ ิ่ม ้น ลดลง
จานวนเงิน ร้อยล
16.46
21.67
30.68
(14.22)
(28.11)
9.00
0.02

0.23
0.30
0.82
(0.42)
(1.75)
0.54
0.54

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบก�าไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้นแสดงเป็นร้อยละของรายได้จากการขาย

2.

ลการดาเนินงาน ล ความสามาร
นการทากาไร
รายได้จากการ าย

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2564 และ 2563
จ�านวน 7,159.94 ล้านบาท และ 7,143.48 ล้านบาท ตามล�าดับ
เพิ่มขึ้น 16.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.23 จากปีก่อน เป็นผล
จากการบริหารการขายและการตลาด ท�าให้รกั ษายอดขายไม่ให้

ลดลงภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวม และกระทบต่อบริษัท รวมถึงมีการปรับราคาสินค้าบาง
รายการตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 ของปี 2564
สามารถแยกวิเคราะห์ยอดขายตามประเภทช่องทางการจ�าหน่าย
ได้ดังนี้

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
่องทางการจัดจาหน่าย
ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก
ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร
ธุรกิจส่งออก
รวมทั้งสิ้น

ป 25 4
จานวนเงิน ร้อยล
6,609.76
97.86
427.96
24.36
7,159.94

92.31
1.37
5.98
0.34
100.00

ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง มียอดขาย 6,609.76 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 33.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 เมื่อเทียบกับปี
2563 บริษัทได้ขยายช่องทางการจ�าหน่ายให้มากขึ้นโดยเข้าถึง
ลูกค้าทีเ่ ป็นร้านค้าเพิ่มขึน้ วางตูห้ ยอดเหรียญตามสถานทีต่ า่ งๆ
มากขึน้ รวมทัง้ เพิ่มช่องทางเดลิเวอรีเ่ พือ่ ให้ลกู ค้าสะดวกต่อการ
สั่งซื้อสินค้า ในด้านสินค้าบริษัทมีการคิดค้นและพัฒนาสินค้า
ใหม่ออกวางจ�าหน่ายเพือ่ เพิ่มทางเลือกให้แก่ลกู ค้า เช่น ขนมปัง
บัตเตอร์สก็อต ขนมปังลูกเกด โดรายากิไส้โอวัลตินครันชี่ ฮอตดอก
โอวัลตินครันชี่ เป็นต้น ซึ่งได้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก มียอดขาย 97.86 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 8.77 เมือ่ เทียบกับปี 2563 ทัง้ นี้บริษทั ยังคงมุง่ มั่นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทงั้ ขนมปังชนิดต่างๆ ทีว่ างจ�าหน่ายทีห่ น้าร้านเดลิยา่
และเค้กมาดาม มาร์โก้ มีการพัฒนาตัวสินค้าและคิดค้นรูปแบบ
และชนิดสินค้าให้ตอบรับกับความต้องการของผูบ้ ริโภค โดยการ
ผลิตเค้กขนาดเล็ก ส�าหรับผู้ที่ต้องการรับประทานปริมาณน้อย
เค้กรูปอุลตร้าแมนส�าหรับเด็กๆ เค้กส้มส�าหรับเทศกาลตรุษจีน
เป็นต้น รวมทัง้ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ครัวซองต์ 3 รสชาติ
ได้แก่ ครัวชองต์พรีเมี่ยม ครังซองต์ช็อคโกแลต และครัวซองต์
เลมอน ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร มียอดขาย 427.96
ล้านบาท ลดลง 15.14 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563
ซึ่ง เป็ น ผลมาจากมาตรการล็ อ คดาวน์ เพื่ อ ควบคุ ม การ
แพร่ ร ะบาดของโรค COVID 19 ส่ ง ผลให้ ร้ า นอาหารและ
ฟาสต์ฟู้ดต่างๆ ต้องหยุดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
ธุรกิจส่งออก มียอดขาย 24.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.32
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563

รายได้อื่น
บริษทั มีรายได้อนื่ ในปี 2564 และ ปี 2563 จ�านวน 47.68
ล้านบาท และ 42.46 ล้านบาทตามล�าดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
5.22 ล้านบาท

ป 25 3
จานวนเงิน ร้อยล
6,576.07
107.27
443.10
17.04
7,143.48

92.06
1.50
6.20
0.24
100.00

เ ิ่ม ้น ลดลง
จานวนเงิน ร้อยล
33.69
(9.41)
(15.14)
7.32
16.46

0.51
(8.77)
(3.42)
42.96
0.23

ต้นทุน าย
ต้นทุนขายในปี 2564 มีจ�านวน 3,773.53 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 30.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.82 เมื่อเทียบกับปี 2563
และมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขาย อยู่ที่ร้อยละ 52.70 สูงกว่า
ปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 52.40 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักอย่าง
แป้งสาลี ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ท�าให้มีอัตราก�าไร
ขั้นต้นอยู่ที่ ร้อยละ 47.30 โดยลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ
47.60

ค่า ้จ่าย นการ าย ล บริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส�าหรับปี 2564 จ�านวน
1,580.98 ล้านบาท ลดลง 28.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.93
ต่อรายได้รวม ลดลงร้อยละ 1.75 เมื่อเปรียบเทียบปี 2563
โดยส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคารถขนส่งสินค้าทีต่ ดั หมด และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง เนื่องจากจ�านวนพนักงาน
ลดลงจากปีกอ่ น แต่ยงั มีคา่ ใช้จา่ ยส่วนทีเ่ พิ่มขึน้ ได้แก่ ค่าน�า้ มัน
ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ซึ่งมีการปรับราคาเพิม่ ขึน้ มากเมือ่ เทียบ
กับปีก่อน บริษัทบริหารจัดการด้านรถขนส่งสินค้าโดยปรับ
เปลี่ยนวิธีการวิ่งรถในการส่งสินค้า และได้ติด GPS ที่รถขนส่ง
ทุกคัน ท�าให้สามารถควบคุมความเร็วในการขับขี่ได้ ส่งผลให้
เกิดการประหยัดน�า้ มัน ปริมาณการใช้นา้� มันลดลง และสามารถ
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้วิธีหนึ่ง

กาไรสุทธิ
บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 1,687.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และมีอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ
23.42 ของรายได้รวม และมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า ส�าหรับปี 2564 จ�านวน 3.25 ล้านบาท
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3. ความสามาร นการบริหารทรั ย์สิน
สรุป าน การเงิน องบริ ัท
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 25 4
จานวนเงิน ร้อยล

31 ธันวาคม 25 3
จานวนเงิน ร้อยล

11,234.20
1,093.73
10,140.47
11,234.20

10,298.89
1,049.02
9,249.87
10,298.89

100
9.74
90.26
100

าน การเงิน
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1. สินทรั ย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์รวมมีมูลค่า
11,234.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จ�านวน 935.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.08 ซึ่งประกอบด้วย
สินทรัพย์หลัก ได้แก่
สินทรัพย์หมุนเวียน มีจ�านวน 5,678.29 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 50.54 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 554.61
ล้านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายการเปลีย่ นแปลง
ที่ส�าคัญดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 21.42
ล้านบาท จากผลการด�าเนินงาน
ลู ก หนี้ก ารค้ า และลู ก หนี้อื้ น เพิ่ม ขึ้ น 124.22
ล้านบาท จากการขายสินค้าในช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นจากปลายปี
2563 ท�าให้ลูกหนี้เพิ่มขึ้น โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 40 วัน
สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 21.34 ล้านบาท เนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นช่วงปลายปี
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 390.02
ล้านบาท โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน เข้าสินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียน ตามอายุหลักทรัพย์ที่เหลือไม่เกิน 1 ปี

100
10.19
89.81
100

เ ิ่ม ้น ลดลง
จานวนเงิน ร้อยล
935.31
44.71
890.60
935.31

9.08
4.26
9.63
9.08

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน มีจ�านวน 5,555.91 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 49.46 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 380.70
ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ดังนี้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 195.55 ล้านบาท
เนื่องจาก การตัดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 576.88
ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายช�าระค่าหุ้นสามัญของบริษัท
สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ�ากัด เพิ่มเป็นจ�านวนเงิน 165
ล้านบาท และลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิ่ม 1 กอง จ�านวน
200 ล้ า นบาท และน� า เงิ น ที่ ไ ด้ จากการบริ ห ารกองทุ นมา
ลงทุนเพิ่ม

2. หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีหนี้สินรวมจ�านวน
1,093.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.74 ของหนี้สนิ และส่วนของ
ผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�านวน 44.71
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.26 ส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อนื่ ทีเ่ พิ่มขึน้ เนื่องจากราคาวัตถุดบิ ทีเ่ พิ่มขึน้ มีระยะเวลา
การช�าระหนี้เฉลี่ย 68 วัน และอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 0.11 เท่า

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

3. ส่วน อง ู้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นมี
จ�านวน 10,140.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.26 ของหนี้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จ�านวน 890.60 ล้านบาท มีผลมาจากก�าไรจากการด�าเนินงาน
ท�าให้มีมูลค่าตามบัญชี 22.53 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ 20.56 บาทต่อหุ้น

4. ส า คล่อง ล ความเหมา สม
อง ครงสร้างเงินทุน
ส า คล่อง
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสด
สุ ท ธิ จากกิ จ กรรมด� า เนิ น งาน 1,959.54 ล้ า นบาท ลดลง
จากปีก่อน จ�านวน 230.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.51
เนื่องจากลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,126.61
ล้านบาท ลดลง 116.19 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินสดรับจากการ
จ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ในส่วนที่เพิ่มขึ้นมีซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้าง
ศูนย์กระจายสินค้าจ�านวน 3 แห่ง
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 811.51
ล้านบาท ลดลง 133.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.13
เนื่องจากจ่ายช�าระหนี้สินสัญญาเช่า และมีการจ่ายเงินปันผล
จ�านวน 801 ล้านบาท
ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น 21.42 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 389.77 ล้านบาท
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพ
คล่อง 5.80 เท่า ส�าหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที่ 1 วัน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 40 วัน และระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย
68 วัน ท�าให้บริษัทมีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที่ 27 วัน

ความเหมา สม อง ครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราหนี้สินรวมต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.11 เท่า เทียบเท่ากับอัตรา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ในระดับต�่ามาตลอด มีอัตราส่วนความ
สามารถในการช�าระดอกเบีย้ 3,390.65 เท่า และอัตราส่วนความ
สามารถช�าระภาระผูกพัน 395.92 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
เสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท และความสามารถ
ในการช�าระหนี้

4.2. ปจจัยหรือเหตุการ ์ที่อาจมี ลต่อ
าน การเงินหรือการดาเนินงาน
อย่างมีนัยสาคั นอนาคต
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการน�าเข้า
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์บางชนิดมาจากต่างประเทศ
รวมถึ ง เครื่ อ งจั กรและอะไหล่ ส� า หรั บ ซ่ อ มบ� า รุ ง
เครือ่ งจักร หากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เงิ น ตราต่ า งประเทศที่ รุ น แรงอาจส่ ง ผลต่ อ ฐานะ
การเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการ
ติดตามและประเมินสถานการณ์การขึน้ ลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด หากช่วงใดที่เกิดความ
ผันผวนมากจะท�าสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าเพื่อไม่ ให้กระทบต่อผลประกอบการของ
บริษัท
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19
ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ต่อเนื่องมาปี 2564 และยังคงมี
ต่อเนื่องไม่หยุด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทยทั้งธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และธุรกิจอื่นๆ กระทบต่อ
ห่วงโซ่ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงเกิดการเปลีย่ นแปลง
ด้านการด�าเนินชีวิต การท�างานแบบ Work From
Home การเรียนการสอนแบบ Online แม้กระทั่งการ
สั่งซื้อของแบบ Online ที่มีมากขึ้น เหตุการณ์เหล่า
นี้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ซึ่งบริษัทได้
หันมาเน้นการขายแบบ Online มากขึ้นและการจัด
ส่งสินค้าแบบ Delivery โดยใช้รถขนส่งของบริษัท
เองท�าให้สนิ ค้าส่งถึงมือผูบ้ ริโภคโดยตรง และรวดเร็ว
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4.3 งบการเงิน ล อัตราส่วนทางการเงินที่สาคั
4.3.1 งบ สดง าน ทางการเงิน
25 4
จานวนเงิน ร้อยล

58

สินทรั ย์
สินทรั ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
389.77
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
871.30
สินค้าคงเหลือ
189.66
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 4,216.19
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
11.37
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
5,678.29
สินทรั ย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
31.35
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพย์ทางการเงิน
2,069.78
ไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
3,425.88
สินทรัพย์สิทธิการใช้
8.99
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
4.97
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ
11.51
สิทธิการเช่า-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
3.43
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
5,555.91
รวมสินทรัพย์
11,234.20

25 3
จานวนเงิน ร้อยล

หน่วย : ล้านบาท
25 2
จานวนเงิน ร้อยล

3.47
7.76
1.69
37.53
0.10
50.54

368.35
747.08
168.31
3,826.17
13.77
5,123.68

3.58
7.25
1.63
37.15
0.13
49.75

366.62
2,493.59
944.72
174.25
14.18
3,993.36

3.87
26.30
9.97
1.84
0.15
42.12

0.28
18.42

29.82
1,492.90

0.29
14.50

36.35
28.42
1,270.80
129.50
-

0.38
0.30
13.40
1.37
-

30.50
0.08
0.04
0.10
0.03
49.46
100.00

3,621.44
15.30
0.54
11.15
4.06
5,175.21
10,298.89

35.16
0.15
0.01
0.11
0.04
50.25
100.00

3,995.53
1.11
10.67
0.45
9.65
4.25
5,486.73
9,480.09

42.15
0.01
0.11
0.10
0.04
57.88
100.00
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25 4
จานวนเงิน ร้อยล
หนี้สิน ล ส่วน อง ู้ ือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
638.54
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
5.75
ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
123.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
207.31
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
3.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน
978.59
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจาก
3.50
ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
19.18
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว
88.47
ของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
3.99
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
115.14
รวมหนี้สิน
1,093.73
ส่วน อง ู้ ือหุ้น
ทุนจดทะเบียนออกจ�าหน่าย
450.00
และช�าระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
674.38
ก�าไรสะสม
จัดสรรแล้ว-ส�ารองตามกฎหมาย
45.00
ยังไม่ได้จัดสรร
8,851.57
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
119.52
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
10,140.47
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
11,234.20
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)
22.53

25 3
จานวนเงิน ร้อยล

หน่วย : ล้านบาท
25 2
จานวนเงิน ร้อยล

5.68
-

574.30
-

5.58
-

627.75
11.17

6.62
0.12

0.05

9.54

0.09

-

-

1.10
1.85
0.03
8.70

109.30
223.74
2.53
919.41

1.06
2.17
0.02
8.92

118.97
246.00
3.48
1,007.37

1.25
2.59
0.04
10.62

-

-

-

0.10

-

0.03

6.08

0.06

-

-

0.17
0.79

23.60
96.10

0.23
0.93

99.42

1.05

0.05
1.02
9.74

3.83
129.61
1,049.02

0.05
1.26
10.19

3.83
103.35
1,110.72

0.05
1.09
11.72

4.01

450.00

4.37

450.00

4.75

6.00

674.38

6.55

674.38

7.11

0.40
78.79
1.06
90.26
100.00

45.00
7,940.82
139.67
9,249.87
10,298.89
20.56

0.44
77.10
1.36
89.81
100.00

45.00
7,189.82
10.17
8,369.37
9,480.09
18.60

0.47
75.84
0.11
88.28
100.00
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4.3.2 งบกาไร าดทุนเบดเสรจ
25 4
จานวนเงิน ร้อยล

60

กาไร าดทุน :
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่า ้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�าไรจากการด�าเนินงาน
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�าไรส�าหรับปี
กาไร าดทุนเบดเสรจอื่น :
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�าไรจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิ
จากภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�าไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิ
จากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งผลก�าไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของกิจการร่วมค้า-สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
กาไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

25 3
จานวนเงิน ร้อยล

หน่วย : ล้านบาท
25 2
จานวนเงิน ร้อยล

7,159.94
47.67
7,207.61

99.34
0.66
100.00

7,143.48
42.46
7,185.94

99.41
0.59
100.00

7,743.97
40.31
7,784.28

99.48
0.52
100.00

3,773.53
1,335.45
245.53
5,354.51
1,853.10
3.25
45.91
(0.68)
1,901.58
(213.91)
1,687.67

52.35
18.53
3.41
74.29
25.71
0.05
0.64
(0.01)
26.38
(2.97)
23.42

3,742.85
1,358.03
251.06
5,351.94
1,834.00
3.44
60.41
(0.81)
1,897.04
(218.37)
1,678.67

52.09
18.90
3.49
74.48
25.52
0.05
0.84
(0.01)
26.40
(3.04)
23.36

4,143.42
1,496.59
297.81
5,937.82
1,846.46
4.12
64.34
(3.63)
1,911.29
(210.55)
1,700.74

53.23
19.23
3.83
76.28
23.72
0.05
0.83
(0.05)
24.55
(2.70)
21.85

-

-

14.76

(5.78)

(3.63)

-

(5.78)

(3.63)

14.76

9.72

(4.54)

-

-

-

(20.42)

-

-

0.15

9.72
3.94
1,691.61

(4.54)
(8.17)
1,670.50

(20.27)
(5.51)
1,695.23

3.75

23.47

3.73

23.25

21.78

3.78

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

4.3.3 งบกร สเงินสด
กร สเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ก�าไรสุทธิก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�าไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ก�าไร (ขาดทุน)จากการจ�าหน่ายตราสารทุนที่ไม่รับรู้
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ก�าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�าเนินงาน
สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
25 2

25 4

25 3

1,901.59

1,897.03

1,911.29

425.42
(0.67)
(3.25)
(0.22)
(31.70)
30.09

492.80
(1.99)
7.70
(3.44)
(0.40)
(2.29)
(5.17)

528.02
(1.97)
5.41
(4.12)
(0.13)
(5.09)

(0.14)
(0.04)
8.09
(8.61)
(7.35)
(45.91)
0.67
2,267.97

(0.08)
8.25
(2.82)
(4.80)
(60.41)
0.81
2,325.19

(0.06)
9.28
(1.68)
(6.60)
(64.34)
3.63
2,373.64

(117.72)
(21.34)
2.39
0.63
65.27
(17.39)
0.16
(15.72)
2,164.25
(204.71)
1,959.54

180.76
5.94
0.41
0.47
(55.39)
(29.05)
(11.56)
2,416.77
(227.18)
2,189.59

23.37
9.13
7.35
0.17
(69.14)
12.05
0.33
(18.37)
2,338.53
(180.02)
2,158.51

-
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กร สเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
เงินปันผลรับจากกการร่วมค้า
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กร สเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ช�าระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการลดลง
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงานลดลง
จ่ายดอกเบี้ย
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

25 4

25 3

หน่วย : ล้านบาท
25 2

(9,242.47)
8,268.21
(221.47)
1.12
(4.43)
(2.15)
56.85
8.65
1.73
7.35
(1,126.61)

36.35
(7,728.62)
6,482.68
(113.35)
3.52
0.57
(2.46)
68.77
2.88
2.05
4.80
(1,242.81)

17.05
(4,453.07)
(1,843.67)
4,401.88
1,040.73
(50.00)
(232.45)
3.05
2.24
(1.26)
60.23
1.69
5.21
6.60
(1,041.77)

(9.84)
(0.67)
(801.00)
(811.51)
21.42
368.35
389.77

(21.74)
(0.81)
(922.50)
(945.05)
1.73
366.62
368.35

(41.74)
(71.39)
(39.55)
(3.63)
(747.00)
(903.31)
213.43
153.19
366.62
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคั ที่ส ท้อน ง าน การเงิน ล ลการดาเนินงาน องบริ ัท
อัตราส่วนทางการเงิน

25 4

25 3

25 2

อัตราส่วนส า คล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าส�าเร็จรูปเฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือเฉลี่ย
ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย
Cash Cycle
อัตราส่วน สดงความสามาร นการหากาไร

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

5.80
5.60
2.06
40
1
13
68
(27)

5.57
5.37
2.27
42
1
12
68
(25)

3.96
3.76
2.09
43
1
12
69
(25)

อัตราก�าไรขั้นต้น
อัตราก�าไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วน สดงปร สิทธิ า นการดาเนินงาน

(%)
(%)
(%)

47.30
23.42
17.41

47.60
23.36
19.05

46.49
21.67
21.54

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเครา ห์น ยบายทางการเงิน

(%)
(%)
(เท่า)

15.68
59.97
0.67

16.97
49.37
0.73

18.72
53.82
0.86

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

0.11
3,390.65
395.92
N/A

0.11
2,876.14
243.98
50.98

0.13
654.49
212.52
50.24
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ส่วนที่ 1 การปร กอบธุรกิจ ล ลการดาเนินงาน

5. ้อมูลทั่วไป ล ้อมูลสาคั อื่น
5.1 ้อมูลทั่วไป
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ื่อบริ ัท

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน)

ื่อย่อหลักทรั ย์

PB

ปร เ ทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ

เล ท เบียนบริ ัท

บมจ. 0107545000144

ทุนจดท เบียน

หุ้นสามัญ จ�านวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดท เบียน าร ล้ว

หุ้นสามัญ จ�านวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งสานักงาน ห ่

121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ทร ั ท์

0-2209-3000

ทรสาร

0-2209-3091

เวบไ ต์

http://www.farmhouse.co.th

นายท เบียนหลักทรั ย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009-9000
โทรสาร 0 2009-9991

ู้สอบบั

ี

ที่ปรก าก หมาย

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
193/136-137 ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร 0-2264-0789-90 , 0-2661-9192
บริษัท เอฟ.เอ็น อินฟินิตี้ จ�ากัด
เลขที่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2689-8946, 0-2291-0414
โทรสาร 0-2291-1127

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

5.2 ้อมูลสาคั อื่น
5.2.1

้อมูลที่มี ลต่อการตัดสิน จ
อง ู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคั
-ไม่มี-

5.2.2

้อจากัด อง ู้ ือหุ้นต่างปร เท
-ไม่มี-

5.4 ตลาดรอง
-ไม่มี-

5.5 ส าบันการเงินที่ติดต่อปร จา
เ า กร ีตราสารหนี้
-ไม่มี-

5.3 ้อ ิ าททางก หมาย
บริษัทไม่มีคดี หรือข้อพิพาทที่เข้าลักษณะ
1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบ (บริษัทเป็นจ�าเลยที่
ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย) ต่อสินทรัพย์ของบริษทั
ที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือ
2. คดีท่ีกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี
นัยส�าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็น
ตัวเลขได้ หรือ
3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท
อย่างไรก็ดี บริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 5 และข้อ 28.6
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ส่วนที่ 2 การกากับดู ลกิจการ

. น ยบายการกากับดู ลกิจการ
.1 า รวม องน ยบาย ล นวป บิ ตั ิ
การกากับดู ลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั มีความเชือ่ มั่นว่าการมีระบบบริหาร
จัดการทีด่ ี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�านาจ
และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม
ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะเป็นปัจจัยส�าคัญทีช่ ว่ ยเสริม
สร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการเพือ่ ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

66

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
มุง่ มั่นทีจ่ ะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ไปปฏิบัติในการด�าเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์ สุจริต
โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท และประกาศที่
เกี่ยวข้อง
3. ด�าเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมี
การก� า หนดอ� า นาจ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ด� า เนิ น การให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและ
การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมี
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ด�าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญ
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

7. ด�าเนินการโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุง่ มั่นสูค่ วามเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่น
ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าด้วยการรับฟังและทบทวน
ตนเอง เพือ่ เพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งทีด่ ที ส่ี ดุ
อยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส�านึกอันดีงาม
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการ
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
11. ด�าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วย
ความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็น
ที่ตั้ง
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ท�าคูม่ อื “หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 2” ให้สอดคล้องกับหลักการ
ก� า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560
(Corporate Governance Code for listed Companies 2017)
ที่ก�าหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม ในฐานะผู้น�าองค์กรและผู้รับผิดชอบสูงสุดของ
องค์กร ประกอบด้วย 8 ข้อหลัก คือ

หลักป ิบัติ 1

ตระหนั ก ถึ ง บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการบริษัท ในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิ จ การอย่ า งยั่ง ยื น โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มี การ
ก�าหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั เพือ่ ให้กรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีจดุ มุง่ หมายไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนตามความเหมาะสม

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ
ของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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หลักป ิบัติ 2

ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็น
ไปเพือ่ ความยัง่ ยืน โดยคณะกรรมการบริษทั ก�าหนดหรือ
ดู แ ลให้ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ของกิ จ การ
(Objectives) เป็ น ไปเพื่ อ ความยัง่ ยื น โดยเป็ น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้าง
คุณค่าให้บริษทั ลูกค้า ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม

หลักป ิบัติ 3

เสริ ม สร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการก�าหนดและ
ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ทัง้ ในเรือ่ งขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสม
และจ� า เป็ น ต่ อ การน� า พาองค์ กรสู ่ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายหลักที่ก�าหนดไว้

หลักป ิบัติ 4

สรรหาและพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการบริ ห าร
บุคลากร โดยคณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสรรหา
และพัฒนากรรมการผู้อ�านวยการและผู้บริหารระดับสูง
ให้มคี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ
ที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

หลักป ิบัติ 5

การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษทั ให้ความส�าคัญ
และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่
ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือ
ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม

หลักป ิบัติ

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในทีเ่ หมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบ
การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง

หลักป ิบัติ

รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
โดยคณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญกับการมีระบบ
การก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี มีการเปิดเผยสารสนเทศส�าคัญ
ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
หลักทรัพย์ของบริษทั หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจ
ลงทุนได้ทราบข่าวสารทีส่ า� คัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน
และด้วยคุณภาพเดียวกัน

หลักป ิบัติ

สนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มและการสื่ อ สารกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
โดยบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็น
เจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้
ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ การซือ้ ขาย
หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไร การได้รับข่าวสาร
ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และ
บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ
“ข้อมูลการลงทุน : หลักก�ากับกิจการที่ดี/นโยบายก�ากับดูแล
กิจการ”

การป บิ ตั ติ ามหลักการกากับดู ลกิจการทีด่ ี
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ก�าหนดให้มกี ารน�าหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้
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หลักการกากับดู ลกิจการ 5 หมวด
ปร กอบด้วย
1. สิทธิ อง ู้ ือหุ้น
บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็น
เจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ของตน และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขนั้
พื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วน
แบ่งในก�าไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
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1.1 การปร ุม ู้ ือหุ้น บริษัท ได้ก�าหนดให้
มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับ
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยในปี 2564 บริษัท ได้จัดให้
มีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 42 ในวันที่ 19 เมษายน 2564
เมื่อเวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน ในนิคม
อุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ท่ีจัดประชุมสามารถเดินทาง
สะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์
รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องค�าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลง
ประกาศในช่วง วันที่ 7-9 เมษายน 2564 และมีการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
1.2 หนังสือเ ิ ปร ุม ู้ ือหุ้น มีวาระการ
ประชุมที่ส�าคัญเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน และได้รับการพิจารณา
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขอความเห็นชอบ ดังนัน้
เอกสารประกอบการประชุมที่จะน�าส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนัน้ ได้มคี า� ชีแ้ จงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อม
ความเห็นของกรรมการทีม่ ขี อ้ มูลเพียงพอ ให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบ
การตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่างๆ นอกจากนี้ ในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุชัดเจนถึงเอกสารหลักฐาน
แสดงความเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วม
ประชุม โดยมีวาระส�าคัญพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี ได้แก่

• วาระแต่งตัง้ กรรมการ : บริษทั เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้
รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท�างาน จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัท
จดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ประเภทของกรรมการที่ เ สนอ ข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มประชุ ม
และจ�านวนปีทดี่ า� รงต�าแหน่ง กรณีเสนอแต่งตัง้ กรรมการรายเดิม
โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
โดยคณะกรรมการสรรหา

• วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษทั ได้ให้
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รู ป แบบ และจ� า นวนเงิ น ค่ า ตอบแทน
รวมทั้ ง นโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
กรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน
• วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี ส�านักงานสอบบัญชี
ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ
ค่าตอบแทน จ�านวนปีที่ท�าหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรายเดิม) วิธกี ารพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
• วาระการจั ด สรรก� า ไรและการจ่ า ย
เงินปันผล : บริษทั ได้ให้รายละเอียดเกีย่ วกับการจัดสรรก�าไรและ
เงินทุนส�ารอง จ�านวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูล
ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันที่
คณะกรรมการก�าหนด (Record Date) เพื่อก�าหนดสิทธิในการ
รับเงินปันผล
1.3 วั น ปร ุ ม ู ้ ื อ หุ ้ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท
จะชีแ้ จงสิทธิ และหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของ
บริษัทก�าหนดให้นับจ�านวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิ ในการ
ลงคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนให้กระท�าโดยเปิดเผย
บริษทั ได้นา� ระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการ
ลงทะเบียน และในการนับคะแนนแต่ละวาระ แสดงผลคะแนน
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลผลคะแนนขึน้ โปรเจคเตอร์ให้
ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน

ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ปี 2564
มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 15 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการ
บริษทั นอกจากนี้กรรมการผูอ้ า� นวยการ ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชี
และการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่
เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยาน
ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้แก่ บริษัทส�านักงานอีวาย จ�ากัด รวมทั้งตัวแทน
บริษทั ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
และบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์
ในวันที่ 19 เมษายน 2564

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

1.4 หลังวันปร ุม ู้ ือหุ้น บริษัทเผยแพร่มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และมีการ
บันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บนั ทึกรายชือ่
กรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารพร้อมต�าแหน่ง ที่เข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่
ส�าคัญ ค�าชีแ้ จงของกรรมการ รวมทัง้ มติทปี่ ระชุมและผลการลง
คะแนนไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้เผย
แพร่ข้อมูลไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน หลัง
วันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะแจ้งขัน้ ตอน
การออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยนับ
จ�านวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประชุม และได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระ โดยตรวจ
นับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้ นี้วาระแต่งตัง้ กรรมการ
ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็นราย
บุคคล และไม่มกี ารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วง
หน้า

2. การป บิ ตั ติ อ่ ู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

2.2 ความ ดั ย้งทาง ลปร ย น์ เพือ่ ให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึงก�าหนดให้มีมาตรการ
การท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ กรายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
2.1 การปร ุม ู้ ือหุ้น โดยจะส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบแก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า
10 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผู้ถือหุ้น
สามารถดูได้จาก www.farmhouse.co.th นอกจากนี้หากมีความ
จ�าเป็น ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือ
เกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข
หรือ กฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมและ/หรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน โดยในปี 2564 ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2564

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออก
เสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสาร
ที่ต้องใช้ส�าหรับผู้มาประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดง
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อม
หนังสือเชิญประชุม และสามารถ Download ได้จาก www.
farmhouse.co.th ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด
มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นก�าหนดทิศทางการลงคะแนนได้

1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจ�า
และท�ากันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการ
สามารถด�าเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซ้ือขาย
นั้นเป็นราคายุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ
และเงื่อนไขอื่นๆ ที่จ�าเป็น ที่จะน�ามาตัดสิน ในการท�ารายการ
ดังกล่าว ฝ่ายบริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เพื่อน�ามาใช้ในการประกอบค�าอธิบายต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2. กรณีทเี่ ป็นรายการทีไ่ ม่ได้เป็นเรือ่ งปกติ
ประจ�า แต่เป็นรายการที่เป็นนัยส�าคัญ หากบริษัท มีการท�า
รายการ ในลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
อนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็น
เกีย่ วกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคล
ที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ หรือส�านักงานกฎหมาย เป็นต้น ทีเ่ ป็นอิสระจาก
บริ ษั ท และบุ ค คลที่ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง เป็ น ผู ้ ใ ห้ ค วามเห็ น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

69

2.3 การดู ลการ ้ ้อมูล าย น บริษัทมี
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีการก�าหนด “นโยบาย
ค�าสั่ง และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการน�าข้อมูล
ภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน” (ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2545) ซึ่งในปีที่ผ่านมา
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลัก
ทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง และได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)

3. การคานง งบทบาท อง ู้มีส่วนได้เสีย
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บริษทั ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุ ก กลุ ่ ม โดยปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ และกฎระเบี ย บของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ ส� า นั ก งานก� า กั บ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รวมถึ ง กฎหมายอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแล
อย่างดี โดยได้ก�าหนดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ต่อ ู้ ือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ
ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก�าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น
อันจะน�าไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มี ก ารพั ฒ นากิ จ การของบริ ษั ท ให้ เ จริ ญ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศส� า คั ญ ที่ มี ห รื อ อาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สารสนเทศทีร่ ายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์
ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระท�าการใดๆ ที่มี
ลักษณะเป็นการจ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศ
ของบริษัท

5. จั ด ให้ มี ร ายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงินในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)
6. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเรือ่ งเพือ่
บรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิ จารณาเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่ ห นั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น บน
เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
และศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อ�านวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธกี าร ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วม
ประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
มาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ด�าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของ
บริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการ
แสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบไม่วา่ โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
บริ ษั ท มี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่ า ง
เท่าเทียมกัน โดยมีการก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
แน่นอน คือ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักส�ารอง
ตามกฎหมาย ทั้ ง นี้ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดั ง กล่ า วอาจมี การ
เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน
และแผนงานการลงทุ น ของบริ ษัท โดยบริ ษัท ได้ มีการจ่ าย
เงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน ดังนี้

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

เงินปน ล ป 25 3

บาทต่อหุ้น

จ่ายเมื่อวันที่

0.96
0.94
1.90

วันที่ 16 กันยายน 2563
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

บาทต่อหุ้น

จ่ายเมื่อวันที่

0.84

วันที่ 22 กันยายน 2564

รอเสนอและอนุมัติ

รอเสนอและอนุมัติ

จากก�าไรสุทธิและก�าไรสะสมส�าหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
จากก�าไรสะสมของ ปี 2563
รวม

เงินปน ล ป 25 4
จากก�าไรสุทธิและก�าไรสะสมส�าหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
จากก�าไรสะสม

ต่อลูกค้า
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักว่าความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจส�าคัญ อันน�าไปสู่ความส�าเร็จของ
บริษัทอย่างยั่งยืน โดยก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
1. ด�าเนินธุรกิจด้านผลิต จ�าหน่ายสินค้า และบริการ
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ด�าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและ
บริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
การให้ขอ้ มูลทีจ่ า� เป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปดิ บัง หรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริง
3. ด� า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด ถื อ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
เป็นธรรม และไม่กระท�าการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า
รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์
ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่ เ รี ย ก รั บ หรื อ ยิ น ยอมที่ จ ะรั บ ทรั พ ย์ สิ น
หรือประโยชน์อนื่ ใดที่ไม่สจุ ริตจากลูกค้า ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีทไี่ ม่สามารถ
ปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ร้องเรียนต่อบริษัท และค�าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และ
ด�าเนินการอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็น
ศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และค�าปรึกษาใน
ตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ทหี่ มายเลข
โทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และทางเว็บไซต์
www.farmhouse.co.th หรือ เฟชบุ๊ค www.facebook.com/
FarmhouseThai ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและ
ด�าเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ค�าขอต่างๆได้รับการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค

ต่อคู่ค้า
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค
และค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยก�าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มีระบบการคัดเลือกคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Value
Chain) ที่มีการด�าเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
การปฏิ บั ติ ต ่ อ คู ่ ค ้ า บนพื้ น ฐานของการแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรม
เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า
ไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้ า งสั ม พั น ธภาพและความเข้ า ใจที่ ดี ต ่ อ กั น
แลกเปลีย่ นความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สนิ ค้าและ
บริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้า
เป็นการล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหาย
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5. ไม่ เ รี ย ก รั บ หรื อ ยิ น ยอมที่ จ ะรั บ ทรั พ ย์ สิ น
หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

ต่อคู่ ่ง
คณะกรรมการบริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมาย โดยก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม โดยค�านึงถึงจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและ
กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไป
ด�าเนินธุรกิจ
2. ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า โดยในปี
ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่ง
ทางการค้า

ต่อเจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
หลั ก การและมี วิ นั ย เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ ถื อ ให้ กั บ เจ้ า หนี้
โดยก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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1. ปฏิ บั ติ ต ่ อ เจ้ า หนี้ทุ ก กลุ ่ ม อย่ า งเสมอภาคและ
เป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกัน
อย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพือ่ ให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน
และความสามารถในการช�าระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขข้ อ ใด
ข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

1. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน โดยเคารพต่อศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างาน ตลอดจน ไม่เปิดเผย
และ/หรือ ส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับของพนักงาน
ต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทฯ
3. ส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มกั น ในการจ้ า งแรงงาน
เคารพในความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุผล
ทางเพศ อายุ สีผิว เผ่าพันธุ์ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
ความพิการหรือทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง หรือสถานะ
อื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ให้การ
สนับสนุนการว่าจ้างแรงงานผู้พิการ
4. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอายุข้ันต�่าในการจ้าง
งาน และจะไม่รบั แรงงานผูเ้ ยาว์เข้ามาท�างาน ทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พัฒนาการ และส่งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบังคับ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาและเพิ่มทักษะความสามารถ
ของบุคลากรอย่างทั่วถึง และหลากหลาย สร้างความมั่นคงใน
เส้นทางสายอาชีพ และเปิดโอกาสในการเจริญก้าวหน้าตาม
ศักยภาพของแต่ละคน
6. ส่งเสริม ผลักดัน ให้พนักงานทุกคนได้เข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานและการพัฒนา
องค์กร
7. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม
ตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงาน

ในปี 2564 บริษทั ฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม
เงื่อนไขการช�าระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัด
ช�าระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ

8. จัดให้มสี วัสดิการและสิทธิประโยชน์ทเี่ หมาะสมต่อ
พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�าปี
การท�าประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
เป็นต้น

ต่อ นักงาน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ ี
ค่าและเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการขับเคลื่อน โดยก�าหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การส่งเสริมความหลากหลาย
และการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

9. เปิดโอกาสให้พนักงานมีชอ่ งทางสือ่ สาร เสนอแนะ
และ/หรือ ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับการท�างาน ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ
จะได้รับการพิจารณาโดยมีการก�าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างาน
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

10. จัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกทีจ่ า� เป็นในการปฏิบตั ิ
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง จัดให้มีสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน โดยค�านึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

5. ปฏิบัติต่อพนักงานเรื่องการจ้างงาน โดยอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน
และประสิทธิภาพในการท�างาน มากกว่าบุคลิกลักษณะส่วน
บุคคล รวมทั้ง ให้การสนับสนุนการว่าจ้างแรงงานผู้พิการ

11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ
ในการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
การต่อต้านการทุจริต และการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ก�าหนดค่าจ้าง หรือเงินเดือน ไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่าตามที่กฎหมายก�าหนด และอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติใน
ด้ า นความแตกต่ า งของลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล เช่ น สั ญ ชาติ
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ เป็นต้น แต่จะพิจารณาตามหลักการจ้าง
คือ งานเท่ากันค่าตอบแทนเท่ากัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานว่าเป็น
ทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงสุด และเป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลือ่ น
องค์กรไปสู่ความส�าเร็จ และปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริมความเท่าเทียม
ในการจ้างงาน รวมทัง้ ได้กา� หนดระเบียบการบริหารจัดการและ
พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล โดยยึ ด ถื อ กฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทยเป็นส�าคัญ อาทิ การห้ามใช้แรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับ และการไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงาน เป็นต้น

การป ิบัติต่อ นักงานอย่างเปนธรรม
บริษัทฯ ได้สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริม การปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรม เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร บนหลักการและพื้นฐานการเคารพสิทธิ
มนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงได้ก�าหนดแนวทาง
การปฏิบัติไว้ ดังนี้

นวทางการป ิบัติด้านว่าจ้าง นักงาน
1. ด� า เนิ น การตามนโยบายการสรรหา คั ด เลื อ ก
และว่าจ้าง โดยค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ
ยึดหลักการความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม และความ
เสมอภาคเป็นส�าคัญ
2. ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก และจะ
ไม่รับแรงงานผู้เยาว์เข้ามาท�างาน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พัฒนาการ และส่งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบังคับ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อก�าหนดที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ให้การคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของพนักงานให้
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม อย่างเคร่งครัด
4. จัดให้มีระบบการจ้างงาน ซึ่งมีสัญญาว่าจ้างที่
ถูกต้องตามกฎหมาย และ/หรือ มีข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างงาน
ไว้อย่างชัดเจน

นวทางการป ิบัติด้านค่าตอบ ทน นักงาน

2. พิจารณาการปรับค่าจ้าง หรือเงินเดือน ด้วยความ
ยุติธรรม เหมาะสม เพื่อจัดกลุ่มให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีความ
แตกต่างกันในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความ
รับผิดชอบ โดยมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบการประเมิน
ผลงานและการปรับเลื่อนต�าแหน่งงาน
3. มีระบบการบันทึกเวลา การรายงานผลการปฏิบัติ
งาน ก�าหนดระเบียบขั้นตอนการด�าเนินงาน อย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้

นวทางการป ิบัติด้าน รงงาน
ล นักงานสัม ันธ์
1. เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ และคณะกรรมการอืน่ ๆ เพือ่ สามารถแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด�าเนินงาน
ขององค์กร
2. ปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน ตามข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และยึดสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกประเภท
สัญญาจ้าง จัดให้มีระบบการร้องเรียน และ/หรือ การร้องทุกข์
เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารในการสร้างความเข้าใจและความ
สัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน รวมทั้ง ให้เกิดความเป็นธรรมต่อการว่าจ้าง
3. ไม่ขัดขวาง เข้าแทรกแซง หรือ การกระท�าใดๆ
ทีจ่ ะเป็นผลกระทบต่อการใช้สทิ ธิของพนักงานที่ไม่มผี ลเสียหาย
ต่ อ การด� า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ ผิ ด ระเบี ย บ
ข้อกฎหมาย ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมของพนักงานถือว่าเป็นการ
ปฏิบตั ติ ามหลักความเชือ่ ของเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ
ชาติก�าเนิด เป็นต้น
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นวทางการป ิบัติการร้องทุก ์
หรือ ้อร้องเรียน นักงาน
กรณีที่พนักงานมีความไม่พอใจ หรือมีความทุกข์อัน
เกิดขึ้นเนื่องจากการท�างาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการท�างาน
สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การถูกพิจารณาโทษทางวินัย
การไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการท�างาน
1. พนักงานสามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์หรือข้อร้อง
เรี ย นได้ ด ้ ว ยตนเอง หรื อ ต่ อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล� า ดั บ ขั้ น
หรือ ต่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือตามช่องทางอื่นที่
บริษัทฯ ได้จัดให้ไว้ ตามแต่ละเหตุการณ์ หรือความสะดวกใจ
ของพนักงาน ผ่านรูปแบบการจัดท�าหนังสือหรือด้วยทางวาจา
ในกรณีที่เร่งด่วนและฉุกเฉิน ซึ่งต้องชี้แจงรายละเอียดต่างๆ
ที่เกิดขึ้น และแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบ (ถ้ามี)
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2. การสอบสวนและพิจารณา โดยฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ จะพิจารณาท�าการสอบสวน โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อวินิจฉัยและพิจารณา หรือ การตัดสินในการ
ร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น กรณีผู ้ ร ้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ
ข้อร้องเรียน ไม่พอใจในผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สอบสวน สามารถยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนของบริษัทฯ ได้
3. ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ
ถือว่าการร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียนของพนักงาน ที่เป็นไปตาม
ข้อก�าหนด เป็นวิธีการที่พนักงานสามารถกระท�าได้โดยชอบ
และบริษัทฯ จะไม่น�าการกระท�าดังกล่าวมาใช้ประกอบการ
พิจารณาในการให้คณุ ให้โทษต่อพนักงาน ตลอดจน ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
แก่การร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

การจัดการด้านสวัสดิการ
ล สิทธิปร ย น์อื่นๆ
บริ ษั ท ฯ ได้ มี การส่ ง เสริ ม การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
ความรู้ ทักษะ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง พร้อมทั้ง เปิดโอกาสในการเจริญก้าวหน้าทาง
สายอาชี พ ตามศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล ในขณะเดี ย วกั น
บริษทั ฯ มีการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
ดีในการปฏิบตั งิ าน โดยค�านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ
และทรัพย์สินของพนักงาน ตลอดจน จัดตั้งคณะกรรมการ
หน่วยงานด้านความปลอดภัยในการท�างานขึ้นมาดูแลงานด้าน
นี้โดยเฉพาะ เพื่อเสริมสร้าง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผ่าน
รูปแบบสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

พร้อมกันนี้ ได้ให้ความส�าคัญในการดูแลพนักงานทุกคน
ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีความสุขในการท�างาน โดยเชือ่ มั่นว่า
รากฐานที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง
ยั่ง ยื น นั้ น มาจากศั ก ยภาพในการท� า งานของพนั ก งานที่ มี
ความสุข โดยมีสวัสดิการเพื่อการอ�านวยความสะดวกในการ
ท�างาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุดท�างาน/เครื่อง
แต่ ง กาย รถรั บ ส่ ง พนั ก งาน โรงอาหารประจ� า โรงงานที่
ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีคุณภาพ และราคาย่อมเยา การดูแล
สุขภาพอนามัยของพนักงาน มีอ่างล้างมือ การตรวจสุขภาพ
ประจ�าปีและห้องพยาบาลที่มีแพทย์ประจ�า ฯลฯ
ด้านสุ า อนามัย ล ความปลอด ัย
เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน ให้มีความ
แข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการท�างานที่ดี รวมถึง สามารถ
ลดการหยุดงานของพนักงานได้ เช่น ห้องพยาบาลประจ�าบริษทั
กองทุนเงินทดแทน ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากกฎหมาย
ก�าหนด ประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนคุ้มครอง 24
ชั่วโมง ตรวจสุขภาพร่างกายประจ�าปี และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ฯลฯ
ด้านความ ่วยเหลือค่าครอง ี
เพือ่ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ย ด้านค่าครองชีพของ
พนั ก งาน ให้ มี ค วามเป็ น อยู ่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น เช่ น
รถรับ-ส่งพนักงาน ชุดยูนิฟอร์มเครื่องแต่งกาย เงินช่วยเหลือ
ค่าคลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ตลาดนัดจ�าหน่ายสินค้าราคา
ประหยัด สวัสดิการด้านดอกเบี้ยที่พักอาศัย ฯลฯ
ด้าน วั ล กาลัง จ
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานให้
กับพนักงาน และเสริมสร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร เช่น
การฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ รางวัลพนักงานตามอายุงาน HPE : High
Performance Employees Award เงินรางวัลจูงใจ ของขวัญ
ปีใหม่ กิจกรรมนันทนาการและท่องเที่ยวเงินช่วยเหลือกรณี
พักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ฯลฯ
ด้านเงินออมเ ื่ออนาคต
เพือ่ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเรียนรูแ้ ละ
รู้จักการวางแผนทางการเงิน เพื่อความมั่นคง และมีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ใ นอนาคต เช่ น กองทุ น ส� า รองเลี้ ย งชี พ สหกรณ์
ออมทรัพย์เพื่อลดหนี้นอกระบบ เงินบ�าเหน็จเกษียณในอัตรา
ที่มากกว่ากฎหมายก�าหนด ฯลฯ

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมใน
การดู แ ลสภาพแวดล้ อ มในการท� า งาน โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง
“คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานในสถานประกอบกิจการ” เพื่อด�าเนินงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมและอนามัยที่ดี มีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของสถานที่ท�างานเป็นประจ�าและสม�่าเสมอ
จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้ง
ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร เส้นทางจราจรพื้นที่ทาง
เดินภายใน ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้ง จัดเตรียม
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ด ้ า นความปลอดภั ย ให้ กั บ
พนักงานอย่างครบถ้วน โดยที่ดูแลและฝึกอบรมให้พนักงาน
สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยได้ถูกต้อง
และใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมถึง จัดให้มีการจัด
เตรี ย มระบบป้ อ งกั น ภั ย และความพร้ อ มด้ า นอุ ป กรณ์ ค วาม
ปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย
เครื่องดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น
ตลอดจนได้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และป้องกันอัคคีภัยเป็น
ประจ�าทุกปี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีการ
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังดูแลทรัพย์สิน
ของพนักงานและองค์กร พร้อมทั้ง มีระบบการควบคุม ดูแล
และตรวจสอบ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
พร้ อ มทั้ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น ผ่ า นกิ จ กรรมโครงการ
“HR Clinic” โดยมีเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ท�าหน้าที่ ให้
ค�าปรึกษา ข้อแนะน�า ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และรับข้อร้องเรียน
ต่างๆ ด�าเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะการแก้ปัญหา การป้องกันและขจัดความเครียด รวมถึง
การท�างานเป็นทีม เพื่อให้การท�างานร่วมกันอย่างราบรื่นและ
มีความสุข และเพิ่มความสามารถในการจัดสรรเวลาส�าหรับชีวติ
และงานได้อย่างสมดุล ในขณะเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพพนั ก งาน เช่ น การออกก� า ลั ง กาย ส่ ง เสริ ม
โภชนาการ ตรวจสุขภาพพนักงาน และสวัสดิการด้านการรักษา
พยาบาล ตลอดจน ด�าเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานภายในองค์กร เพื่อได้ท�าความรู้จักกันมากขึ้น และให้
ความช่วยเหลือกัน
ในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ การสนั บ สนุ น การ
จัดกิจกรรม 5ส. และกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบกิจการ
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่ดี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างาน
ให้นา่ อยู่ โดยมีกจิ กรรมรณรงค์และฝึกอบรมให้พนักงานสามารถ
ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกประเภท อุบตั เิ หตุจากการเดินทาง และยาเสพติดทุกประเภท

ตลอดจน ส่งเสริมให้พนักงานออกก�าลังกาย รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการพนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานด้านสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ และยัง
เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่อพนักงานได้
อย่างทั่วถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการ
สื่อสารที่รอบด้าน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันท�าบุญบริษัทฯ
ประจ�าปี และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ โดยมีหลักปรัชญาในการ
บริหารจัดการและการด�าเนินชีวิต เพื่อน�ามาปรับใช้กับตนเอง
ครอบครัว สังคม และการท�างานซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น

ต่อ ุม น ล สังคม
คณะกรรมการบริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม โดยให้ความส�าคัญกับ
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย ความ
มั่น คง และสุ ข อนามั ย อย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น เพือ่ ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสังคมและ
ส่ ว นรวมที่ ดี อี ก ทั้ ง ยั ง แสวงหาโอกาสสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
สร้างสรรค์สงั คม ปลูกฝังจิตส�านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่ดา� เนินธุรกิจทีท่ า� ให้สงั คมเสือ่ มลง และไม่ละเมิด
สิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตส�านึกในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึน้ ในบริษทั และพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
3. ถือเป็นหน้าทีแ่ ละเป็นนโยบายหลักในการให้ความ
ส�าคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
แก่ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงาน
4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหา
และผลกระทบอันอาจเกิดขึน้ กับชุมชนโดยรอบ เพือ่ จัดการแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงที อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่าง
โรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์
ซึ่งกันและกัน
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5. ก�าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการด�าเนินงานของ
บริษัท
6. ท� า การส� า รวจพร้ อ มรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ความต้องการของชุมชน เพื่อให้การตอบสนองและการพัฒนา
แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัทฯ ประกอบ
ธุรกิจ โดยค�านึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ที่สังคมและ
ชุมชนจะพึงได้รับอย่างยั่งยืน
8. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
9. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
10. สร้ า งรายได้ แ ละส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
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11. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ระหว่างบริษทั กับ
ชุมชนและสังคม บนพืน้ ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของธุรกิจเป็นส�าคัญ โดยเชื่อมั่นว่า ความส�าเร็จอย่างยั่งยืนนั้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ
เพียงอย่างเดียว แต่ยงั รวมถึง การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
และสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน รวมถึงการช่วยเหลือหน่วยงาน
เพือ่ สังคมในชุมชน การมอบเงินบริจาคและสิ่งของต่างๆ ให้แก่
องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมดู
จาก รายงานการพัฒนาความยั่งยืน)
ต่อสิ่ง วดล้อม
คณะกรรมการบริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึง
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและ
ในระดับประเทศ

บริษทั ฯ ได้คา� นึงถึงการด�าเนินธุรกิจทีจ่ ะมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง การเลือกเทคโนโลยี กระบวนการผลิต
และกระบวนการก�าจัดของเสีย รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และนโยบายด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม โดยค� า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมิน
ผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ
2. สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ กรและสร้ า งจิ ต ส� า นึ ก ให้
พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบ�าบัด และฟืน้ ฟูการ
ทดแทน การเฝ้ า ระวั ง ดู แ ลและป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value
Chain) ที่ด�าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. ค� า นึ ง ถึ ง ทางเลื อ กในการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้มีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเกิดน้อย
ที่สุด
8. เป็นผู้น�าในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วน
รวมอย่างยั่งยืน
ต่อ าครั
คณะกรรมการบริ ษั ท ด� า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบของภาครัฐ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและท�าความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานและไม่ด�าเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย
2. ด� า เนิ น การอย่ า งถู ก ต้ อ ง เมื่ อ มี การติ ด ต่ อ ท� า
ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐใน
ขอบเขตที่เหมาะสม

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น
บริษัท ด�าเนินธุรกิจแบบสุจริต ซื่อตรงให้ความร่วมมือ
สนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด มีการช�าระภาษีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด ทั้งภาษีเงินได้
นิ ติ บุ ค คล ภาษี มู ล ค่ า เพิม่ ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ ภาษี เ งิ น ได้
หัก ณ ทีจ่ า่ ย ภาษีปา้ ย ภาษีโรงเรือน ภาษีศลุ กากร อากรแสตมป์
รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัททุกประเภท

การไม่ล เมิดทรั ย์สินทางป

า

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ
และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ
บริษทั และไม่นา� ทรัพย์สนิ ทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บคุ คล
อื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผู ้ อื่ น
ไม่ละเมิดหรือน�าผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่
เก็บไว้ในรูปแบบใด
และในปีทผี่ า่ นมา บริษทั มิได้มกี รณีละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาแต่อย่างใด

การไม่ล เมิดสิทธิมนุ ย น
คณะกรรมการบริ ษั ท เคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1 ไม่กระท�าการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิด
สิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่
พนักงาน เพื่อน�าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

3. ไม่จ�ากัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทาง
ความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้
พึงหลีกเลีย่ งการแสดงความคิดเห็นทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
หรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือ
ผูท้ เี่ ชือ่ ว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็น
ธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค�าร้องเรียนพึงได้รับการ
เอาใจใส่และด�าเนินการอย่างเป็นธรรม

4. การเปดเ ย ้อมูล ล ความ ปร่ง ส
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�าคัญกับการมีระบบ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศส�าคัญที่มี
หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงในราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่
ส� า คั ญ อย่ า งรวดเร็ ว เท่ า เที ย มกั น และด้ ว ยคุ ณ ภาพเดี ย วกั น
โดยแบ่งเป็น
1.

2.

สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลา
บัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1
One Report)
สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่
การได้มา/จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/
ไม่จ่ายเงินปันผล การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ฯลฯ

โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และส่ ง ในรู ป แบบเอกสารสิง่ พิ ม พ์ ต ่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยภายในเวลาที่ก�าหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั www.farmhouse.co.th ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกส�านักงานคณะ
กรรมการก� า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด�าเนินการเนื่องมาจากการ
เปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
• นโยบายการก� า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
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นโยบาย เรื่อง การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
นโยบาย เรื่อง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบาย เรื่อง การจัดการด้านสังคม
ระเบียบปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้าน
การทุจริต
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั กฎบัตรเลขานุการบริษทั
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบั ต รคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและบริ ห าร
ความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณ
ของผู้ตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
งบการเงินรายไตรมาส และประจ�าปี ทัง้ ฉบับปัจจุบนั
และของปีก่อนหน้า
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี
(แบบ 56-1 One Report)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจุวาระ
การประชุม
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
และข่าวสารทางการตลาดต่างๆ และการท�ากิจกรรม
ทางสังคมของบริษัท

คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว ่ า ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท
ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้
ก�าชับให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่าเสมอ
และทันเวลา รวมถึงได้จดั ท�ารายงานความรับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงินเป็นประจ�าทุกปี และในปี 2564 ได้จัดท�าค�าอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผย
งบการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษทั ได้ให้ความส�าคัญและยึดถือ
ปฏิบัติมาโดยตลอด

การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัป ัน
“บริษัท” เป็นผู้น�าในการผลิต และจัดจ�าหน่ายเบเกอรี่ที่
สร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูบ้ ริโภค เพือ่ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตทุก
รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึงได้ลงนามประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ”
เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2559 และได้รบั การต่ออายุการเป็นสมาชิก
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 จะสิ้นสุดวันที่ 4
พฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทฯ จะด�าเนินการตามนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยความตระหนักว่าการ
ทุจริตคอร์รปั ชันจะเป็นอุปสรรคทีส่ า� คัญต่อการพัฒนาองค์กรและ
ประเทศ และตั้ ง เป้ า หมายในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2 ในปี 2565
บริษัทฯ ได้จัดท�านโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนของบริษทั รวมทัง้ เป็นข้อก�าหนดให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
นโยบาย เพือ่ พัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยั่งยืน โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2564 เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2564
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ท บทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบาย
และระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องกับราย
ละเอียดที่หน่วยงานแนวร่วมภาคเอกชนไทยให้มีการเพิม่ เติม
และการด�าเนินการธุรกิจในปัจจุบัน ดังนี้
1. บริษทั ฯ ไม่กระท�า และ/หรือสนับสนุนการให้สนิ บน
โดยการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้ความ
สนับสนุน การบริจาค การสนับสนุนทางการเมือง การด�าเนินงาน
ที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจ่ายค่าอ�านวยความ
สะดวก และการจ้างพนักงานรัฐ บริษทั ฯ จะด�าเนินการด้วยความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตส�านึก และค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริต ให้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
จัดท�าเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
กระท�าการใด หรือเป็นตัวกลางการให้หรือการรับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์ อื่ น ใดกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หน่ ว ยงานของรั ฐ
หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดย
ทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระท�าหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่
ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
4. จัดให้มกี ลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใส
และถู ก ต้ อ ง มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจให้
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริต

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

5. ก�าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติต่อต้านการทุจริตอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจน
การทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของธุ รกิ จ กฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนการกระท�าผิดด้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่
ประการใด

6. จัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สาร เพือ่ ให้ผแู้ จ้งเบาะแส
สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้ง
เบาะแสจะได้รับความคุ้มครอง

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยกรรมการ
บริษทั มีวาระการด�ารงต�าแหน่งทีแ่ น่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของ
บริษัท ก�าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง
ให้กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 ออกจากต�าแหน่ง โดยกรรมการที่
อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ อย่างไรก็ดี
ถึ ง แม้ ว ่ า จ� า นวนกรรมการบริ ษั ท มี ม ากกว่ า แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคล
ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความ
สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผูน้ า� ให้ขอ้ เสนอแนะ ในทุกๆ ด้าน
และ ให้แง่คิดกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต
ให้พนักงาน คู่ค้าที่ท�าธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน
ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ให้รบั ทราบ ว่าบริษทั ฯ ไม่ยอมรับ
การทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งมีการ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ก�าหนด
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและมีความสอดคล้องตามนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงาน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ
สารแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อ�านวย
การ การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้าน
การทุจริต” การประชาสัมพันธ์ความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านการทุจริต การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงมีการรายงาน
ผลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการทุจริต โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมของการ
ปฏิ บั ติ ต ามแบบประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ มาตรการต่ อ ต้ า น
การคอร์รัปชัน เพื่อกระบวนการรับรองการต่ออายุของแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มชี อ่ งทางการรับแจ้งข้อมูล
เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตของบริษัทฯ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ อีเมล์ โทรศัพท์
กล่องรับข้อเสนอแนะ และทางเวปไซต์บริษัทฯ โดยมีส่วน
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษทั เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับเรื่องร้อง
เรียนตามช่องทางที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีข้อก�าหนดการให้ความ
คุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือปฏิเสธการ
ทุจริต และการคอร์รัปชั่น ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเกิดจากการให้ความร่วมมือใน
การต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชั่น

5. ความรับ ิด อบ องค กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ของ
บริษทั ไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
และตั ด สิ น ใจ ก� า กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย

.2 จรรยาบรร ธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ยึดมั่นในการกระท�าในสิ่งทีถ่ กู ต้อง
จึงได้ออกข้อพึงปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ
พนั ก งาน เพื่ อ เป็ น แนวทางการด� า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท
กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้ง
ต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจด�าเนินการ
ใดๆ ละเว้นการกระท�า ทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั และ
ส่วนรวม
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.3 การเปลี่ยน ปลง ล ั นาการ
ที่สาคั องน ยบาย นวป ิบัติ
ล ร บบการกากับดู ลกิจการ
นรอบปที่ ่านมา
.3.1 การเปลี่ยน ปลง ล ั นาการ
ที่สาคั
ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 8/2564
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 มีการทบทวนการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�าคัญของนโยบายต่อต้านการทุจริต และระเบียบปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต โดยเพิ่มรายละเอียดค�านิยาม แนวทางการ
ปฏิบัติ ของรูปแบบการทุจริต ในเรื่อง การจ่ายค่าอ�านวยความ
สะดวก การจ้างพนักงานรัฐ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทีแ่ นวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทยก�าหนดเพิ่มเติม
ในแบบประเมิ น ตนเองเพื่ อ พั ฒ นาระบบต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
ฉบับ 4.0
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ด้านนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการพัฒนา
ทีส่ า� คัญคือน�า COSO - ERM 2017 framework มาใช้เป็นกรอบ
ในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและเริ่มด�าเนินการอย่าง
เต็มรูปแบบในปี 2564 โดยให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยงการ
บริหารความเสี่ยงเข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ท�าให้สามารถ
วัดผลลัพธ์การด�าเนินงานทีต่ อ้ งการได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการ
ติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบ

หลักป ิบัติ

รวมถึงมีการผลักดันวัฒนธรรมองค์กร โดยก�าหนด
“จริยธรรม” ให้เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร “FARMHOUSE
ACTIVE” และประกาศแนวปฏิ บั ติ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
เพื่อเป็นกรอบพฤติกรรมที่คาดหวังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร และเป็นรากฐานในการสร้างพฤติกรรม
ร่วมที่ดีของพนักงานทุกคน
นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบาย
การพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการ
การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (Sustainable Development)
บนพื้นฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญที่จะ
ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยต้อง
มีประสิทธิภาพในด้านการด�าเนินธุรกิจ ควบคูไ่ ปกับการให้ความ
ส� า คั ญ ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม สั ง คม และยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
หรือเรียกว่า “ESG” เพือ่ สร้างความเชือ่ มั่นต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ขององค์กร มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ และมีการพัฒนา
นวั ต กรรมอย่ า งต่ อ เนื่อ ง ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม เป็นความยั่งยืนทีร่ วมอยู่ในทุกกระบวนการทาง
ธุรกิจ (ESG in-process) ขององค์กร

.3.2 หลักการกากับดู ลกิจการที่ดี
ที่บริ ัท ไม่ ได้ป ิบัตติ าม
โดยในปี 2564 ส�าหรับหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ไม่ได้
ปฏิ บั ติ ต าม เนื่อ งจากบริ ษั ท ฯได้ ก� า หนดมาตรการทดแทน
ที่เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

มาตรการทด ทน องบริ ัท

กรรมการอิสระมีการด�ารงต�าแหน่ง
ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
นิยามกรรมการอิสระ และสามารถปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความอิสระได้เป็นอย่างดี อย่างไร
ก็ตามในปี 2564 กรรมการอิสระทุกคนมีการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการควรประกอบด้วย
อิสระมากกว่า 50%

บริษทั ฯ เลือกปฏิบตั ติ ามหลักทีส่ า� นักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดให้มีโครงสร้างของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3
ของคณะกรรมการบริษัท

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)
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มาตรการทด ทน องบริ ัท

ประธานกรรมการบริษัท
ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท
ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการ จ�านวนเกินกว่า 5-12 คน

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�านวน 15 คน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วย 3 กลุ่ม กลุ่มกรรมการอิสระ กลุ่มกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และกลุ่มกรรมการบริหาร เพื่อการถ่วงดุลในการบริหาร และเป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ที่ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้บริษัทฯ
พิจารณาจ�านวนกรรมการบริษทั โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขนาด
ของธุรกิจ

.3.3 การป ิบัติตาม
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ใน
ฐานะผู ้ น� า ขององค์ กร ได้ ศึ ก ษาและได้ รั บ ฟั ง ค� า บรรยาย
หลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบตั ิ
ในการน�าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่าง
ดีแล้ว ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตาม
“หลั ก การก� า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 2”
ที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed
companies 2017) เพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร
และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น การปฏิ บั ติ ต าม
หลักปฏิบัติใน CG Code เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้
ปรั บ ใช้ หรื อ มี แ ผนพั ฒ นาให้ เ หมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ แล้ ว
เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตาม
ความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและ
สังคมโดยรวม
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ส่วนที่ 2 การกากับดู ลกิจการ

. ครงสร้างการกากับดู ลกิจการ ล ้อมูลสาคั
เกี่ยวกับค กรรมการ ค กรรมการ ุดย่อย
ู้บริหาร นักงาน ล อื่นๆ
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1. นาย ิ ั

ประธานกรรมการ

เนียงเวทย์

12. นายวั น ัย ติ ูตร กูล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2. นายอ ิ าติ ธรรมม นมัย

13. าสตราจารย์นาย ทย์ ปย มิตร รีธรา

3. นายอ ิเ ร ธรรมม นมัย

14. นายธน ิ

4. นายวิ ัย กุลสม

15. นางเอมอร ปทุมารัก ์

5. นางสาวเ รรัตน์ อนันตวิ ัย

1 . นางมาลี ตั้ง จสนอง

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้อ�านวยการ
กรรมการรองผู้อ�านวยการ

กรรมการอิสระ

์ มูล ก ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน /
เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

. นางสาว นิดา ปร ย น์ทวีกิจ

กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน

. ดร. จนี เนียงเวทย์

10

กรรมการ

5

9

8

3

11

1

7

16

6

15

. นาย ันธ์ เนียงเวทย์
กรรมการ

. นางสาวสาย ิน กิตติ ร ิมล
กรรมการ และผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

1 . นางสาวอุบลลัก

์ ลือวรวิ

กรรมการ และผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

14

4

2

13

12

ู

11. าสตราจารย์ ดร.ธีรวุ ิ บุ ย ส

ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

.1 ครงสร้างการกากับดู ลกิจการ
ัง ครงสร้างองค์กร
ค กรรมการบริ ัท
BOARD OF DIRECTORS

ค กรรมการสรรหา
ล ิจาร าค่าตอบ ทน

ค กรรมการตรวจสอบ

NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE

AUDIT COMMITTEE

ค กรรมการธรรมา ิบาล
ล บริหารความเสี่ยง

เล านุการบริ ัท

CORPORATE GOVERNANCE AND
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

ส่วนตรวจสอบ าย น

INTERNAL AUDIT DIVISION

ส่วนการกากับดู ลกิจการ
ล บริหารความเสี่ยง

CORPORATE GOVERNANCE AND
RISK MANAGEMENT DIVISION

COMPANY SECRETARY

กรรมการ ู้อานวยการ
MANAGING DIRECTOR
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กรรมการรอง ู้อานวยการ
VICE MANAGING DIRECTOR

รงงาน

สานักงาน

FACTORY

าย

OFFICE

SALES

รงงานลาดกร บัง 1

รงงานลาดกร บัง 2

รงงานบาง ัน

ส�านักงานกลาง
Central
Management

การเงิน
Finance

ขายธุรกิจ 1
Sales 1

ผลิตโรงงานลาดกระบัง 1
Production
Lad Krabang Factory 1

ผลิตโรงงานลาดกระบัง 2
Production
Lad Krabang Factory 2

ผลิตบางชัน
Production
Bang Chan

ทรัพยากรบุคคล
Human Resource

บัญชีบริหาร
Management A/C

หน่วยงานดูแล
ลูกค้ารายใหญ่
Key Account

วิศวกรรม
Engineering

กลางโรงงาน
Center Support
Factory

วิจัยพัฒนาและ
ควบคุมคุณภาพ
RD and QC

สรรหาและจัดซื้อ
Procurement

บัญชีต้นทุนและ
งบประมาณ
Cost Accounting
and Budgeting

พัฒนามาตรฐาน
Work Standard
Development

บ�ารุงรักษาอาคาร
และงานระบบ
Building Maintenance
and System

การตลาด
Marketing

LAD KRABANG
FACTORY 1

โลจิสติกส์
Logistics

LAD KRABANG
FACTORY 2

BANG CHAN
FACTORY

สารสนเทศ
MIS

.2 ้อมูลเกี่ยวกับค กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 15 ท่าน ประกอบด้วย

.2.1 องค์ปร กอบ องค กรรมการบริ ทั

• กรรมการอิสระ 5 ท่าน
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 33.33 (สัดส่วน 1 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด)

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง

องค์ปร กอบ องค กรรมการบริ ัท
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความ
สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผูน้ า� ให้ขอ้ เสนอแนะ ในทุกๆ ด้าน
และ ให้แง่คิดกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 26.67 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 40.00 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด
• กรรมการที่เป็นเพศชาย จ�านวน 9 ท่าน
เพศหญิง 6 ท่าน

.2.2 ้อมูลค กรรมการบริ ัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายนาม ดังนี้
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ราย ื่อ

ตา หน่ง

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
4. นายวิชัย กุลสมภพ
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
7. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้อ�านวยการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการรองผู้อ�านวยการ
กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

ราย ื่อ

ตา หน่ง

11. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
12. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล

•
•
•
•
•
•
•
•

13. ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา
14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์

ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมกาตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง

ราย ื่อ

ตา หน่ง

1. นางมาลี ตั้งใจสนอง

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

.2.3 ้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
องค กรรมการ
อบเ ตอานาจหน้ า ที่ องค
บริ ทั ที่สาคั มีดังนี้

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code)
และเพือ่ ให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ติ ามหมวด 3/1 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
คณะกรรมการบริษทั จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ท�าหน้าทีก่ า� กับดูแล
กิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และให้ตระหนักถึง อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั
มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบ
ธุรกิจ จะพึงกระท�าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอ�านาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการบริษัท

ในด้านบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารบริษัท
ได้จดั ให้มกี ารแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ทัง้ ด้านโครงสร้างและการ
ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ มีการก�าหนดระดับอ�านาจด�าเนินการในแต่ละ
ด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ
โดยเฉพาะการลงนามผูกพันบริษัท ได้ก�าหนดเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้แล้วว่า ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราส�าคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจก�าหนดชื่อ
กรรมการผูม้ อี า� นาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราส�าคัญ
ของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการ ู้มีอานาจลงนาม ทนบริ ัท
กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผูม้ อี า� นาจลงนามผูกพัน
บริษทั โดยการลงนามนัน้ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน
และประทับตราส�าคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ
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ปร ธานกรรมการบริ ัท
รองปร ธานกรรมการ
ล กรรมการ ู้อานวยการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท รองประธาน
กรรมการและกรรมการผู้อ�านวยการไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็น
แนวทางในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องประธานกรรมการบริ ษั ท
รองประธานและกรรมการผู้อ�านวยการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อานาจหน้าที่ ล ความรับ ิด อบ
องปร ธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท
ในการก�ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ
บริ ษั ท ออกเสี ย งเพิ่ม ขึ้ น อี ก เสี ย งหนึ่ง เป็ น เสี ย ง
ชี้ขาด
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3. เรี ย กประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ อาจ
มอบหมายให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุม
การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ตอ้ งด�าเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ ให้
เปลีย่ นล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
5. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย

อานาจหน้าที่ องรองปร ธาน
ล กรรมการ ู้อานวยการ
คณะกรรมการของบริษัทได้มีการมอบอ�านาจให้แก่
รองประธานและกรรมการผูอ้ า� นวยการเป็นผูร้ บั มอบอ�านาจของ
บริษัท ให้มีอ�านาจกระท�าการแทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

1. เป็นผูม้ อี า� นาจในการจัดการและบริหารกิจการของ
บริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั
ทุกประการ
2. เป็นผูม้ อี า� นาจในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการลงทุน
เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร
เป็นต้น ภายในวงเงินส�าหรับแต่ละโครงการที่
ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
3. เป็นผูม้ อี า� นาจในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการก่อหนี้
เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินส�าหรับ
แต่ ล ะรายการที่ ไ ม่ เ กิ น กว่ า 100 ล้ า นบาท
หรือเทียบเท่า
4. เป็นผู้มีอ�านาจในการใช้ดุลยพินิจส�าหรับการจ่าย
ตามปกติธุรกิจในการบริหารเพื่อการด�าเนินงาน
ของบริษทั ทัง้ นี้ การใช้อา� นาจของผูร้ บั มอบอ�านาจ
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท�าได้ หากผูร้ บั มอบ
อ�านาจอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ในลักษณะใดๆ กับบริษัทและ
บริษัทย่อยในการใช้อ�านาจดังกล่าว

เล านุการบริ ัท คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ า ยบั ญ ชี บ ริ ห ารและฝ่ า ยการเงิ น ซึ่ง เป็ น ผู ้ มี คุ ณวุ ฒิ แ ละ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมี
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปี
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา
89/14 ให้ ป ระธานกรรมการบริ ษั ท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับ
รายงานนั้น

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

4. ให้ ค� า แนะน� า เบื้ อ งต้ น แก่ ค ณะกรรมการใน
ข้อกฎหมาย ทะเบียนและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบ
สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
6. สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
7. ด� า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการก� า กั บ
ตลาดทุนประกาศก�าหนด

.3 ้อมูลเกี่ยวกับค กรรมการ
ุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหาร
จั ด การในแต่ ล ะส่ ว นงานขององค์ กรให้ การด� า เนิ น งานเป็ น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

ราย ื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
นางเอมอร ปทุมารักษ์

.3.1 ค กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน โดยทุกท่านต้องเป็น
กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด และมีกรรมการอย่างน้อย
1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถท�าหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ
ทีค่ รบวาระสามารถได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่
ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก�าหนดให้มกี ารประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้
ตามรอบระยะเวลาการจัดท�ารายงานทางการเงิน เพื่อพิจารณา
งบการเงิน และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
ปั จ จุ บั น คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ ว ย
กรรมการอิ ส ระ 4 คน เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญ
และประสบการณ์อย่างเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2564 เมือ่ วันที่ 19 เมษายน
2564

ตา หน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นางเอมอร ปทุมารักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอากร อย่างเพียงพอในการสอบทานความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
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อบเ ตอานาจหน้าที่
องค กรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานการรายงานทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผย
อย่างเพียงพอ ทั้งรายไตรมาสและรายปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสมมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความ
เป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดของหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการ
ดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบ
ด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้ อ ก� า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
(6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจ
สอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
(8) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
7. สนับสนุน และติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุ จ ริ ต หรื อ มี สิ่ง ผิ ด ปกติ หรื อ มี ค วาม
บกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ด�าเนิน
การให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็ น สมควร กรรมการตรวจสอบท่ า นใดท่ า นหนึ่ง อาจ
รายงานว่ามีรายการหรือการกระท�านั้นต่อ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย์ฯ
9. สอบทานและลงนามรับรองแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริต ตามที่ส่วนก�ากับดูแลกิจการฯ
ได้ประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบต่างๆ ในการ
ต่อต้านการทุจริต ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

10. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใด ในการก� า กั บ ดู แ ลตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

.3.2 ค กรรมการสรรหา
ล ิจาร าค่าตอบ ทน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ
1 ปี นับจากวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้ ซึ่งในปี 2564

ื่อ
1. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล

อบเ ตอานาจหน้าที่ องค กรรมการ
สรรหา ล ิจาร าค่าตอบ ทน
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะ
สมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. พิจารณาก�าหนดวงเงินค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ
บริ ษั ท เพื่ อ น� า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณา
และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
3. เสนอแนะวิธีการจัดสรร เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทน
แก่ ก รรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ
ต่อคณะกรรมการบริษทั ภายในวงเงินที่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน หน้าที่และปริมาณ
ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ท�าหน้าที่
สรรหาบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
และพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่าง
เหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และอยูภ่ ายในวงเงินที่ได้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ในปี 2564 คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้

ตา หน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

.3.3 ค กรรมการธรรมา ิบาล
ล บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน
โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง ทีค่ รบวาระสามารถ
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ก ลั บ มาด� า รงต� า แหน่ ง ใหม่ ไ ด้ ต ามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสีย่ ง ก�าหนดให้มกี ารประชุมร่วมกัน อย่างน้อย
ปีละ 4 ครั้ง เพื่อก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี และให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิผล และเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด
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ื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตา หน่ง

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู
นางเอมอร ปทุมารักษ์

อบเ ตอานาจหน้าที่ องค กรรมการ
ธรรมา ิบาล ล บริหารความเสี่ยง
ด้านธรรมา ิบาล
1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
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2. ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับ มีการปฏิบัติตามนโยบายหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

ด้านการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง
2. ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล และเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด

ื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
นายวิชัย กุลสมภพ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
3. พิจารณาผลการประเมินความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และแผนบริหารความเสี่ยง ที่ผ่าน
การเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง
4. ก�ากับติดตามผลการแก้ไข ปรับปรุง ความเสี่ยง
ที่เหลือ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผ่านส่วนก�ากับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยง
5. สร้ า งความเชื่ อ มั่น กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ต่ อ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

.3.4 กรรมการที่ ไม่ ่ ู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่
ดีและการบริหารงาน จึงได้มีการจัดประชุมกรรมการที่ไม่ใช้
ผู้บริหารขึ้น ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้
พิจารณาการท�างานของคณะกรรมการและผู้บริหารช่วยสร้าง
และพัฒนากลยุทธ์ ในขณะเดียวกัน ก็ทา� หน้าที่ในการก�ากับดูแล
และติดตามผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของบริษัทให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ

ตา หน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

ื่อ
6.
7.
8.
9.

ตา หน่ง

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

อบเ ตอานาจหน้าที่ องกรรมการ
ที่ ไม่ ่ ู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร คือ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร ต้องให้ความ
คิดเห็นอันเป็นประโยชน์และค�านึงถึงหลักเกณฑ์ ในด้านต่างๆ
ดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างสรรค์และพัฒนากลยุทธ์
2. ด้านผลการด�าเนินงาน (Performance) พิจารณา
และก�ากับดูแลผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการ
รายงานผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ

ราย ื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู
นางมาลี ตั้งใจสนอง

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

3. ด้านความเสี่ยง (Risk) ให้ความมั่นใจและพึงพอใจ
ว่าข้อมูลด้านการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน การควบคุมด้าน
การเงินและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ต้องรัดกุม
เพียงพอ และอธิบายได้
4. ด้านบุคคล (People) มีสว่ นร่วมในการก�าหนดระดับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการบริหาร และมีบทบาทใน
การแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ยผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ตามแผนสื บ ทอด
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning)

.4 ้อมูลเกี่ยวกับ ู้บริหาร
.4.1 ราย ื่อ ล ตา หน่ง อง ู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นผูบ้ ริหารตามค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

ตา หน่ง
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�านวยการ
กรรมการรองผู้อ�านวยการ
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน
กรรมการและผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
กรรมการและผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ที่ปรึกษากรรมการและผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
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ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับ
เทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย

หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนรวม
ค่าตอบแทน

จ�านวนราย

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม

7 ราย
7 ราย
รวม

ปี 2564

ปี 2563

28,478,800
6,575,540
35,054,340

27,190,950
6,231,770
33,422,720

ค่าตอบ ทนอื่น
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับกรรมการบริหาร

หน่วย : บาท
ค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทน
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จ�านวนราย

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2564

3 ราย

ปี 2563

497,940
497,940

434,900
434,900

การ ือครองหลักทรั ย์บริ ัท องกรรมการบริ ัท ล ู้บริหาร
กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีการถือหลักทรัพย์บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

ราย ื่อกรรมการ ล ู้บริหาร

จานวนหุ้น 31 ธันวาคม มูลค่าหุ้นล 1 บาท
25 4
25 3
เ ิ่ม ลด
จากปก่อน

ู้ ือหลักทรั ย์ กรรมการบริ ัท
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายวิชัย กุลสมภพ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

14,896,150
63,250
1,819,970
1.500,000
3,344,810
100,000
-

14,896,150
63,250
1,819,970
1.500,000
3,344,810
100,000
-

-

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

ราย ื่อกรรมการ ล ู้บริหาร
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ู้ ือหลักทรั ย์ ที่ปรก ากรรมการบริ ัท
1. นางมาลี ตั้งใจสนอง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

จานวนหุ้น 31 ธันวาคม มูลค่าหุ้นล 1 บาท
25 4
25 3
เ ิ่ม ลด
จากปก่อน
50,000
25,000
1,234,480
276,870
135,000
-

50,000
25,000
1,234,480
276,870
135,000
-

-

483,220
23,928,750

483,220
23,928,750

-

-
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.5 ้อมูลเกี่ยวกับ นักงาน
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

หน่วย : คน
สายงานหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฝ่ายผลิต
ฝ่ายขาย
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายการตลาด
อื่นๆ
รวม

ป 25 4

ป 25 3

2,212
2,052
84
178
76
73
4,675

2,619
2,128
87
139
25
78
5,076

ค่าตอบ ทน ก่บุคลากร
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ค่าตอบ ทน
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
รวม

นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
ส�ารองเลีย้ งชีพ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ารองเลีย้ งชีพ พ.ศ.
2530 ขึน้ เมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้ ส มาชิ ก มี การออมทรั พ ย์ เพื่ อ เป็ น สวั ส ดิ การในอนาคต
ตลอดจนเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมือ่ พนักงาน
ถึ ง แก่ กรรม หรื อ ไร้ ค วามสามารถ หรื อ ลาออกจากบริ ษั ท
หรือครบอายุการท�างานตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า
“กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ

ป 25 4
792,345,380.00
144,274,292.00
27,741,789.00
964,361,461.00

หน่วย : บาท
ป 25 3
823,935,090.00
145,099,320.00
27,350,585.00
996,384,995.00

548,474,428.56 บาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทิสโก้ จ�ากัด เป็นผู้จัดการกองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้
พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความ
มั่นคงในชีวติ และครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ากว่า
ท้องตลาด ปัจจุบันมีพนักงานที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจ�านวน
493 ราย

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

น ยบายการ ั นา
ล ส่งเสริม ักย า องบุคลากร
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความ
ส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ และมุ่งมั่นพัฒนา
ขีดความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานที่หลาก
หลายของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิง
สร้างสรรค์ ก้าวทันนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยได้มี
การก�าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเชิงวิเคราะห์แบบบูรณาการ
ผ่านการออกแบบจากความต้องการรอบด้าน ทั้งในมิติส่วน
บุคคล หน่วยงาน และองค์กร ตลอดจน แผนการพัฒนา
รายบุคคลเป็นการเฉพาะ ซึ่งได้มีการด�าเนินการฝึกอบรม
และติดตามประเมินผลอย่างสม�า่ เสมอ ส�าหรับเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงานตามเส้นทางสาย
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้มีแผนงาน
ด�าเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากร ดังนี้

1. การ ั นา ล การ กอบรมปร จาป
การพัฒนาและการฝึกอบรม ได้มีการประชุมเพื่อ
วางแผนการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น ประจ� า ทุ ก ปี
เพื่อทบทวนและปรับปรุงพัฒนาให้เป็นปัจจุบันและรองรับแผน
งานระยะยาว ตามหลักสูตรที่ได้วเิ คราะห์จากนโยบายขององค์กร
วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ตลอดจน การส�ารวจ
และวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
ในแต่ละด้าน ดังนี้

หลั ก สู ต รร บบคุ า ล ความ
ปลอด ัยทางอาหาร เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้มาตรฐาน
และแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค ทุกกลุ่มวัย
ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ผ่านหน่วยงานส่วนกลางฝึกอบรม
พร้อมทั้งเรียนรู้จากหน่วยงานต้นสังกัด ส�าหรับให้พนักงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ และช�านาญในขัน้ ตอนการปฏิบตั มิ ากยิ่งขึน้
หลักสูตรความปลอด ัย นการทางาน
ล นตอบ ต้เหตุ ุกเ ิน เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้
มีความเข้าใจ ด้านวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติตน เพื่อให้เกิด
ความปลอดภั ย กั บ พนั ก งานผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ นร่ ว มงาน
และทรัพย์สินขององค์กร รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ตา่ งๆ เช่น
การปฐมพยาบาลและการช่ ว ยชี วิ ต การฝึ ก ซ้ อ มดั บ เพลิ ง
และอพยพหนีไฟ ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับรอก
เป็นต้น

การ กอบรมป ิ บั ติ ง านไป ร้ อ มการ
ทางานจริง
:
องหน่วยงาน
าย น เป็นการฝึกปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้พนักงานได้ทดลองท�างาน
จริง ไปพร้อมกับการเรียนรู้ โดยใช้ประสบการณ์เป็นเครื่องมือ
ส�าคัญในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการท�างาน ผ่านหน่วยงาน
ต้นสังกัด เพือ่ ให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจในการปฏิบตั งิ านได้
อย่างครบถ้วน
การ กอบรม าย นที่มุ่งเน้นการ ั นา
เ า ด้าน ส�าหรับเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน เรียนรูใ้ นส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความช�านาญ เช่น
การดูแลรักษาเครือ่ งจักรไลน์การผลิต ลดปัญหาเหตุขดั ข้องของ
เครือ่ งจักร (Break down) ควบคุมต้นทุนและลดปริมาณของเสีย
ที่เกิดขึ้น โดยจัดท�าเป็นโครงการฝึกอบรมร่วมระหว่างกิจกรรม
5ส และการบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM : Total
Productive Management) ผ่านรูปแบบ “5S and TPM
Synergy” ส�าหรับหัวหน้างานระดับสูง พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้
พนักงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทสัมผัส (Sensory Expert)
โดยสามารถแยกผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากการสั ม ผั ส กลิ่น รสชาติ
มองเห็น และได้ยิน ของสินค้าที่ท�าการทดสอบได้ ตลอดจน
มีความรู้ด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project
Management) เพือ่ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็น
นักบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างมืออาชีพ
การ กอบรมกั บ หน่ ว ยงาน ายนอก
บริษทั ฯ ได้ดา� เนินการส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก
ส�าหรับหลักสูตรเฉพาะด้านที่จ�าเป็นกับหน่วยงาน สถาบันการ
ฝึกอบรม หรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้
พนักงานได้เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ แลกเปลี่ยนมุมมอง
ที่หลากหลาย และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น เช่น
หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบระบบปรับอากาศ และระบาย
อากาศ ส�าหรับศูนย์ขอ้ มูล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)
และการรั ก ษาความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ (Biosecurity)
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) การด�าเนินงานฝึกอบรมและการ
เรียนรู้เป็นไปได้ค่อนข้างจ�ากัด ดังนั้น การจัดท�าสื่อการเรียนรู้
ประกอบการน�าเสนอรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อใช้ในการ
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั พนักงาน ตลอดจน การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ได้ตลอดเวลา และสามารถท�าให้พนักงานได้เห็นภาพและ
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการลด
การรวมกลุ่มของพนักงาน และ/หรือ วิทยากรจากภายนอก
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. การ ลักดันวั นธรรมองค์กร
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� า หนด “ค่ า นิ ย มองค์ กร (Core
Values)” กรอบพฤติกรรมที่คาดหวังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และพันธกิจขององค์กร เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างพฤติกรรม
ร่วมที่ดีของพนักงานทุกคน ภายใต้ “FARMHOUSE ACTIVE”
ประกอบไปด้วย
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ทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
รักษาค�ามั่นสัญญา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ท�าได้ตามเป้าหมาย
ท�างานร่วมกันเป็นทีม อย่างรู้หน้าที่
สร้างสรรค์ ปรับปรุง พัฒนาสิ่งใหม่
สร้างคุณค่าให้ตัวเอง องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย
มีจริยธรรมในการท�างาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้น สนับสนุน และส่งเสริม
ให้พนักงาน ทุกหน่วยงาน เกิดความมุง่ มั่น ปรับปรุง และพัฒนา
ตนเองในรูปแบบตามค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับ
เป็นการสร้าง “วัฒนธรรมองค์กร” ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. ครงการ
เพื่อเป็นการเพิม่ ทักษะ ขีดความรู้ ความสามารถที่มากขึ้น
สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน แนวคิด หรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านของพนักงาน และ
การบริหารจัดการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นขวัญ
และก�าลังใจในการท�างานให้กับกลุ่มพนักงานต้นแบบ รวมถึง
สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ตลอดจนเป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงาน

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

2. การ กอบรม ล เรียนรู้รูป บบการ
โดยเน้น
จัดการเรียนการสอน บบ
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมเป็นส�าคัญ และมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ
เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น และการท�ากรณีศึกษา เป็นต้น
3. การปร เมิน ล ติกรรมการป บิ ตั ิ
นอกเหนือจาก
งาน ตามค่านิยมองค์กร
การวัดผลการปฏิบตั งิ านตามระบบ Key Performance Indicator
: KPIs เพือ่ สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้เป็นไป
ตามคุณลักษณะทีอ่ งค์กรได้กา� หนดไว้ ผ่านเครือ่ งมือการบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันการ
พัฒนาบุคลากรและองค์กรควบคู่กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างสูงสุด รวมทั้ง สามารถรองรับการเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน

การรับมือ นส านการ ์การ ร่ร บาด
อง รคเ อื้ ไวรัส ค รนา 2 1
1
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศไทยที่มีการแพร่
ระบาดและขยายวงกว้าง บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดมาตรการ
“ควบคุม ดูแล ป้องกัน” เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยใน
สุขภาพร่างกาย คือ การควบคุม ก�าหนดมาตรการและขั้นตอน
การปฏิบัติ ตั้งแต่การตรวจคัดกรองโรคบริเวณทางเข้าสถาน
ประกอบการและตลอดเวลาการปฏิบตั งิ าน การดูแล เพือ่ ติดตาม
กลุ่มเสี่ยงและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน อาทิ การปฏิบัติงาน
ทีบ่ า้ น (Work From Home) สนับสนุนอุปกรณ์การท�างาน อ�านวย
ความสะดวก และแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จ�าเป็น
เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากชนิดผ้า หน้ากากใสคลุมหน้า
(Face shield) สเปรย์แอลกอฮอล์ และถุงมือทางการแพทย์
เป็นต้น พร้อมทั้ง ได้จัดให้บริการตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ ส�าหรับน�ามาจัดจ�าหน่ายต่อพนักงาน
ในราคาพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปตลาดหรือสถานที่
ชุมชนซึ่งมีการรวมกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ในสถานที่ปฏิบัติงาน
ได้จัดให้มีฉากใสกั้นระหว่างบุคคล การเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิธีการป้องกัน
โดยใช้รูปแบบการสื่อสารผ่านทุกช่องทางการติดต่อ ตลอดจน

มีการฉีดพ่นน�้ายาก�าจัดเชื้อโรค และท�าความสะอาดพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ การป้องกัน ได้จัดให้บริการตรวจเชิงรุก
และคัดกรองทุกสัปดาห์ รวมถึง ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้ทั่วถึงและเร็วทีส่ ดุ เพือ่ สร้าง “ภูมคิ มุ้ กันหมู”่ (Herd immunity)
ภายในบริษัทฯ

1. การควบคุม :
กาหนดมาตรการ ล ั้นตอนการป ิบัติ
1.1 มาตรการตรวจคัดกรอง รคติดเ ื้อ
ไวรัส ค รนา 2 1
1
ด�าเนินการจัดตัง้ จุดคัดกรองบริเวณทางเข้า
พืน้ ทีส่ ถานประกอบกิจการ “จ�ากัดทางเข้า-ออก” โดยมีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ�าพื้นที่และต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ถุ ง มื อ ยาง หน้ า กากอนามั ย
และหน้ากากคลุมหน้าแบบใส (Face Shield) โดยพนักงานและ
ผู้มาติดต่องาน ทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing) สวมใส่หน้ากาก และฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์
หรือล้างมือด้วยสบู่ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง
ส�าหรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อน
เข้าพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.) พนักงานหรือบุคคล
ภายในองค์กร หากพบว่า มีอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศา
เซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ และ 2.) พนักงานกลุ่มเสี่ยง/
หลังจากการกักตัว หรือบุคคลภายนอกทีม่ าติดต่องาน ต้องกรอก
แบบสอบถามเพิ่มเติม หากพบว่า มีอณุ หภูมริ า่ งกาย ตัง้ แต่ 37.5
องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ และก่อนเข้าพื้นที่หรือ
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ต้องเดินผ่านพรมฆ่าเชือ้ รองเท้า บริเวณด้าน
หน้าทางเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเข้าบันทึกเวลาการปฏิบัติ
งานหรือติดต่องานตามขั้นตอนการปฏิบัติ โดยที่ผู้ที่ผ่านการ
คั ด กรองเข้ า มาภายในพื้ น ที่ แ ล้ ว หากพบว่ า มี อาการป่ ว ย
หรือ ทราบว่าได้รับความเสี่ยงจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อใน
ระหว่างการท�างาน ต้องด�าเนินการแจ้งหัวหน้างานหรือผูท้ า� การ
ติดต่อและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันที เพือ่ ให้หยุดงานและท�าการ
กักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ
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1.2 มาตรการรัก าร ย ห่าง
ล ส า วดล้อม าย นที่ดี
1.2.1 การจัดการ ื้นที่ รงอาหาร
ก� า หนดจุ ด รั บ ประทานอาหารที่ ชั ด เจน
พร้อมทัง้ ใช้วธิ กี ารเหลือ่ มเวลาพักรับประทานอาหาร และจ�ากัด
เวลาการใช้พื้นที่ รวมถึง จัดท�าฉากกั้นบนโต๊ะอาหาร ตลอดจน
มีจุดล้างมือ/ฆ่าเชื้อโรคทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ ในขณะ
เดียวกัน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล และหมั่นดูแลท�าความสะอาดตลอดเวลา ส�าหรับ
ขั้นตอนการสั่งซื้อและช�าระเงิน ได้ก�าหนดจุดยืนต่อแถวโดยให้
มีระยะห่างระหว่างบุคคล ประมาณ 1-2 เมตร และสนับสนุนการ
ช�าระเงินผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ
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1.2.2 การจัดการสาหรับห้องปร ุม
อบรม
ด�าเนินงานรูปแบบ “วิธีการประชุม/อบรม
ผ่านระบบออนไลน์” เป็นหลัก กรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ก�าหนดให้ลดจ�านวนผูเ้ ข้าร่วมและจ�ากัดระยะเวลา โดยผูเ้ ข้าการ
ประชุม/อบรม ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา และจัดให้มกี ารเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล ส�าหรับไมโครโฟนให้ท�าความสะอาด
ทุกครัง้ จัดให้มแี อลกอฮอล์ บริเวณจุดทางเข้า-ออก และภายใน
ห้องประชุม หลังจากสิ้นสุดการประชุม/อบรม แม่บ้านธุรการ
ด�าเนินการเข้าท�าความสะอาดพืน้ ที่ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทนั ที
พร้อมทั้ง ท�าความสะอาดภายในห้องประชุมทุกวันท�าการ
ในขณะเดียวกัน ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้และปฏิบัติตน
ในห้องประชุมอย่างถูกต้อง ลดการตะโกน และ/หรือ การพูด
เสียงดัง
1.2.3 การจัดการสาหรับ ื้นที่
สานักงาน
ก่อนเข้าส�านักงานต้องเดินผ่านพรมฆ่าเชื้อ
รองเท้า สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ท�างาน งดการพูดคุยหาก
ไม่จา� เป็น และจัดพืน้ ทีร่ องรับกรณีลกู ค้า/ผูม้ าติดต่องานให้อยู่ใน
พื้นที่ที่ก�าหนด “พนักงานปฏิบัติงานเฉพาะพื้นที่บริเวณของ
ตนเอง ไม่ข้ามพื้นที่การท�างาน หากไม่จ�าเป็น” พร้อมทั้ง
ต้องท�าความสะอาดพืน้ ที่ ทัง้ ก่อนและหลังการปฏิบตั งิ าน ตลอด
จน ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ตามพื้นที่อาคาร สถานที่ และเครื่องมือ

เครื่องใช้ พร้อมทั้ง จ�ากัดจ�านวนการใช้ลิฟต์โดยสาร เว้นระยะ
ห่าง และต้องสวมใส่หน้ากาก งดการพูดคุย จัดให้มแี อลกอฮอล์
ตามจุดต่างๆ ตลอดจน สร้างฉากกั้นตามพื้นที่ท่ีเหมาะสม
และพิจารณารูปแบบการท�างานที่บ้าน “Work From Home”
เฉพาะกลุ่มงานที่ ไม่กระทบต่อการท�างานภายใน และ/หรือ
งานบริการต่อหน่วยงานอืน่ เพือ่ การขับเคลือ่ นกิจกรรมทางธุรกิจ
1.2.4 การจัดการสาหรับร รับส่ง
นักงาน
ก�าหนดจ�านวนผู้โดยสารไม่ให้แออัด “นั่ง 1
คนต่อ 1 ที่นั่ง โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และสวมใส่
หน้ากากตลอดเวลา” หลีกเลี่ยงการพูดคุย และสร้างแผงกั้น
ระหว่ า งพนั ก งานขั บ รถกั บ พนั ก งานผู ้ โ ดยสาร ตลอดจน
ด�าเนินการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรคเพื่อท�าความสะอาด เบาะนั่ง
ราวจับ หลังจากการรับ-ส่งพนักงานผู้โดยสารทันที
1.2.5 การจัดการสาหรับห้องน้า
หมั่นดูแลท�าความสะอาด โดยเน้นบริเวณที่
ต้องสัมผัสกับร่างกาย และเปิดประตูหอ้ งน�า้ เพือ่ เพิ่มการระบาย
อากาศ การใช้บริการต้องหลีกเลี่ยงและลดการสัมผัส เว้นระยะ
ห่างเท่าที่ท�าได้ โดยสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา พร้อมทั้ง
ไม่พูดคุย และต้องล้างมือ หรือฉีดน�้ายาฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและ
หลังการใช้บริการ

1.3 การรัก าสุ อนามัย
ล ทาความส อาด ่าเ ื้อ รค
ด้ า นการรั ก ษาสุ ข อนามั ย ของพนั ก งาน
ผ่านการให้บริการห้องพยาบาล บริเวณด้านนอก จัดให้มฉี ากกัน้
ระหว่างพยาบาลและพนักงาน โดยต้องสวมใส่หน้ากากตลอด
เวลา พร้อมทั้ง ก�าหนดรอบการพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ (Fumigate)
ตามแผนงาน และ/หรือ ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน ส�าหรับพืน้ ทีส่ ว่ น
กลาง พื้นที่รับรองผู้มาติดต่องานเฉพาะ ส�านักงาน และศูนย์
กระจายสินค้า (DC.) ตลอดจน ก�าหนดให้มีการพ่นแอลกอฮอล์
ซองเอกสารหรื อ พั ส ดุ จากต่ า งสถานที่ / ภายนอก รวมถึ ง
สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคล ผ่านการแจกหน้ากาก
และอุปกรณ์ป้องกันให้กับพนักงาน รวมทั้ง ด�าเนินการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุกช่องทางการติดต่อ ด้านวิธีการ
ดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)
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รวมทั้ง มาตรการขอความร่วมมือในการ
หลีกเลี่ยงและงดการเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
เท่านัน้ และห้ามเข้าพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ตามช่วงแต่ละสถานการณ์ ตลอดจน
การกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ กรณีเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงและ
ด�าเนินการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าพื้นที่การปฏิบัติงาน รวมถึง
จัดให้มีการประชุม หารือ ก�าหนดวิธีการปฏิบัติ และด�าเนินการ
ปรับปรุงตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและ
สม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทัง้ จัดให้มแี ผนการ
ด�าเนินงานฉุกเฉินแต่ละหน่วยงาน ผ่านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ส�าหรับให้การด�าเนินงานภายในมีความต่อเนื่อง
และรองรับการบริหารจัดการด้านความช่วยเหลือพนักงานเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดู ล :
ติดตามกลุ่มเสี่ยง ล นักงานติดเ ื้อ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็ว และ
ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อพนักงานโดยมี
ลักษณะที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงและโอกาสการรับเชื้อจากบุคคลใกล้
ชิดหรือภายในครอบครัวเป็นไปได้ค่อนข้างสูง ซึ่งไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ถึงแม้จะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกัน
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม ส�าหรับสถานการณ์ด้าน
การเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาล จึงได้จัด
ให้มีโครงการ “ฟาร์มเฮ้าส์ ... ถุงยังชีพ” ประกอบไปด้วยสินค้า
อุปโภคบริโภค และยารักษาตามอาการ รวมถึง เครื่องมือ
ทางการแพทย์ทจี่ า� เป็น เพือ่ ประกอบการดูแลรักษาตัวเองทีบ่ า้ น
พักอาศัย (Home Isolation)

3. การป้องกัน :
ลด อกาสการติดเ ื้อ ล

ร่ร บาด

บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานบริหารจัดการเชิงรุก ผ่าน
การตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็ว (Rapid Antigen Test) ประจ�า
แต่ละสถานที่ทั้งองค์กร เพื่อเฝ้าระวังและคัดแยกพนักงานกลุ่ม
เสี่ยง ซึ่งหากพบ “ผลบวก” ให้พนักงานด�าเนินการกักตัว และ
เข้ารับการตรวจรูปแบบ RT-PCR (Reverse transcription
polymerase chain reaction) พร้อมทั้ง ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการของบริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐทันที ตลอดจน
ปฏิบตั งิ านตาม แผนการด�าเนินงานสุม่ ตรวจหาเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เชิงรุกทุกสัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์จะมี
แนวโน้มหรือทิศทางที่ดีขึ้น

ในขณะเดียวกัน ได้จัดโครงการ “ฟาร์มเฮ้าส์ ...
ตลาดนัดวันเดียว” ผ่านการจัดจ�าหน่ายสินค้าต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อ
การด�ารงชีพ ในราคาพิเศษ สัปดาห์ละ 1-2 วันต่อสถานที่ เพื่อ
สนับสนุนให้พนักงานหลีกเลีย่ งการจับจ่ายสินค้าทีต่ ลาด ส�าหรับ
เป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านการรับเชื้อฯ โดยที่ผู้ค้าต้องผ่าน
การตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็ว (Rapid Antigen Test) และการ
คัดกรองสุขลักษณะส่วนบุคคล ตามมาตรการของบริษทั ฯ อย่าง
เคร่งครัด
พร้อมทัง้ ด้วยความจ�าเป็นทีต่ อ้ งสร้าง “ภูมคิ มุ้ กัน
หมู่” (Herd immunity) ภายในบริษัทฯ และรักษาสุขภาพของ
พนักงาน ดังนั้น จึงได้สนับสนุนประชาสัมพันธ์ สื่อสารทุกช่อง
ทางการติดต่อ ตลอดจน รณรงค์ ให้พนักงานได้เข้าถึงการรับ
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้มากและเร็วที่สุด

.

้อมูลสาคั อื่น ๆ

. .1 ราย ื่อเล านุการบริ ัท
ู้ที่ ได้รับมอบหมาย ห้รับ ิด อบ
ดยตรง นการควบคุมดู ล
การทาบั ี หัวหน้างานตรวจสอบ
าย น
เล านุการบริ ัท

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ผูม้ คี วามรู้
ความสามารถแลมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษทั เพือ่ ช่วย
สนับสนุนการท�างานทีเ่ กีย่ วข้องให้ดา� เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามทีก่ ฎหมายก�าหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษทั
ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ให้ด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 โดยขอบเขต
อ�านาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ตามรายละเอียด
หน้า 86-87 และ เอกสารแนบ 1
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้ทู ี่ ได้รับมอบหมาย ห้รับ ิด อบ ดยตรง
นการควบคุมดู ลการทาบั ี

นางสาวจิรวรรณ โกมลเจริญสิริ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริหาร ซึ่งเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ า� หนดในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการ
ท�าบัญชีของบริษัท โดยมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
การท�าบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�าหนด

หัวหน้างานตรวจสอบ าย น

100

คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
นายปรัชญา สุขเกิด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ในบริษัท
สอบทานการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามแผนการ
ด�าเนินงานที่ก�าหนด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่ในงานตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3

. .2 ราย ื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัม ันธ์
ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั้ ได้มอบหมาย
ให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่าย
การเงิน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสาร
กับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุน
สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-209-3000
ต่อ 3444 หรือที่ website www.farmhouse.co.th หรือที่ e-mail
address petcharat.ana@pbplc.co.th

. .3 ค่าตอบ ทน ู้สอบบั

ี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2564 ได้แก่ นางสาว
ศิริวรรณ นิตย์ด�ารง ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906
จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ที่บริษัทจ่ายให้กับบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด มีดังนี้

ค่าตอบ ทนจากการสอบบั

ี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
• ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2564
มีจ�านวนเงินรวม 1,130,000 บาท
• ตรวจสอบเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ-ตรวจสอบตาม
เงือ่ นไข ของบัตรส่งเสริมทีก่ า� หนดโดย ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 2 บัตร
เป็นจ�านวนเงินรวม 185,000 บาท
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การกากับดู ลกิจการ

. รายงาน ลการดาเนินงานสาคั
ด้านการกากับดู ลกิจการ
.1 สรุป ลการป ิบัติหน้าที่ อง
ค กรรมการ นรอบปที่ ่านมา
.1.1 การสรรหา ั นา ล ปร เมิน ล
การป ิบัติหน้าที่ องค กรรมการ
1 กรรมการอิสร
นิยาม องค กรรมการอิสร

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งก�าหนดให้มีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่ต�่ากว่า
3 คน
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี า� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือ
ผูม้ อี า� นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี า� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุม ของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ น
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง
การท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล
ให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้ ง แต่ ร ้ อ ยละสามของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี มี ตั ว ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้
การค�านวณภาระหนี้ดงั กล่าว ให้เป็นไปตามวิธกี ารค�านวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระ
หนี้ทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี า� นาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี �านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พน้ จาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น ที่ มี นั ย กั บ กิ จ การของบริ ษั ท ฯ
หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความ
เห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ได้มี
ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
ของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไป
ทุกประการ
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระ
ที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการด�าเนิน
กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล�าดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี า� นาจควบคุมของ
บริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
decision) ได้

2 การสรรหา ล ต่งตั้งกรรมการ
ล ู้บริหารร ดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาท� า หน้ า ที่ ส รรหาบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป

ทัง้ นี้ ส�าหรับการสรรหากรรมการบริษทั แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง
กรรมการ จะใช้ เ สี ย งข้ า งมากตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การ
ดังต่อไปนี้
หนึ่งเสียง

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่
ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา
เป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีท่ ปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�านวนกรรมการที่
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ บริษัท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมี
สิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของบริษัท www.farmhouse.co.th

การสรรหา ู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่ง เช่น กรรมการ
ผู้อ�านวยการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท
และเข้าใจในธุรกิจของบริษทั เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงาน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดไว้ได้

การ ั นากรรมการ ล ู้บริหาร

กรรมการและผูบ้ ริหารได้ให้ความส�าคัญในการเข้าร่วม
อบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูน
ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง และได้นา� ความรูด้ งั กล่าว
มาประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยในปี 2564
กรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั งิ านในหัวข้อทีส่ า� คัญ เช่น การตรวจสอบรายการทาง
บั ญ ชี - การเงิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น และจั ด การการทุ จ ริ ต ในองค์กร
หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 2/2564 หัวข้อ “เตรียมความ
พร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประเด็นด้านการเงินและ
การบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน” อบรมหลักสูตร

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

นักบริหารยุทธศาสตร์เชิงบวก The Master รุน่ ที่ 6 และ Update
ภาษี ปี 2564 เป็นต้น

การปร เมินตนเองค กรรมการบริ ัท
ล ค กรรมการ ุดย่อย

คณะกรรมการของบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านตนเอง โดยกรรมการแต่ละท่าน ได้ทา� การประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ กรรมการเป็น
รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะโดยรวมอย่าง
ระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แนวคิดตามแบบประเมิน
ตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้
การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
2. ให้การท�างานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมาก
ขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
3. ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทกับฝ่ายจัดการ

กร บวนการ ล หลักเก

์ นการปร เมิน

• แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ฯ
มีจา� นวน 5 ชุด คือ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

ส� า หรั บ คณะกรรมการบริ ษั ท 1 ชุ ด ส� า หรั บ
กรรมการเป็นรายบุคคล 1 ชุด และคณะกรรมการ
ชุดย่อย 3 คณะ รวม 3 ชุด (คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง)
• ก� า หนดตารางเวลาทุ ก สิ้ น รอบการปฏิ บั ติ ง าน
ประจ� า ปี โดยเลขานุ การทุ ก คณะท� า หน้ า ที่ ส ่ ง
แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้กรรมการทุกท่าน
และเมื่อกรรมการท�าแบบประเมินเสร็จเรียบร้อย
แล้วให้ส่งคืนกับเลขานุการฯ เพื่อท�าการรวบรวม
คะแนน
• รายงานผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละเรื่องที่ประเมิน
พร้ อ มสรุ ป ผลคะแนนเฉลี่ ย ภาพรวม โดยมี
เลขานุการของแต่ละคณะ เป็นผู้รายงานให้ที่
ประชุ ม คณะกรรมการแต่ ล ะคณะรั บ ทราบ
และบันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม
• หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี
เกณฑ์ ก ารค� า นวณและวั ด ผลคะแนนของ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. เกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ร ดับความเหน
•
•
•
•
•

ค นน

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ได้ 5 คะแนน
ได้ 4 คะแนน
ได้ 3 คะแนน
ได้ 2 คะแนน
ได้ 1 คะแนน

2. เกณฑ์วัดผลสรุปคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของการประเมินผลปฏิบัติงาน

เก
•
•
•
•

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

์

ลค นนรวมเ ลี่ย ร้อยล
มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 50
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การปร เมินตนเอง องค กรรมการ
บริ ัททั้งค

ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
12/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 กรรมการแต่ละคนได้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ
1. บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

การปร เมินตนเอง องค กรรมการ
บริ ัทรายบุคคล

ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
12/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 กรรมการแต่ละคนได้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ
บริษัท
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1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
2. การท�าหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

การปร เมินตนเอง องค กรรมการ
ุดย่อย

บริษทั ฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจ�าปี 2564 โดยกรรมการชุดย่อย
แต่ละคนได้ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเอง
ด�ารงต�าแหน่งอยู่ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ
บริษัท

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
2. การท�าหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

สรุป ผลการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล และคณะ
กรรมการชุดย่อย จัดอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

นการสืบทอดตา หน่งงาน
บริษัท ได้มีการจัดท�า แผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน
(Succession Plan) เพือ่ เตรียมความพร้อมในกรณีทผี่ บู้ ริหารไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ อยูเ่ สมอ บริษทั ได้วาง
นโยบายในการสืบทอดต�าแหน่งงานในหน้าที่ต่างๆ โดยเตรียม
บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ เพือ่ ทดแทนและปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนต�าแหน่ง
หน้าที่เพื่อก้าวสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นหรือในกรณีที่พนักงานจะพ้น
จากต� า แหน่ ง เดิ ม โดยการลาออกหรื อ เกษี ย ณอายุ ซึ่ง มี
รายละเอียด ดังนี้
1. จัดให้มีผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป ได้มีโอกาส
ใกล้ชดิ และได้ทา� งานร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงทัง้ ในระดับสายงาน
และข้ามสายงาน
2. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มี
ความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้นเพื่อรับงานบริหาร
ระดับสูง
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของ
สายงานอื่นในกรณีจ�าเป็น
4. ก�าหนดให้ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็น
ผู้สืบทอดและวางต�าแหน่งให้เหมาะสม
5. จัดให้มี Committee ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
งานและศักยภาพของกรอบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
6. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มี
จิตส�านึกในความรับผิดชอบและความซือ่ สัตย์ตอ่ องค์กรและมอง
องค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
7. จั ด อบรมผู ้ บ ริ ห ารในแต่ ล ะฝ่ า ยให้ มี ศั ก ยภาพ
มากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้าและเสริมการใช้ความคิดอย่าง
เป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
8. พัฒนาให้ผู้บริหารระดับรองๆ ได้จัดท�าแผนงาน
และน�าเสนออย่างเป็นระบบ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดถือ
ธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข

จานวนบริ ัทที่กรรมการไปดารงตา หน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการแต่ละท่าน ในบริษทั อืน่ ไว้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียด
เกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั ซึ่งในปัจจุบนั
คณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

.1.2 การเ ้าร่วมปร ุม ล การจ่ายค่าตอบ ทนค กรรมการ
ราย ื่อ

ตา หน่ง

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ • ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย • รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้อ�านวยการ
• กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย • กรรมการรองผู้อ�านวยการ
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
4. นายวิชัย กุลสมภพ
• กรรมการบริษัท
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย • กรรมการบริษัท
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
• เลขานุการบริษัท
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ • กรรมการบริษัท
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
7. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ • กรรมการบริษัท
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ • กรรมการบริษัท
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล • กรรมการบริษัท
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู • กรรมการบริษัท
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
11. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ • ประธานกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

การปร ุมค กรรมการปร จาป 25 4
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ปร ุม ปร ุม
บริ ัท ตรวจสอบ สรรหา ล ธรรมา ิบาล สามั กรรมการ
ิจาร า ล บริหาร ู้ ือหุ้น ที่ ไม่ ได้เปน
ค่าตอบ ทน ความเสี่ยง
ู้บริหาร
12/12

1/1

1/1

12/12

1/1

1/1

12/12

1/1

4/4

1/1

12/12
12/12

4/4

1/1
1/1

12/12

4/4

1/1

12/12

4/4

1/1

1/1

12/12
12/12

1/1

4/4

1/1
1/1

12/12

4/4

1/1

12/12

5/5

1/1

1/1
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1/1

ราย ื่อ
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ตา หน่ง

การปร ุมค กรรมการปร จาป 25 4
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ปร ุม ปร ุม
บริ ัท ตรวจสอบ สรรหา ล ธรรมา ิบาล สามั กรรมการ
ิจาร า ล บริหาร ู้ ือหุ้น ที่ ไม่ ได้เปน
ค่าตอบ ทน ความเสี่ยง
ู้บริหาร

12. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล • กรรมการอิสระ
12/12
และกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
13. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา • กรรมการอิสระ
12/12
14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ • กรรมการอิสระ
12/12
และกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์ • กรรมการอิสระ
12/12
และกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
ราย ื่อที่ปรก าค กรรมการ ล ู้ ่วย ู้อานวยการ
1. นางมาลี ตั้งใจสนอง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
12/12
และผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

5/5

1/1

1/1

1/1

1/1
1/1

1/1

5/5

4/4

1/1
1/1

5/5

4/4

1/1

ค่าตอบ ทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(1.1) ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ ประชุม บ�าเหน็จกรรมการ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ และค่าต�าแหน่งประธานกรรมการบริษทั

หน่วย : บาท
ปี 2564
จ�านวนราย จ�านวนเงิน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรึกษากรรมการ
รวม

16

14,472,000
14,472,000

ปี 2563
จ�านวนราย จ�านวนเงิน
16

14,478,000
14,478,000

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

โดยค่าตอบแทนในปี 2564 จะจ่ายทุกครั้งที่มาเข้าร่วมประชุม และค่าเบี้ยบ�าเหน็จจะจ่ายปีละ 1 ครั้ง รวมอยู่ใน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท แยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย : บาท
ราย ื่อ

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
4. นายวิชัย กุลสมภพ
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
7. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู
11. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

ตา หน่ง

• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
• รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้อ�านวยการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
• กรรมการรองผู้อ�านวยการ
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริษัท
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
• เลขานุการบริษัท
• กรรมการบริษัท
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริษัท
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบ ทน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รวม
บริ ัท ตรวจสอบ สรรหา ล ธรรมา ิบาล
ิจาร า ล บริหาร
ค่าตอบ ทน ความเสี่ยง
3,644,000

12,000

3,656,000

1,220,000

10,000

1,230,000

920,000

40,000

960,000

620,000
720,000

40,000

620,000
760,000

720,000

40,000

760,000

620,000

40,000

660,000

620,000
720,000

40,000

620,000
760,000

720,000

40,000

760,000

720,000

48,000

768,000

107

หน่วย : บาท
ราย ื่อ

12. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล

13. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา
14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

15. นางเอมอร ปทุมารักษ์

108

ค่าตอบ ทน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รวม
บริ ัท ตรวจสอบ สรรหา ล ธรรมา ิบาล
ิจาร า ล บริหาร
ค่าตอบ ทน ความเสี่ยง

ตา หน่ง

• กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ
• กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
• กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

รวม

620,000

40,000

1. นางมาลี ตั้งใจสนอง

670,000

620,000
720,000

40,000

48,000

620,000
808,000

620,000

40,000

40,000

700,000

13,824,000 168,000

ราย ื่อ

10,000

32,000

328,000 14,352,000

ตา หน่ง

ค่าตอบ ทน
ที่ปรก ากรรมการบริ ัท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
และผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

120,000

.1.3 การกากับดู ลการดาเนินงาน
องบริ ัทร่วม
บริ ษั ท มี บ ริ ษั ท ร่ ว มค้ า 1 แห่ ง ด� า เนิ น การโดย
ฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป บริษัทก�าหนดระเบียบให้
บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากบริ ษั ท ต้ อ งดู แ ลการปฏิ บั ติ การท� า
รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ
การท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูก
ต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการ
ท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั รวม
ถึงต้องก�ากับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีโดย
ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สามารถตรวจสอบ และรวบรวม
มาจัดท�างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้ทัน
ก�าหนดด้วย

.1.4 การติดตาม ห้มีการป ิบัติ
ตามน ยบาย ล นวป ิบัติ
นการกากับดู ลกิจการ
1. การป้องกันความ ัด ย้ง
อง ลปร ย น์
เพือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึง
ก�าหนดให้มมี าตรการ การท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง ดังนี้

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

1) กรณีทเี่ ป็นรายการทีเ่ ป็นปกติประจ�า และท�า
กันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการ สามารถ
ด�าเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็น
ราคายุตธิ รรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นทีย่ อมรับ และเงือ่ นไข
อื่นๆ ที่จ�าเป็น ที่จะน�ามาตัดสิน ในการท�ารายการดังกล่าว
ฝ่ายบริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ
เพื่ อ น� า มาใช้ ใ นการประกอบค� า อธิ บ ายต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2) กรณีที่เป็นรายการที่ ไม่ได้เป็นเรื่องปกติ
ประจ�า แต่เป็นรายการที่เป็นนัยส�าคัญ หากบริษัท มีการท�า
รายการ ในลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
อนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็น
เกีย่ วกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคล
ที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ หรือส�านักงานกฎหมาย เป็นต้น ทีเ่ ป็นอิสระจาก
บริ ษั ท และบุ ค คลที่ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง เป็ น ผู ้ ใ ห้ ค วามเห็ น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

2. การดู ลเรื่องการ ้ ้อมูล าย น
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารใน
การน�าข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
• ให้ ค วามรู ้ แ ก่ กรรมการรวมทั้ ง ผู ้ บ ริ ห าร
ฝ่ายต่างๆ เกีย่ วกับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรายงานการ
ถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องตน คู ่ ส มรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ และบทก�าหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตาม
ข้ อ ก� า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
• ก�าหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารรายงาน
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขานุการ
บริษทั เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง
ต่อไป

• ห้ามผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผย
เพื่อท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
และห้ามเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�าคัญนัน้
ต่อบุคคลอื่น โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�างานของบริษัทด้วย
• กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่
ในหน่ ว ยงานที่ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายใน
ห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
แก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงิน
เปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด�าเนินการ
ส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กรรมการ
และผู้บริหารทุกคน ได้ทราบช่วงระยะเวลา
ทีป่ ระกาศก�าหนดเป็นช่วงวันทีห่ า้ มซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่
งบการเงินราย ไตรมาส และงบการเงิน
ประจ�าปี ผ่านช่องทางระบบออกข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ัน
บริษัทฯ เป็นผู้น�าในการผลิต และจัดจ�าหน่าย
เบเกอรีท่ สี่ ร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูบ้ ริโภค
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้พัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการ
ทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึงได้ลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ “แนวร่ ว มปฏิ บั ติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้รับการต่อ
อายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
จะสิ้นสุดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 และในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564
คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และ
ระเบียบปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องกับรายละเอียด
ที่หน่วยงานแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้
มีการเพิ่มเติมและการด�าเนินการธุรกิจในปัจจุบนั ซึ่งเพือ่ ให้เป็น
ไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต บริษทั ฯ
ได้ด�าเนินการในเรื่องต่อไปนี้
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การปร เมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

บริษทั ฯ มีการจัดท�าการประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการทุจริตคอร์รปั ชัน เพือ่ ก�าหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนและ
มีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

นวป ิบัติเ ื่อควบคุม ป้องกัน
ล ติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริต

• ส่วนตรวจสอบภายในจัดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของมาตรการ
ควบคุ ม ในหน่ ว ยงานส� า คั ญ ต่ า งๆ เช่ น
ฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี
เป็นต้น เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ ว
กับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
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• หัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบในการ
ติ ด ตามการปฏิ บั ติ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
(ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามสายงานตามล�าดับ
• จัดท�านโยบายและระเบียบปฏิบตั กิ ารต่อต้าน
การทุ จ ริ ต เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ กรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือ
ปฏิบัติโดยทั่วกัน
• จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส
หรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิด การฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
หรือนโยบายและระเบียบปฏิบตั กิ ารต่อต้าน
การทุจริต โดยได้มีข้อก�าหนดการให้ความ
คุ ้ ม ครองผู ้ ท่ี ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการแจ้ ง
เบาะแสหรื อ ปฏิ เ สธการทุ จ ริ ต และการ
คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ให้ได้
รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม อันเกิดจากการให้ความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และการ
คอร์รัปชัน

การ กอบรม ล การสื่อสาร

บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงาน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ
สารแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อ�านวย
การ การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้าน
การทุจริต” การประชาสัมพันธ์ความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านการทุจริต การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับเป็นประจ�าทุกปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายและระเบียบ
ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คูค่ า้ ทีท่ า� ธุรกิจร่วมกัน
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกส่วนทัง้ ในรูปแบบเอกสารทีเ่ ป็นลายลักษณ์
อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ให้รบั ทราบ
ว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับ
หรือผู้ให้

การติดตามปร เมิน ลการดาเนินงาน
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

บริษทั ฯ มีการรายงานผลการตรวจสอบการด�าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการทุจริต เรื่องการให้ หรือรับของขวัญ
การเลีย้ งรับรอง การให้ความสนับสนุน การบริจาค การสนับสนุน
ทางการเมือง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจ่ายค่าอ�านวย
ความสะดวก และการจ้างพนักงานรัฐ เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
สอดคล้องกับนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริต

4. การ จ้งเบา ส
คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่อง
ทีอ่ าจเป็นการกระท�าผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
ของพนักงานในบริษทั ตลอดจนพฤติกรรมทีอ่ าจเป็นปัญหาและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนใน
กรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์ อีเมล์ โทรศัพท์
กล่องรับข้อรับข้อเสนอแนะ และทางเวปไซต์บริษทั ฯ โดยมีสว่ น
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษทั เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับเรื่องร้อง
เรียนตามช่องทางที่เกี่ยวข้อง
โดยในปี 2564 บริษทั ฯไม่ได้รบั การแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดด้านการทุจริต หรือคอร์รัปชัน
แต่ประการใด

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

.2 รายงาน ลการป ิบัติหน้าที่ องค กรรมการตรวจสอบ นรอบปที่ ่านมา
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 4 คน มีการประชุม จ�านวน 5 ครัง้ (เดือน กุมภาพันธ์
มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน) โดยมีจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ื่อ
1.
2.
3.
4.

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
นางเอมอร ปทุมารักษ์

ตา หน่ง

เ ้าร่วมปร ุม ปร ุมทั้งหมด

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

5/5
5/5
5/5
5/5

โดยในปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีวาระการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอก
ได้แก่ บริษัท ส�านักงาน อี วาย จ�ากัด เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ตลอดจนข้อสังเกตและรายงาน
ผลการตรวจสอบของหน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ค ณะ
กรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปีให้ทราบและได้ให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ เพือ่ การ
ควบคุมด้านต่างๆ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่น ใจของเนื้อ หาของกฎบั ต รนั้ น มี ค วาม

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ
ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทั่วไป และไม่พบรายการใด
ทีอ่ าจมีผลกระทบอันเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสีย่ ง มีความ
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เป็นรายการทีเ่ ป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบ
รายการใดที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

.3 สรุป ลการป ิบัติหน้าที่ องค กรรมการ ุดย่อยอื่นๆ
1 ค กรรมการอิสร
ในปี 2564 คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 5 ท่าน มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง (เดือน
พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน) โดยมีจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธารา
นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
นางเอมอร ปทุมารักษ์

ตา หน่ง

เ ้าร่วมปร ุม ปร ุมทั้งหมด

ประธานคณะกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
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โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ในการปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทบทวนการปฏิบัติงาน
และได้ให้ความเห็นในเรือ่ งทีเ่ ป็นสาระส�าคัญของการบริหารงาน
ในช่วงวิกฤตโควิด-19 และการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมทั้ ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ
คณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ มี การพิ จารณาลงมติ ใ นเรื่ อ งหรื อ
รายการที่มีนัยส�าคัญ

ื่อ
1 นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
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2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง
ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ ท� า หน้ า ที่ ส รรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ ด� า รง
ต� า แหน่ ง กรรมการ และพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ภายใน
วงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ในปี 2564
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม
1 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ตา หน่ง

เ ้าร่วมปร ุม ปร ุมทั้งหมด

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาเรื่องส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

ด้านการ ิจาร าสรรหา

2 ค กรรมการสรรหา
ล ิจาร าค่าตอบ ทน

พิจารณาบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการของ
บริษัท แทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการทีด่ ี บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเสนอชือ่ บุคคล
ทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในระหว่าง
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
เสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และคณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทีค่ รบก�าหนดออกจาก
ต�าแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นบุคคลผู้ทรง
คุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้
เป็นอย่างดี รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ ในที่ประชุม จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง

1/1
1/1

อีกวาระหนึ่ง และน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ด้านการ ิจาร าค่าตอบ ทน

พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2564
ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล
เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามข้อบังคับและนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3 ค กรรมการธรรมา ิบาล
ล บริหารความเสี่ยง
ในปี 2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 คน มีการประชุม
4 ครั้ง (เดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม)
สรุปได้ดังนี้

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

ื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู
นางเอมอร ปทุมารักษ์

ตา หน่ง

เ ้าร่วมปร ุม ปร ุมทั้งหมด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการ
ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ได้ระบุ
ไว้ ใ นกฎบั ต รของคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและบริ ห าร
ความเสี่ ย ง โดยได้ มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณาผลการประเมิ น
ความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยงระหว่างปี เพื่อให้บริษัทฯ

สามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ
กฎบัตร เพื่อให้เกิดความมั่นใจของเนื้อหาของกฎบัตรนั้นมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการก�ากับดูแล
กิจการและการบริหารความเสี่ยง
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4 กรรมการที่ ไม่ ่ ู้บริหาร
ในปี 2564 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 คน มีการประชุม จ�านวน 1 ครั้ง (เดือนธันวาคม)
โดยมีจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
นายวิชัย กุลสมภพ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
นางเอมอร ปทุมารักษ์

ตา หน่ง

เ ้าร่วมปร ุม ปร ุมทั้งหมด

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

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

โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ได้ท�าหน้าที่ในการพิจารณาและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ
ฝ่ายบริหารพบว่ามีการท�างานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตั้งใจ
ท�างาน ซื่อสัตย์ สุจริต เมื่อพบความเสียหาย และปัญหา จะจัด

ให้มีการประชุมหารือกันทันที เพื่อรีบแก้ไขปัญหาและยุติความ
เสียหาย โดยไม่รอช้า ท�าให้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือ
และตื่นตัวที่จะแก้ไขร่วมกัน

ส่วนที่ 2 การกากับดู ลกิจการ

. การควบคุม าย น ล รายการร หว่างกัน
.1 การควบคุม าย น
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คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส�าคัญต่อกระบวนการ
และระบบควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ในด้านการเงิน การบริหารจัดการ การด�าเนินงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงานนัน้ ๆ เพือ่ ให้บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ
บริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระท�าหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความ
เพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของส� า นั ก งาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจ�า
ทุกปี โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ผ่านการพิจารณา
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
อ�านาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการ
ด�าเนินการและการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน

.1.1 กรอบ นวทางการป ิบัติ
ด้านการควบคุม าย น
บริษัทฯ ได้มีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบ
แนวทางการปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายในของ The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) 5 องค์ประกอบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ส า วดล้อมการควบคุม
มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี มีความ
เหมาะสม เพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนิน
ธุรกิจ โดยผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการท�างาน เช่น
มีทศั นคติทดี่ ี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ทีม่ งุ่ เน้น
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Tone at the Top)
และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี การจัดการ
สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การบริหาร
ความเสีย่ ง การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบจากภายนอก

ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กร
ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน มีการส่งเสริม
ให้เกิดจิตส�านึกทีด่ ี (Soft Control) ในการควบคุมบุคลากรส�าหรับ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ในการท� า งานอย่ า งมี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบายหลักๆ รวมถึง
ระเบียบการปฏิบัติ (Hard Control) ในการด�าเนินงานด้านธุรกิจ
และปฏิบัติการ มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กร
รับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนัก
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ
กับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017) อย่างชัดเจน หากพบว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานมีการฝ่าฝืนหรือกระท�าการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรม
ธุรกิจของบริษทั ฯ จะพิจารณาและด�าเนินการตามความเหมาะสม
และในกรณีทกี่ ารกระท�าดังกล่าว ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับการ
ท�างานด้วยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่ง
ความผิดตามควรแก่กรณี

2. การปร เมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง โดยน�า COSO - ERM 2017 framework มาใช้เป็น
กรอบในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งให้ความส�าคัญ
กับการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท เข้ากับการบริหารความเสี่ยง
เพือ่ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทีต่ งั้ ไว้
ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์
ประกอบที่ส�าคัญของทุกกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจ มีการ
ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง จัดท�าคู่มือการบริหาร
ความเสีย่ ง และสือ่ สารในเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ที่ให้ผบู้ ริหาร
และพนั ก งานทุ ก คนรั บ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ต าม โดยมี การ
ประเมินความเสี่ยงในทุกระดับโดย บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับ
ความเสี่ยงด้านต่างๆ 5 ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategy)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการเงิน (Financial)
ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย กฎระเบี ย บ ข้ อ ปฏิ บั ติ ต ่ า งๆ
(Compliance) และด้านชื่อเสียง (Reputation) มีการจัดท�า
แผนภาพความเสีย่ งระดับองค์กร (Corporate Risk Dashboard)
โดยระบุและวิเคราะห์ถงึ ความเสีย่ งทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องของแต่ละ
หน่วยงาน รวมถึงระบุถึงการควบคุมที่มีอยู่ และการควบคุม
เพิ่มเติมเพื่อลดระดับผลกระทบและโอกาสเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
เพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบ
ด้ ว ยกรรมการ และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ท�าหน้าที่ในการ
ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยงที่ก�าหนด รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง
และการติดตามความเสี่ยงระหว่างปี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ พร้อมทั้งก�าหนดโครงสร้างการด�าเนินงาน บทบาท
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับอย่าง
เหมาะสม รวมถึ ง สร้ า งวั ฒ นธรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

3. กิจกรรมการควบคุม
บริษทั ฯ ได้จดั ท�านโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ าน
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติ
งานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในกระบวนการที่ส�าคัญ
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการควบคุมอย่าง
เหมาะสม เช่น ด้านการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
การขายสิ น ค้ า การผลิ ต การขนส่ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากร
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ของบริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมทัง้ มีการแบ่งแยกหน้าที่
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ผู ้ ติ ด ตามควบคุ ม ประเมิ น ผล และผู ้ อ นุ มั ติ
ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน

อย่างเหมาะสม โดยก�าหนดวงเงินอ�านาจอนุมตั ิในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ จัดให้มแี ผนการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้กรอบเวลาทีเ่ หมาะ
สม และจัดให้มรี ะบบงบประมาณ โดยวิเคราะห์และควบคุมความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก�ากับดูแลให้
ด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนดและมีประสิทธิภาพตามกฎ
ระเบียบของบริษัทฯ และมีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม
โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและควบคุ ม ผลการปฏิ บั ติ ง านในทุ กระดั บ เพื่ อ ให้
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนก�าหนดบุคลากรภายในองค์กรขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบ
การก�าเนินงานของแต่ละระบบงาน และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

4. สารสนเท ล การสื่อสาร
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร โดยมี การพั ฒ นาระบบสารสนเทศและสื่ อ สาร
อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้มกี ระบวนการสือ่ สารและระบบสารสนเทศ
ที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับ
หน่วยงานและในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารนั้น
ถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์ น่าเชือ่ ถือ และมีการด�าเนินงาน
และการควบคุมสารสนเทศทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทางด้านการเงินและด้านการด�าเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ มีการ
บันทึกและสือ่ สารไปยังผูบ้ ริหารและบุคลากรอืน่ ภายในหน่วยงาน
ที่ จ� า เป็ น ต้ อ งใช้ ข ้ อ มู ล นั้ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โดยเฉพาะข่าวสาร ทีเ่ ป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะท�าให้ผบู้ ริหาร
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยในแต่ละปี กรรมการผู้อ�านวย
การจะมีการสือ่ สารผ่านเสียงตามสายให้พนักงานภายในบริษทั ฯ
รับทราบถึงผลการด�าเนินงานของปีที่ผ่านมา รวมถึง นโยบาย
ต่างๆ ที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
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บริษัทฯ มีการจัดท�าเอกสารประกอบการประชุม
ที่ระบุข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้
คณะกรรมการบริษทั ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�าหนด มีการ
ประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ที่
มีการประชุม มีการจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ที่มีรายละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�าหนด
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บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งภาค
ภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�าคัญที่มีผลต่อกระบวนการ
พิจารณาประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย โดยก�าหนดในหนังสือนัดประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมทุกครัง้
ไม่น้อยกว่า 7 วัน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรายงาน
ประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี
(แบบ 56-1 One Report) ใน Website ของบริษัทฯ และผ่าน
ช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องกรรมการและผูบ้ ริหารได้ ตลอดจนให้ความส�าคัญการ
ควบคุมระบบสารสนเทศ ให้เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงานและ
การบริหาร ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการ
ปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั ฯ ก�าหนดเพือ่ ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ได้
รับ ครบถ้วน ถูกต้องมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง เป็นไปตาม
กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเอื้ อ ประโยชน์ เ พื่ อ การบริ ห าร
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ได้จัดให้มีระบบการ
ส�ารองข้อมูล ระบบความปลอดภัย แผนงานฉุกเฉินส�าหรับ
ป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศ อย่างเหมาะสม เพียงพอ
เพือ่ บริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ รองรับ
กับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

5. การติดตาม ล ปร เมิน ล
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั
อย่างสม�า่ เสมอเป็นประจ�าทุกเดือน เพือ่ พิจารณาและติดตามผล
การด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากผล
การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ า� หนด จะมีมติให้ฝา่ ย
บริหารด�าเนินการและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

บริษัท และจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจ�าทุกเดือน
เพื่อเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับเป้าหมาย และแผนงาน
ของทุกหน่วยงานที่ได้ก�าหนดไว้ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังก�าหนดให้มีการ
ประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงน�าระบบการติดตาม
ประเมินผลโดยระบบ Balance Scorecard ซึ่งมีดชั นีชวี้ ดั ผลการ
ด�าเนินงาน (KPI: Key Performance Indicators) มาใช้เป็น
เครื่ อ งมื อวั ด ผลการด� า เนิ น งานกั บ หน่ ว ยงานผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และค่านิยมองค์กรที่ก�าหนดไว้ของ
บริษัทฯ โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการด�าเนินงานและ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีชวี้ ดั ต่างๆ ที่ได้กา� หนดไว้เป็น
ประจ�าทุกเดือน และให้มกี ารติดตามผลอย่างสม�า่ เสมอ ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ก� า หนดให้ ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการท�าหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินผล โดยในแผนงานตรวจสอบประจ�าปีของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ก�าหนดให้มรี ะบบการติดตามผลของ
ระบบงานทีต่ รวจสอบ และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
แก้ไข ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.1.2 ความเหน องค กรรมการ
บริ ัทต่อร บบควบคุม าย น
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัท มีมติเป็น
เอกฉันท์ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเหมาะสม
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564
โดยบริ ษั ท ส� า นั ก งาน อี วาย จ� า กั ด ซึ่ง เป็ น ผู ้ ส อบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี 2564
รายงานว่า จากการสอบทานงบการเงินแสดงฐานะการเงิน
ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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.1.3 การตรวจสอบ าย น
บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ
มี ส ายการรายงานและสายการบั ง คั บ บั ญ ชาขึ้ น ตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่หลักในการประเมินความ
เพียงพอ ความมีประสิทธิผล ของการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสีย่ งของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้มั่นใจ
ว่ า มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่ส�าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน (Risk Based Approach)
ซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจของทัง้ บริษทั ฯ
โดยสามารถบ่งชีก้ ระบวนการทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสีย่ งทีก่ ระทบ
เป้าหมายของบริษทั ฯ ทีต่ งั้ ไว้ เพือ่ จัดท�ามาตรการควบคุมอย่าง
มีประสิทธิภาพ และทันเวลา พร้อมทั้งด�าเนินการเข้าตรวจสอบ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ แก่สมาชิก คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสีย

1.

นวทางป ิบัติ
• การตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน ส่วนตรวจสอบภายในได้ท�าการ
สอบทาน ผลการปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะขั้ น ตอน
เพือ่ ให้มั่นใจว่า บริษทั ฯ จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ ตั้ ง ไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ
อย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
• การตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการ
บริหารความเสีย่ ง ส่วนตรวจสอบภายในประสานงาน
กับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อด�าเนินการ
สอบทานแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้มั่นใจว่า มีการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ครอบคลุม
และมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ สามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
จั ด การความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้
และมีการรายงานอย่างครบถ้วน พร้อมทัง้ ติดตาม
สอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ

2. การรายงาน ล
ส่วนตรวจสอบภายใน จะรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม�า่ เสมอ รวมทัง้ จัดท�ารายงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตามข้อก�าหนดของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ความมีประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ก�ากับดูแลกิจการ โดยปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน เพื่ อ รั ก ษาความเป็ น อิ ส ระ
และคุ ณ ภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยจะรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาส
นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอ
แนะ หรือข้อสงสัย ทีม่ นี ยั ส�าคัญ ทีม่ ผี ลกระทบต่อความเสียหาย
ต่อบริษัทฯ จะมีการรายงานตรงต่อกรรมการผู้อ�านวยการเพื่อ
ด�าเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที เพื่อท�าให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้น
ได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร

3. การปร เมิน ลการป ิบัติงาน
ในปี 2564 จากการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน
ในรอบปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ส่วนตรวจสอบ
ภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันประกอบ
ไปด้วยมีความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณ
โดยจากการปฏิบตั งิ านในปีทผี่ า่ นมา ส่วนตรวจสอบภายในได้รบั
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ
ทุกหน่วยงาน
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.2. รายการร หว่างกัน
ในปี 2564 บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 9 ของหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของ
รายการดังกล่าวเป็นดังนี้

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
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ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

1. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ • TFMAMA ถือหุ้นในบริษัท
• เงินปันผลจ่าย
ฟูดส์ (“TFMAMA”) คิดเป็นร้อยละ 51.99
• ค่าบริการ
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
• ซื้อวัตถุดิบ
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
2. บมจ.สหพัฒนา • SPI ถือหุ้นในบริษัท
• เงินปันผลจ่าย
อินเตอร์ โฮลดิ้ง
คิดเป็นร้อยละ 21.79
(“SPI”)
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
นายวิชัย กุลสมภพ
3. บจ. เคอรี่
• มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน บริษัทซื้อแป้งสาลี
ฟลาวมิลล์ (“เคอรี่”) ได้แก่ TFMAMA ซึ่งถือหุ้นในเคอรี่ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
คิดเป็นร้อยละ 39.00
ในการผลิตขนมปัง
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
และเบเกอรี่
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย และ
ดร. พจนี พะเนียงเวทย์
4. บจ. ไดอิชิ
• มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์
แพคเกจจิ้ง
ได้แก่ TFMAMA ซึ่งถือหุ้นใน เช่น ฟิล์มฟรุ๊ตพาย,
(“ไดอิชิ”)
ไดอิชิ คิดเป็นร้อยละ 50.10
ฟิล์มเดลี่แซนด์วิช,
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
ฟิล์มขนมปังฮอตดอก
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และ
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
5. บมจ. สหพัฒนพิบูล • SPI ถือหุ้นในบริษัท
• บริษัทซื้อวัตถุดิบ
(“SPC”)
คิดเป็นร้อยละ 1.03
ประเภทน�้าตาล
• มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน
• บริษัทซื้อของใช้
เบ็ดเตล็ด เช่น
ผงซักฟอก
• เงินปันผลจ่าย
6. บจ. อเมริกันฟู้ด • บริษัทถือหุ้นใน BUD’s
บริษัทซื้อสินค้า
(“BUD’s)
คิดเป็นร้อยละ 9
ประเภทไอศกรีม
• มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นายวิชัย กุลสมภพ และ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ส�าหรับ ส�าหรับ ส�าหรับ
งวดปี งวดปี งวดปี
นโยบายการ
สิ้นสุด สิ้นสุด สิ้นสุด ก�าหนดราคาและ
วันที่ วันที่ วันที่ ความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. ของรายการ
2564 2563 2562
416.45
0.02
-

479.62
0.004

388.37 ตามที่ประกาศจ่าย
- ด�าเนินการตามธุรกิจปกติ
0.05 ทางการค้า โดยมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป

174.51

200.75

161.81 ตามที่ประกาศจ่าย

430.51

469.36

453.32 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยค�านึงถึงปริมาณซื้อ

0.81

2.55

11.48 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยค�านึงถึงปริมาณซื้อ

11.05

5.83

11.48 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยค�านึงถึงปริมาณซื้อ
ตามที่ประกาศจ่าย

9.53
0.02

7.72
0.03

0.32
8.28
-

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยค�านึงถึงปริมาณซื้อ

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� า ปี / รายงานประจ� า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� า กั ด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
7. บจ. เพรซิเดนท์
กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์
“PGH”

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ส�าหรับ ส�าหรับ ส�าหรับ
งวดปี งวดปี งวดปี
นโยบายการ
สิ้นสุด สิ้นสุด สิ้นสุด ก�าหนดราคาและ
วันที่ วันที่ วันที่ ความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. ของรายการ
2564 2563 2562

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

• บริษัท ถือหุ้นใน PGH
คิดเป็นร้อยละ 39
• มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย และ
นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล

• บริษัทขายสินค้า
ให้กับ PGH เช่น
เกล็ดขนมปัง
• บริษัทให้บริการอื่นๆ

1.96

2.47

3.16

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด

2.45

3.29

3.27

• เงินปันผลรับ

1.73

2.05

5.21

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ความจาเปน ล ความสมเหตุสม ล
องรายการร หว่างกัน

นวทางหรือ นว น้มการทารายการ
ร หว่างกัน

ผูส้ อบบัญชีได้พจิ ารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็น
ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกีย่ วเนื่อง
กับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
หรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทาง
การค้า และได้รายงานธุรกรรมดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณารายการระหว่างกันของ
บริ ษั ท เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย และข้ อ ก� า หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต. บริษทั ฯ
มีแนวทางในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะปกติธรุ กิจ และก�าหนดมาตรการการอนุมตั ิ
การท� า รายการระหว่ า งกั น ตามธุ ร กิ จ ปกติ กรรมการหรื อ
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ นหลั ก การ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 89/12 (1) ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติ
การท�าธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้ มีขอ้ ตกลงทางการ
ค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน จะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและส� า นั ก งานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยพบว่า
รายการดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ในราคาที่ ส มเหตุ ส มผล และได้ มี การเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า ง
เพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว

การทารายการร หว่างกัน นอนาคต
การท� า รายการระหว่ า งกั น ยั ง คงด� า เนิ น ต่ อ ไป จะมี
ปริ ม าณมากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู ่ กั บ ภาวะเศรษฐกิ จ หรื อ ก� า ลั ง
การผลิ ต เพราะบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง เหล่ า นั้ น เป็ น
SUPPLY CHAIN ของบริษัท ความยืดหยุ่นและความคล่องตัว
ของการเป็น SUPPLY CHAIN จึงเอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขัน
ของธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียในที่สุด โดยการท�ารายการ
ระหว่างกันกับทุกรายก็เป็นการด�าเนินการค้าทางธุรกิจปกติไม่มี
การถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ยึดหลักปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต. และค�านึงถึงความ
สมเหตุสมผลความเหมาะสมในเงือ่ นไขและราคา เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ประจ�ำปี 2564

120

งบการเงินบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้จดั ท�ำขึน้ ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึ่งก�ำหนด
ให้ปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ มีการ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการประมาณการที่สมเหตุสมผล
ในการจัดท�ำงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการ
ด�ำเนินงานทีเ่ ป็นจริงของบริษทั ฯ และการวิเคราะห์เพือ่ ประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน คณะกรรมการ
และคณะบริหารของบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบข้อมูลทางการเงิน
รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report)
ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯได้น�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุงจ�ำนวนหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการ
เงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2564 มาถือปฏิบัติ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าว ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการ
บั ญ ชี แ ละการให้ แ นวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี กั บ ผู ้ ใ ช้ ม าตรฐาน
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ี้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความ
เห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา อย่างครบถ้วน เป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการใช้
งบการเงินของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ท�ำหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมต่อการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิผล
มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท และข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยและปฏิบัติ
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน มีการปฏิบตั งิ าน
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โปร่ ง ใส
และเชือ่ ถือได้ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับ
เรื่องนี้ปรากฏในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดง
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี (แบบ
56-1 One Report) นี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ
ความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์)
ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย)

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ แ สดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และ
งบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบง
บการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตาม
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการ
เงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ
ตามทีร่ ะบุในข้อก�ำหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีทขี่ ้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ
ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ของข้ า พเจ้ า ใน
การตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่อง
เหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดย
รวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการ
เงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับ
เรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจ
สอบทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจาก
การแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ใน
งบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธี
การตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ
ส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เนื่องจากจ�ำนวนทีบ่ นั ทึกในบัญชีมสี าระส�ำคัญ และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ อ ก� ำ ไรขาดทุ น ของบริ ษั ท ฯ ประกอบกั บ บริ ษั ท ฯ
มีรายการขายกับลูกค้าเป็นจ�ำนวนมากซึ่งมีขอ้ ตกลงและเงือ่ นไข
ทีม่ คี วามหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ
รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้
ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของ
บริษัทฯ
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ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ
ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่
เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับ
เอกสารประกอบรายการขายและสอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ
ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทดสอบข้อมูลที่
บริษัทฯน�ำมาใช้ในการค�ำนวณและบันทึกรายการส่งเสริมการ
ขายค้างจ่ายทีเ่ กิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่างๆ
ที่บันทึก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่าเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้กับลูกค้า ประกอบกับได้
วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล บั ญ ชี ร ายได้ แ บบแยกย่ อ ย
(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิด
ขึน้ ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการ
บัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
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ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูล
ทีร่ วมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทแี่ สดงอยู่ในรายงานนัน้ ) ซึ่งคาดว่า
จะถูกจัดเตรียมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึง
ข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่
มั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ที่ เ กี่ ย วเนื่อ งกั บ การ
ตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ี่ได้รบั
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ตามที่
กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวให้
ผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนอ
งบการเงิ น เหล่ า นี้โ ดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น ผู ้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการ
ประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องกรณีท่ีมีเรื่อง
ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินการต่อ
เนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุด
ด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซ่งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบ
บั ญ ชี ข้ า พเจ้ า ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย ง            
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ าน
ดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งที่ไม่พบข้อมูลทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากข้ อ ผิ ด พลาด
เนื่อ งจากการทุ จ ริ ต อาจเกี่ ย วกั บ การสมรู ้ ร ่ ว มคิ ด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่
ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ บู้ ริหาร
จัดท�ำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหาร     
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั ว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัย
ส�ำคัญต่อความสามารถของบริษทั ฯในการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการ
เปิ ด เผยดั ง กล่ า วไม่ เ พี ย งพอ ข้ า พเจ้ า จะแสดง
ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้น
อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจนถึงวันที่ ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
บริษัทฯต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมิ น การน� ำ เสนอ โครงสร้ า งและเนื้อ หาของ
งบการเงิ น โดยรวม รวมถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนประเมิ นว่ า งบการเงิ น แสดง
รายการและเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วร
หรือไม่
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• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม
อย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อ
แสดงความเห็นต่องบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธ       ี
ส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่อง
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวม
ถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลเกีย่ ว
กับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็น
อิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแล
ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจ
สอบงบการเงินที่ในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญใน
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ ง
ดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่
ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอ
รายงานฉบับนี้

ศิริวรรณ นิตย์ด�ำรง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ : 21 กุมภาพันธ์ 2565

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบกระแสเงินสด
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

141

142

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

143

144

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

147

148

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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150

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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170

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ที่ ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ อายุ 82 ปี
		 ประธานกรรมการ

174

สัดส่วนการถือหุ้น /1

• ตนเอง จ�ำนวน 14,896,150 หุ้น คิดเป็น 3.31% / คู่สมรสจ�ำนวน 63,250 หุ้น คิดเป็น 0.01%

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาศิลปศาสตๅร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขา Education Science Quanzhou Physical Culture institute สาธารณรัฐประชาชนจีน
• หลักสูตร Stamford Executive Program at Stamford University California, USA.
• ได้รับทุนเข้ารับการสัมมนาในหลักสูตร Top Management Seminar on Japanese Business
(TOPS-V) of The Association for Overseas Technical, Japan
• จบการศึกษาหลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• เข้ารับการอบรมใน Havard University USA.

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน
• 2560-ปัจจุบัน
• ตุลาคม 2560-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ

• ตุลาคม 2560
• 2560-ปัจจุบัน
• 2560-สิงหาคม 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
(TFMAMA)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TF)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ�ำกัด (มหาชน)

•
•
•
•

กรรมการ
ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

บริษัท ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จ�ำกัด
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ซันโกแมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท นอร์ทเทิร์น เทคโนโลยี จ�ำกัด

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ		
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
บริษัทอื่น

• กรรมการ
• จ�ำนวน 4 แห่ง

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program ปี 2547

ความสัมพันธ์ทาง
• เป็นบิดาของบุคคลล�ำดับที่ 7 และ 8
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย อายุ 72 ปี
		 รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• ตนเอง จ�ำนวน 1,819,970 หุ้น คิดเป็น 0.40% / คู่สมรสจ�ำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็น 0.33%

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•

2562-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
ต.ค. 2560-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

• ต.ค. 2560

กรรมการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
(TFMAMA)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TF)

• มิ.ย. 2560-ปัจจุบัน
• พ.ค. 2560
• 2560-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• กรรมการ
บริษัทอื่น

• จ�ำนวน 2 แห่ง

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
(TFMAMA)

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program ปี 2548
Director Accreditation Program ปี 2546

ความสัมพันธ์ทาง
• เป็นบิดาของบุคคลล�ำดับที่ 3
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

175

3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย อายุ 39 ปี
		 กรรมการรองผู้อ�ำนวยการ
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• จ�ำนวน 3,344,810 หุ้น คิดเป็น 0.74%

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

• Master of Art in Business and Managerial Economics (Part time program)
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Science in Computer System Engineering (Software engineering) Boston University
Thesis “Engineering a System-level Instruction-set Simulator”
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงงานทางวิศวกรรม “Bayesian based Website Classification  system”

     

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน
• เม.ย. 2561-ปัจจุบัน
• 2560

กรรมการรองผู้อ�ำนวยการ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

• มี.ค. 2561-ปัจจุบัน
• 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท อเมริกันฟู้ด จ�ำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
บริษัทอื่น
• จ�ำนวน 2 แห่ง
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2559

ความสัมพันธ์ทาง
• เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 2
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

4. นายวิชัย กุลสมภพ อายุ 44 ปี
		 กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น /1
คุณวุุฒิทางการศึึกษา

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ตนเอง จ�ำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% / คู่สมรส -ไม่มีปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Advanced Business Practice University of South Australia
ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)
Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
(วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
Executive Leadership Program รุ่นที่ 2 Wharton Business School,
University of Pennsylvenia, USA & NIDA, Thailand
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU26) สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรนักวางแผนการลงทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรนักวางแผนการลงทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 4 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.)
ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน
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•
•
•
•
•
•
•
•

เม.ย. 2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2560-เม.ย. 2561
ธ.ค. 2564-ปัจจุบัน
ม.ค. 2564-ธ.ค. 2564
เม.ย. 2561-ธ.ค. 2563
2560-ปัจจุบัน
2560-เม.ย. 2561

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ธ.ค. 2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
มี.ค. 2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท สห โคเมเฮียว จ�ำกัด
บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จ�ำกัด
บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จ�ำกัด
บริษัท อเมริกันฟู้ด จ�ำกัด
บริษัท สินภราดร จ�ำกัด
บริษัท บีเอสซี โซอิน จ�ำกัด
บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จ�ำกัด
บริษัท ยู ซี ซี อูเอะชิม่า คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม จ�ำกัด
Arusu Myanmar Co., Ltd
บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จ�ำกัด
Tiger MK Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

4. นายวิชัย กุลสมภพ อายุ 44 ปี (ต่อ)
		 กรรมการ
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
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• 2560-ปัจจุบัน
     
• 2560-ปัจจุบัน
• 2560-ปัจจุบัน
• 2560-ปัจจุบัน
• 2560-ปัจจุบัน
• 2560-ปัจจุบัน
• 2560-ปัจจุบัน
• 2560-ปัจจุบัน
• 2560-ปัจจุบัน
• 2560-ปัจจุบัน
• 2560-ปัจจุบัน
• เม.ย.2561-ปัจจุบัน
• เม.ย. 2561-ปัจจุบัน
• เม.ย. 2561-ปัจจุบัน
• เม.ย. 2561-ปัจจุบัน
• 2561-ปัจจุบัน
• เม.ย. 2561-ปัจจุบัน
• เม.ย. 2561-ปัจจุบัน
• เม.ย. 2561-ปัจจุบัน
• เม.ย. 2561-ปัจจุบัน
• เม.ย.2561-ปัจจุบัน
• 2561-ปัจจุบัน
• ส.ค.2561-ปัจจุบัน
• ส.ค.2561-ปัจจุบัน
• มิ.ย. 2562-ปัจจุบัน
• เม.ย. 2562-ปัจจุบัน
• เม.ย. 2562-ปัจจุบัน
• เม.ย. 2561-ปัจจุบัน
• มี.ค. 2561-ปัจจุบัน
• ส.ค.2562-ปัจจุบัน
• 2562-ปัจจุบัน
• พ.ย.2562-ปัจจุบัน
• ม.ค. 2563-ปัจจุบัน
• 2563-ปัจจุบัน
• 2564-ปัจจุบัน
• 2564-ปัจจุบัน
• 2564-ปัจจุบัน
• 2564-ปัจจุบัน
• 2564-ปัจจุบัน
• 2564-ปัจจุบัน
• 2564-ปัจจุบัน
• 2564-ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ

Canchana International Co., Ltd.   
(ราชอาณาจักรกัมพูชา)
บริษัท กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท สหเซวา จ�ำกัด
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ำกัด
บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ไทซันฟูดส์ จ�ำกัด
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จ�ำกัด
บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท แพนแลนด์ จ�ำกัด
บริษัท พิทักษ์กิจ จ�ำกัด
บริษัท ศรีราชาขนส่ง จ�ำกัด
บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จ�ำกัด
บริษัท เบสท์ แฟคตอรี่ เอาท์เล็ท จ�ำกัด
บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จ�ำกัด
บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จ�ำกัด
บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จ�ำกัด
บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท สหเอเซียแปซิฟิค จ�ำกัด
บริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จ�ำกัด
บริษัท แม่สอด ซาคาเอะเลซ
บริษัท อินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จ�ำกัด
บริษัท สหชลผลพืช จ�ำกัด
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ�ำกัด
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เอสแอลวี รีเทล จ�ำกัด
บริษัท สหแคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัท เบรนเว็ค จ�ำกัด
บริษัท ดองกิ ทองหล่อ จ�ำกัด
บริษัท ธนาซิตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด
บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จ�ำกัด
บริษัท. ฮิวแมนิก้า อีอีซี จ�ำกัด
บริษัท. เค.ที.วาย. อินดัสตรี จ�ำกัด
บริษัท. ไทยโอซูก้า จ�ำกัด
บริษัท. ไทยอาราอิ จ�ำกัด
บริษัท. เอ็กซ์อีที จ�ำกัด
บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท. มอลเท็นเอเชียโพลิเมอร์โปรดักส์ จ�ำกัด

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

4. นายวิชัย กุลสมภพ อายุ 44 ปี (ต่อ)
		 กรรมการ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทอื่น

• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการ
• จ�ำนวน 56 แห่ง

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005
• Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006

ความสัมพันธ์ทาง
• ไม่มี
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
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5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย อายุ 53 ปี
		 กรรมการและผูจ้ ัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
		 เลขานุการบริษัท/ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• ตนเอง จ�ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.01% / คู่สมรส -ไม่มี-

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

• 2560-ปัจจุบัน
• 2560-ปัจจุบัน

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท

• 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
บริษัทอื่น
• จ�ำนวน 1 แห่ง
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การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program ปี 2546

ประวัติพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

• หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 2/2564 หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ประเด็นด้านการเงินและการบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน”
• การตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงินเพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร
• “Update ภาษีปี 2564”

ความสัมพันธ์ทาง
• ไม่มี
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ อายุ 55 ปี
		 กรรมการและผูจ้ ัดการอาวุโส ฝ่ายผลิตบางชัน
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• ตนเอง จ�ำนวน 25,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

• Master of Science in Food Processing and Technology The Ohio State University, USA
• Bachelor of Science in Agro-Industrial Product Development มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน
• เม.ย. 2561-ปัจจุบัน

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลิตบางชัน
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
บริษัทอื่น
• ไม่มี
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2559

ความสัมพันธ์ทาง
• ไม่มี
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
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7. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ อายุ 58 ปี
		 กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• จ�ำนวน 1,234,480 หุ้น คิดเป็น 0.27%

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

•
•
•
•

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารจัดการ
University Of California, Davis ปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
University Of California, Davis ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีสาขาวิชาชีวเคมี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน
• มิ.ย. 2561-ปัจจุบัน
• ตุลาคม 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
รองผู้อ�ำนวยการ

• ตุลาคม 2560

รองผู้อ�ำนวยการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
(TFMAMA)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TF)

•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท อเมริกัน ฟู้ดส์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยอันเปาผลิตภัณฑ์ กระดาษ จ�ำกัด
บริษัท สยามจริงใจ จ�ำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จ�ำกัด
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
บริษัท จิมส์กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
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2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• รองผู้อ�ำนวยการ
บริษัทอื่น

• จ�ำนวน 8 แห่ง

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
(TFMAMA)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2551
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP)

ความสัมพันธ์ทาง
• เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 1 และเป็นพี่น้องกับบุคคลล�ำดับที่ 8
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ อายุ 46 ปี
		 กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• ตนเอง จ�ำนวน 276,870 หุ้น คิดเป็น 0.06% / คู่สมรส -ไม่มี-

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน
• ตุลาคม 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการลงทุน/ผู้จัดการส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการ

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2562-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• กรรมการลงทุน/ผู้จัดการส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัทอื่น

• จ�ำนวน 9 แห่ง

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
(TFMAMA)
บริษัท เจียมบอดี้ จ�ำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์ ดีเวนเจอร์ จ�ำกัด
บริษัท ไทย อินสแตนท์ โพรดักส์ จ�ำกัด
บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จ�ำกัด
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
บริษัท สามชาย ซันไชน์ จ�ำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จ�ำกัด
บริษัท เออีพี สแควร์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท สามเฮง จ�ำกัด
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
(TFMAMA)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program Class 110/2557

ความสัมพันธ์ทาง
• เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 1 และเป็นพี่น้องกับบุคคลล�ำดับที่ 7
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
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9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล อายุ 62 ปี
		 กรรมการและผูช้ ่วยผู้อ�ำนวยการ
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• ไม่มี

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อบรมหลักสูตร

•
•
•
•

Executive Management Certificate (INSEAD)
Leadership Training for Executives (JICA)
Business Process Re-engineering
Operational Risk Management

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• มิ.ย. 2563-ปัจจุบัน
• มิ.ย. 2563-ปัจจุบัน
• 2560-มิ.ย. 2563

กรรมการและผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

• 2563-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
บริษัทอื่น
• จ�ำนวน 1 แห่ง
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP)

ความสัมพันธ์ทาง
• ไม่มี
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู อายุ 62 ปี
		 กรรมการและผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• ไม่มี

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเคมีวิศวกรรม
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อบรมหลักสูตร

•
•
•
•
•
•
•

Financial Executive Development Program (FINEX)
Information Technology Strategic & Planning
Business Process Re-engineering
Enterprise Architecture Management
Operational Risk Management
Project Management
Leadership Development Program

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• เม.ย. 2563-ปัจจุบัน
• มิ.ย. 2563-ปัจจุบัน
• 2560-เม.ย. 2563

กรรมการและผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
บริษัทอื่น
• ไม่มี
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2563

ความสัมพันธ์ทาง
• ไม่มี
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
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11.		 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อายุ 73 ปี
			 ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• ไม่มี

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) Oklahoma State University,
Stillwater, Oklahoma, USA (ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลเยอรมันเป็นเวลา 3 ปี 2 เดือน)
• ปริญญาโท สาขาการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา Southwest Texas State University,
San Mocos, Texas, USA
• ปริญญาตรี สาขาการศึกษาเพื่ออาชีพ (B.S. in Occupational Education)
Southwest Texas State University, San Mocos, Texas,  USA
• ปริญญาตรี (B.S. in Advanced Technology) American Technological University,
Killeen,Texas, USA
สาขาหลัก : เทคโนโลยีเครื่องท�ำความเย็นและการปรับอากาศ (Air Conditioning
and Refrigeration Technology)
สาขารอง : การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
• วุฒิบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 วปอ. รุ่น 40 (วปรอ. 4010)

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน		

• เม.ย. 2561-ปัจจุบัน
• 2560-เม.ย. 2561

ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

• 10 ธ.ค. 2560-ปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัย

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
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• 2555-ปัจจุบัน    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

• 19 มี.ค. 2560-ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยพะเยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกรรมการพิจารณา
ต�ำแหน่งทางวิชาการ
• 15 พ.ย. 2559-14 พ.ย. 2560 ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

• 15 ส.ค. 2561-ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำมหาวิทยาลัย
อนุญาโตตุลาการ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น

• ไม่มี
• ไม่มี

สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2559

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• ไม่มี

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

12.		 นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล อายุ 72 ปี
			 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• ไม่มี

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่านิติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• มิ.ย. 2563-ปัจจุบัน
• มิ.ย. 2563-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ที่ปรึกษา
ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลฎีกา
รองประธาน ศาลฎีกา
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลฎีกา
ผู้พิพากษา ศาลฎีกา
อธิบดี กรมบังคับคดี
เลขานุการ ศาลฎีกา
ผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ�ำกระทรวงช่วยราชการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา
ผู้พิพากษาประจ�ำกระทรวง/
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ�ำกระทรวง
ผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น/
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้พิพากษา/ผู้พิพากษาประจ�ำกระทรวง

บริษัท พาราวินเซอร์ จ�ำกัด
ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ศาลฎีกา
ศาลฎีกา
ศาลฎีกา
ศาลฎีกา
กรมบังคับคดี
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอาญา
ศาลฎีกา
ศาลจังหวัด
ศาลจังหวัด
ศาลจังหวัด
ศาลประจ�ำกระทรวง

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน
2556          
2552-2555
2550-2551
2546-2549
2542-2545
2539-2541
2536-2538
2535
2533-2534
2531-2532
2530
2529
2528
2521-2527

• 2519-2520
• 2517-2518

ศาลจังหวัด
ศาลประจ�ำกระทรวง

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
บริษัทอื่น
• จ�ำนวน 1 แห่ง
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2563

ความสัมพันธ์ทาง
• ไม่มี
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
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13. ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อายุ 63 ปี
		 กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• ไม่มี

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา 
Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital,
University of London
Certificate and Diploma in Interactive Video & Computer Technology,
Birkbeck College, University of London
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น12 กระทรวงยุติธรรม
Fellow of American College of Physician
Fellow of Royal College of Physician (LONDON)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.๖)

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• มิ.ย. 2563-ปัจจุบัน
• 2560-ปัจจุบัน
• 2561-2564

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

• ปัจจุบัน

คณบดี

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
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•
•
•
•

2542-2564
2554-2560
2555-2560
2562-2564

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
หัวหน้าคลัสเตอร์วิจัยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานวิชาการของราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ		
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• กรรมการอิสระ

				

บริษัทอื่น

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ำกัด (มหาชน

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
• ไม่มี

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ำกัด (มหาชน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Directors Certification Program DCP 244/2017
• IT Governance-Cyber Resilience (ITG 2020)

ความสัมพันธ์ทาง
• ไม่มี
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ อายุ 73 ปี
		 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• ตนเอง จ�ำนวน 135,000 หุ้น คิดเป็น 0.03% / คู่สมรส -ไม่มี-

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

•
•
•
•
•
•

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น ๔๑
หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น ๑๑
สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่น 7

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• เม.ย. 2563-ปัจจุบัน
• มิ.ย. 2563-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

•
•
•
•
•
•

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันพระปกเกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน
สภาวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการอัยการ
คณะกรรมการวินัจฉัยภาษีอากร

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
บริษัทอื่น
• ไม่มี
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program
• Audit Committee and Continuing Development Program
• Monitoring Fraud Risk Management
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
• Monitoring the Quality of Financial Reporting
• Monitoring the Internal Audit Function
• IT Governance for Directors

ความสัมพันธ์ทาง
• ไม่มี
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
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15. นางเอมอร ปทุมารักษ์ อายุ 72 ปี
		 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• ไม่มี

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ รปม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• เม.ย. 2561-ปัจจุบัน
• 2560-เม.ย. 2561
• 2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
• ไม่มี
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2559
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ความสัมพันธ์ทาง
• ไม่มี
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
หมายเหตุ : กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม โดยในการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
ยกเว้นกรรมการอิสระ
				 /1 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

นางมาลี ตั้งใจสนอง อายุ 61 ปี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• จ�ำนวน 483,220 หุ้น คิดเป็น 0.11%

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• มิ.ย.63-ปัจจุบัน
• 2560-มิ.ย.63

ที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
กรรมการบริหารการผลิต

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

• 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
บริษัทอื่น
• 1 แห่ง
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทัักษะของการเป็็นกรรมการ

• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2546

ความสัมพันธ์ทาง
• ไม่มี
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชีของบริษัท
นางสาวจิรวรรณ โกมลเจริญสิริ อายุ 47 ปี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น /1

• ไม่มี

คุณวุุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อบรมหลักสูตร

• การค�ำนวณผลประโยชน์พนักงาน ด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2564
• การตรวจสอบรายการท�ำบัญชี การเงินเพื่อป้องกันและจัดการ การทุจริตในองค์กร
• Update ภาษีปี 2564

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน
• 2560
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ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
ผู้จัดการส่วนบัญชีบริหาร

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
บริษัทอื่น
• ไม่มี
ความสัมพันธ์ทาง
• ไม่มี
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งงานตรวจสอบภายใน

นายปรัชญา สุขเกิด
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ส่วนตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ /
เลขานุการคณะกรรมการอิสระ (มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี)
หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ให้ค�ำปรึกษาตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในโดยรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้อ�ำนวยการและกรรมการรองผู้อ�ำนวยการ

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประสบการณ์ท�ำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

• พฤษภาคม 2562-ปัจจุบัน

• กรกฎาคม 2560-กันยายน 2561

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกส่วนตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการอิสระ
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายนอก

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท
แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ ใช้ ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานส�ำคัญในการ
พัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการ
สร้างความเชือ่ มั่นให้แก่ผลู้ งทุน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารประกอบธุรกิจที่
สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการทีด่ ี โดยค�ำนึงถึงผลกระ
ทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและ
มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์
ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบ ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
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ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดท�ำคู่มือ “หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ให้สอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560
(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017)
เพื่อให้กรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ทุกคน
รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
•
•
•
•

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ไปปฏิบัติในการด�ำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์ สุจริต
โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท และประกาศที่
เกี่ยวข้อง
3. ด�ำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษทั มีการ
ก�ำหนดอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ด�ำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง การมีระบบ
บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
5. ด�ำเนินการให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ ำ� คัญอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา  ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนัก และเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ
ของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษทั มีความเชือ่ มั่นว่า การมีระบบบริหาร
จัดการทีด่ ี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม
ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยเสริม
สร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

8. มุง่ มั่นสูค่ วามเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่น
ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า ด้วยการรับฟังและทบทวน
ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
ที่สุดอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการเพือ่ ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

10. ต่อต้านการทุจริต ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา 
เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
มุง่ มั่นทีจ่ ะน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนิน

9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส�ำนึกอันดีงาม
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการ
พัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

11. ด�ำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วย
ความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็น
ที่ตั้ง
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หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8 หลักปฏิบัติ
หลักปฏิบัติ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้น�ำองค์กรที่
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญในการตระหนักถึง
บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูน้ ำ� องค์กร เพือ่ ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย โดยก� ำ หนด
ยุทธศาสตร์และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบัน และใน
ระยะยาว ก�ำหนดกระบวนการตรวจสอบและการก�ำกับดูแล
ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการบริษัทมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุด
มุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มกี ารทบทวนตามความ
เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
1.1.1 ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์
เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงาน และงบประมาณของ
บริ ษั ท โดยจั ด ให้ มี การแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระ
เพือ่ ร่วมกันก�ำหนดทิศทางองค์กรผ่านการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�ำ
ทุกปี
1.1.2 ก�ำหนดให้มกี ารทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตาม
แผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กร  
1.1.3 จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของ
ฝ่ า ยจั ด การอย่ า งอิ ส ระ เพื่ อ ก� ำ หนดกรอบทิ ศ ทางองค์ กร
และเตรียมพร้อม เพือ่ รองรับสถานการณ์ทอี่ าจมีการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจ

1.1.4 ให้ค�ำแนะน�ำ ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหาร
จัดการบริษัท เพื่อใช้ในการจัดท�ำแผนงานที่ชัดเจน ตลอดจน
การจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของบริษัท
1.1.5 สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการ
ด�ำเนินงานให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ
• ผู้บริหาร : ผ่านการประชุม
• พนักงาน : ผ่านการประชุม / ประชาสัมพันธ์
1.1.6 มีการติดตามและประเมินผล โดยก�ำหนดให้ฝา่ ย
จัดการรายงานผลการด�ำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหาร
เป็นประจ�ำอย่างน้อยทุกไตรมาส

หลักปฏิบัติ 1.2
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างและ
ขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถแข่งขันได้ และมี
ผลประกอบการที่ ดี โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบในระยะยาว
มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม  และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปจั จัยการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
1.2.1 ก� ำ หนดความส� ำ เร็ จ ของการด� ำ เนิ น กิ จ การ
คณะกรรมการบริษัทค�ำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทาง
การเงิน โดยพิจารณาและอนุมัติการก�ำหนดนโยบายการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2.2 คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส�ำคัญในการสร้าง
และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะ
กรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น�ำในการ
ด�ำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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1.2.3 คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารจั ด ให้ มี น โยบาย
ส�ำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึง
หลักการและแนวทางในการด�ำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยให้มีการจัดท�ำและพิจารณาอนุมัตินโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการบริ ษั ท เข้ า ใจขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ก�ำหนด
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบให้ กรรมการผู ้ อ� ำ นวยการและ
ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการและฝ่ายจัดการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบหมาย

1.2.4 คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี
การสื่อสาร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบาย และการปฏิบัติเป็นประจ�ำ

แนวปฏิบัติ
1.4.1 คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ชุดย่อย ช่วยกลั่นกรองงานทีส่ ำ� คัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
1.4.2 คณะกรรมการบริษทั จัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยระบุบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการทุกคน ตามความเหมาะสม

1.2.5 การปรั บ ตั ว ภายใต้ ป ั จ จั ย การเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการบริษัทเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอื่น ที่อาจ
1.4.3 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่และ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท โดยก�ำหนด กลยุทธ์
ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ และก�ำหนดให้มีการติดตาม
และผลตอบแทนจากการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับระดับความ
งานที่มอบหมาย
เสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึง่ ใน
1) รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบัติ
วัฒนธรรมของบริษัท และมีการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผล
งานตามที่ได้รับอนุมัติ
กระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท               
2) อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
โดยมอบหมายให้ ค ณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและบริ ห าร
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
ความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
3) คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ หรือระเบียบอนุมัติ
หลักปฏิบัติ 1.3
โดยจัดให้มีการทบทวนตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 2
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท และดูแลให้การด�ำเนินงาน
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และ             
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 2.1
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และ
1.3.1 กรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยพิจารณาตาม เป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้าง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณค่าให้บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
1.3.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีระบบหรือ
แนวปฏิบัติ
กลไกอย่างเพียงพอที่จะมัน่ ใจได้ว่า  การด�ำเนินงานของบริษัท
2.1.1 คณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลให้ มี
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
นโยบายหรือแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้ รวมทั้ง มีกระบวนการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (Objectives) ทีช่ ดั เจน เหมาะสม
อนุมัติการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด สามารถใช้ เ ป็ น แนวคิ ด หลั ก ในการก� ำ หนดรู ป แบบธุ ร กิ จ
(Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยก�ำหนดเป็นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ของบริษัทที่สะท้อนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

2.1.2 คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดรู ป แบบธุ ร กิ จ
(Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ผู้มีส่วน
ได้เสีย และสังคมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง

3) ระบุ ค วามคาดหวั ง ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
เพือ่ น�ำไปวิเคราะห์ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อ
บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญมาด�ำเนินการให้เกิดผล

1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ต่างๆ รวมทัง้ การน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเหมาะสม
2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
3) ความสามารถในการแข่งขัน ความช�ำนาญ
โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ             

2.2.3 คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มีการส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม และน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

2.1.3 คณะกรรมการบริ ษั ท ดู แ ลให้ มี ก ารสื่ อ สาร
และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทอยู่
ในจิตส�ำนึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กร

2.2.4 คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดเป้าหมาย โดยค�ำนึง
ถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพ
ของบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ให้สอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์
เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะกลาง และ/หรือประจ�ำปีของบริษทั
น�ำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมีการน�ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

2.2.5 คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มีการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานประจ�ำปีทั่วทั้งองค์กร

แนวปฏิบัติ
2.2.1 คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้การจัดท�ำ
กลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของบริษทั โดยค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษทั
ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มี
การจัดท�ำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่าง
สม�่ำเสมอ
2.2.2 คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้การก�ำหนด
กลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ปัจจัยความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
หลักของบริษัท  
1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมี
ส่วนร่วม หรือช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั อย่างชัดเจน เพือ่ ให้
บริษัทเข้าถึงข้อมูล หรือความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง
ใกล้เคียงมากที่สุด
2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท
ทั้งภายในและภายนอก

2.2.6 คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มีการจัดสรร
ทรัพยากรและควบคุมการด�ำเนินงานที่เหมาะสม และติดตาม
การด�ำเนินการตามแผนงานประจ�ำปี

หลักปฏิบัติ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัท
ที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ผิ ด ชอบในการก� ำ หนดและ
ทบทวนโครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง ในเรื่ อ งขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และ
จ�ำเป็นต่อการน�ำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ที่ก�ำหนดไว้  
แนวปฏิบัติ
3.1.1 คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดโครงสร้ า งของ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ทีม่ คี ณุ สมบัติ
หลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ไม่จ�ำกัดเพศ มีคุณสมบัติตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด และมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
อย่างน้อย 1 คน ทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลัก
ที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่
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3.1.2 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ�ำนวนกรรมการ
บริษัทที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท
และความซับซ้อนของธุรกิจ
3.1.3 คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการ
บริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
สะท้อนอ�ำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็น
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยว
กับการท�ำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ มีจ�ำนวนและ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง ดูแลให้กรรมการ
อิสระท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
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3.1.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยนโยบาย
ในการก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีความ
หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการ
ศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จ�ำนวนปีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษทั และการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ในบริษทั
จดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจ�ำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเป็นประธาน
กรรมการบริษทั และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการบริษทั เอือ้ ต่อการใช้ดลุ พินจิ ในการตัดสิน
ใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบัติ
3.2.1 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก�ำหนดว่า  ประธาน
กรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ
3.2.2 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ�ำนวย
การมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบแยกจากกั น อย่ า งชั ด เจน
เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจโดยไม่จ�ำกัด
1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้น�ำ
ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่อย่าง
น้อยครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
(3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากัน

(4) เป็นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั
และก� ำ หนดวาระการประชุ ม คณะ
กรรมการบริษทั โดยหารือกับกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการและมีมาตรการทีด่ แู ลเรือ่ ง
ส�ำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
(5) ก� ำ กั บ ติ ด ตาม ดู แ ลให้ มั่น ใจได้ ว ่ า
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(6 ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการบริษัททุกคน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร ทีม่ จี ริยธรรมและการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
(7) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่าย
จั ด การจะเสนอเรื่ อ ง และมากพอที่
กรรมการบริ ษั ท จะอภิ ป รายประเด็ น
ส� ำ คั ญ อย่ า งรอบคอบ ส่ ง เสริ ม ให้
กรรมการบริ ษั ท มี ก ารใช้ ดุ ล พิ นิ จ ที่
รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กรรมการบริ ษั ท ที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารและ
กรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห าร
และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายจัดการ
2) กรรมการผู้อ�ำนวยการมีอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด
3.2.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการเป็นบุคคลคนเดียวกัน บริษัทมีมาตรการ ดังนี้
1) ในกรณีที่ ป ระธานกรรมการบริ ษั ท หรื อ
กรรมการผู้อ�ำนวยการมีส่วนได้เสีย จะต้อง
ออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
ในวาระนั้นๆ
2) รองประธานกรรมการบริ ษั ท ท� ำ หน้ า ที่
ประธานทีป่ ระชุมแทน หากไม่มรี องประธาน
กรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการบริษัทท่านใด
ท่านหนึ่งท�ำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนใน
วาระนั้น

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

3.2.4 คณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ก� ำ หนดจ� ำ นวนปี
ในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการอิสระมี
การด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว
3.2.5 คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล
และเสนอแนวทางการด�ำเนินการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา 
3.2.6 คณะกรรมการบริ ษั ท ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผย
บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการ
บริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา  และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้การสรรหาและคัดเลือก
กรรมการบริษัท มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่
ก�ำหนดไว้

3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกับ
ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability and
Responsibility) ของกรรมการบริษัทแต่ละคน โดยเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
3.4.3 ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ผู ้ อ นุ มั ติ โ ครงสร้ า งและอั ต รา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น
3.4.4 คณะกรรมการบริ ษั ท เปิ ด เผยนโยบายและ
หลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ทีส่ ะท้อนถึง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลให้กรรมการบริษทั ทุกคน
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ  
แนวปฏิบัติ
3.5.1 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มคี มู่ อื กรรมการบริษทั
จดทะเบียน เพื่อให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
3.5.2 คณะกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยการด�ำรง
ต�ำแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท

3.5.3 ในกรณีทกี่ รรมการบริษทั ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
แนวปฏิบัติ
3.3.1 คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา  หรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมใน
กิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาส หรือข้อมูล
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุมเพื่อ ของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้ประธาน
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคล เพือ่ ให้ได้กรรมการ กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
บริษัทที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ความช�ำนาญที่เหมาะสม
3.5.4 กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุม
3.3.3 คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการ
ชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
บริษัททั้งหมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ยกเว้น กรณีที่มีเหตุ
จ�ำเป็น
หลักปฏิบัติ 3.4
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาโครงสร้ า งและอั ต รา
3.5.5 คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า  ความสามารถ
ค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจ ทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนนั้น
ให้คณะกรรมการบริษทั น�ำพาองค์กรให้ดำ� เนินงานตามเป้าหมาย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทด�ำรงต�ำแหน่ง
ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว โดยเสนอโครงสร้ า ง และอั ต รา ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการด�ำรงต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ  
กรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น

แนวปฏิบัติ
3.4.1 คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกใน
การก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
กิจการอืน่ ทีบ่ ริษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ ในระดับทีเ่ หมาะสม
กับกิจการแต่ละแห่ง
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แนวปฏิบัติ
3.6.1 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก�ำหนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลบริษัทย่อยซึ่งรวมถึง
1) การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัท
ย่อย ทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วม
ลงทุนเป็นผู้พิจารณากรรมการบริษัทหรือ
ผู้บริหารในกลุ่ม ที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีความช�ำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็น
ตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญา
ร่วมทุน
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2) ก�ำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบุ ค คลที่ เ ป็ น ตั ว แทนของบริ ษั ท ตาม
ข้อ 1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย
และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น
คณะกรรมการบริษทั ควรก�ำหนดนโยบายให้
ตั ว แ ท น ท� ำ ห น ้ า ที่ อ ย ่ า ง ดี ที่ สุ ด
เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ย่ อ ยและให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่
เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการท�ำ
รายการต่ า งๆ เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ฐานะการเงิ น และผล
การด�ำเนินงาน การท�ำรายการกับบุคคลที่
เกี่ ย วโยงกั น การได้ ม าหรื อ จ� ำ หน่ า ยไป
ซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น การท� ำ รายการอื่ น ที่ ส� ำ คั ญ
การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย
เป็นต้น
3.6.2 การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัทควรดูแ ลให้ มีการจั ด ท�ำสัญญาร่ว มทุ น
(Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอืน่ เพือ่ ให้เกิดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับอ�ำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญ การติดตามผลการด�ำเนินงาน
เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทได้
ตามมาตรฐานและก�ำหนดเวลา

หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ป ระจ� ำ ปี ข องคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการ           
ชุดย่อย โดยน�ำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่
แนวปฏิบัติ
3.7.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสม
3.7.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เช่น ประเมินผลทั้งคณะ ประเมินผลรายบุคคล และ
เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจ�ำปี
3.7.3 คณะกรรมการบริษัทน�ำผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลให้กรรมการบริษทั แต่ละ
คนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษทั ทุกคนได้รบั การเสริมสร้าง
ทักษะและความรู้ ส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั อย่าง
สม�่ำเสมอ
แนวปฏิบัติ
3.8.1 บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ใหม่
จะได้รับการปฐมนิเทศ
• แนะน�ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่
• ทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ (วั ต ถุ ป ระสงค์
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
องค์กร)
• บทบาทหน้าที่ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
อื่นของกรรมการบริษัท
3.8.2 กรรมการบริ ษั ท จะได้ รั บ การพั ฒ นาความรู ้
และการอบรมที่จ�ำเป็นอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี
3.8.3 คณะกรรมการบริษัทควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง ได้รับทราบข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มั่นใจว่า การด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการบริษทั เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น และมี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ทจี่ ำ� เป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการบริษัท
แนวปฏิบัติ
3.9.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการก�ำหนดวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  เพื่อให้กรรมการ
บริษัทสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม
3.9.2 คณะกรรมการบริษทั พิจารณาก�ำหนดจ�ำนวนครัง้
ของการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี
3.9.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกลไกให้กรรมการ
บริษัทและฝ่ายจัดการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่
การประชุม
3.9.4 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม  
3.9.5 คณะกรรมการบริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาโดยตรง  
3.9.6 คณะกรรมการบริษัทเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็น
เพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อ�ำนวยการ เลขานุการบริษัท หรือ
ผูบ้ ริหารอืน่ ที่ได้รบั มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีก่ ำ� หนด
และในกรณีที่จ�ำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็น
อิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่า
ใช้จ่ายของบริษัท
3.9.7 คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทที่
ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความ
จ�ำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ ใน
ความสนใจโดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการทราบถึงผลการประชุมด้วย
3.9.8 คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดให้ มี เ ลขานุ การ
บริ ษั ท โดยมี ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักปฏิบัติ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนา
กรรมการผู ้ อ� ำ นวยการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
แนวปฏิบัติ
4.1.1 คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ พิ จ ารณาหรื อ
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา  พิจารณาสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการ
4.1.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
4.1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ก�ำกับดูแลให้มีแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอด
ต� ำ แหน่ ง กรรมการผู ้ อ� ำ นวยการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
และรายงานแผนสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.1.4 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้
กรรมการผู้อ�ำนวยการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและ
พัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน
4.1.5 คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดให้ ก รรมการ
ผู้อ�ำนวยการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทอื่นต่อประธาน
กรรมการบริ ษั ท และประธานกรรมการตรวจสอบรั บ ทราบ
โดยรายงานผ่านเลขานุการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารก� ำ หนด
โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.2.1 คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดโครงสร้ า ง
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ�ำนวยการ
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• ผลประโยชน์ ร ะยะสั้ น เช่ น เงิ น เดื อ น
4.4.2 คณะกรรมการบริษทั ให้มกี ารจัดตัง้ กองทุนส�ำรอง
เงินอุดหนุน เงินบ�ำเหน็จ โดยพิจารณาจาก เลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ผลการประเมิน รองรับการเกษียณ
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ�ำนวยการ
หลักปฏิบัติ 5
• ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนส�ำรอง
เลี้ ย งชี พ เงิ น ตอบแทนการเกษี ย ณอายุ  
การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
ESOP
อย่างมีความรับผิดชอบ
4.2.2 คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ป ระธาน
หลักปฏิบัติ 5.1
กรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเป็นผู้สื่อสารกับ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการ
กรรมการผู้อ�ำนวยการเพื่อรับทราบผลการประเมิน ดังนี้
สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
• ผลการด�ำเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกับ คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบ
เป้ า หมายและผลการด� ำ เนิ น งานในปี ที่ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผ่านมา
แนวปฏิบัติ
• สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท สภาวะ
5.1.1 คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
เศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภท ที่สร้างมูลค่ามาตรฐานสินค้า  บริการ หรือกระบวนการท�ำงาน
เดียวกัน
เชื่อมโยงเข้ากับแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท
4.2.3 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการ
5.1.2 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด
ผู้อ�ำนวยการประเมินผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของบริษัท นวัตกรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต กระบวนการท� ำ งาน
การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับคูค่ า 
้ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพในการ
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ แข่งขัน
ของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�ำเนินงาน
หลักปฏิบัติ 5.2
ของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ติดตามดูแลให้ฝา่ ยจัดการประกอบ
ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และสิ่ง แวดล้ อ ม
แนวปฏิบัติ
4.3.1 บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่เป็นอุปสรรค ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ เป็นแนวทางให้ทกุ ส่วนงาน
ในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายหลักทีเ่ ป็นไปด้วย
ต่อการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ความยั่งยืน และสะท้อนอยู่ในแผนด�ำเนินการ (Operation Plan)
หลักปฏิบัติ 4.4
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนา
5.2.1 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและเคารพในสิทธิ
บุคลากรให้มีจ�ำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจ
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ โดยค�ำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือ
ที่เหมาะสม
ข้อตกลงทีม่ กี บั บริษทั เพือ่ ให้มั่นใจได้วา่ สิทธิดงั กล่าว ได้รบั การ
แนวปฏิบัติ
คุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน จึงได้
4.4.1 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการ ก�ำหนดนโยบายเพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริหารเป็นผูต้ ดิ ตามดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงาน แต่ละกลุม่ ตลอดจนค�ำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพือ่
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วง
ดังต่อไปนี้
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
• โครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
5.2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดท�ำรายงาน
• แผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ�ำปี
ความสามารถ

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

5.2.3 คณะกรรมการบริษทั ด�ำเนินการให้มชี อ่ งทางและ
ขัน้ ตอนทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถรายงานหรือร้องเรียนใน
เรื่องที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของ
รายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
5.2.4 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบาย
หรือแนวทางในการปกป้องคุม้ ครองพนักงาน หรือผูแ้ จ้งเบาะแส
ในเรือ่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั หรือเรือ่ งที่ไม่ได้รบั
ความเป็นธรรม โดยบริษัทได้ก�ำหนดไว้ใน จริยธรรมในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร
และพนักงาน

หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการจัดการทรัพยากร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึง
ผลกระทบและการพั ฒ นาทรั พ ยากรตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
เพื่อความยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
5.3.1 ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
5.3.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส�ำนึกให้
พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
5.3.3 ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงาน
ทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
5.3.4 ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้ แต่
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบ�ำบัด และฟืน้ ฟู การ
ทดแทน การเฝ้ า ระวั ง ดู แ ลและป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.3.5 มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ด�ำเนิน
ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.3.6 ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยี ทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการบริษทั มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�ำเนินงาน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท

แนวปฏิบัติ
5.4.1 คณะกรรมการบริษทั มีการบริหารจัดการทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ
5.4.2 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มนี โยบายและมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
6.1.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�ำคัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจ
6.1.2 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
• ก� ำ หนดนโยบาย และจั ด ให้ มี ร ะบบการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท
• ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมส�ำคัญของบริษัท
• บริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่
เหมาะสม โดยให้ความส�ำคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า 
• ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.1.3 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ขึ้นเป็นหน่วยงานหนึง่ ภายในบริษัท โดยมีสายการ
รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่อไปนี้
• สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม
• ทบทวนและก�ำหนดมาตรการควบคุมภายใน
โดยให้ความส�ำคัญกับความผิดปกติที่มีนัย
ส�ำคัญ
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6.1.4 บริษัทมีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในทาง
มิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั มีการ
ก�ำหนด “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลองค์กร” ซึ่งในปีที่ผ่านมา 
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครอง
หลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารไว้ ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี

6.3.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดการและ
ติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้ง
ดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การท�ำรายการดังกล่าว
เป็นไปตามขัน้ ตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่
กฎหมายก�ำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ

หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

6.3.3 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด

แนวปฏิบัติ
6.2.1 คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคณุ สมบัตแิ ละหน้าทีต่ าม
หลั ก เกณฑ์ ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต โดยจั ด ท� ำ นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
และข้อปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านทุจริต โดยสือ่ สารให้ทกุ ระดับ
ของบริษัทและต่อบุคคลภายนอก  

6.2.2 คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ท�ำกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการบริษทั มีการก�ำหนดนโยบายด�ำเนินการกับ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท
กับกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการ
ป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส
ของบริษัท และการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยง
กับบริษัท
แนวปฏิบัติ
6.3.1 คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มีระบบการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษา
ความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล
(Availability) รวมทัง้ การจัดการข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

แนวปฏิบัติ
6.4.1 คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี คู ่ มื อ นโยบาย
ต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
เป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตาม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและปลูกฝังให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6.4.2 คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารเปิ ด เผย
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส าธารณชนรั บ ทราบถึ ง นโยบายต่ อ ต้ า น                   
การทุจริต รวมทั้ง ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผ่านเว็บไซต์ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท

หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีกลไกในการรับเรื่อง
ร้องเรียน และการด�ำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
แนวปฏิบัติ
6.5.1 ก� ำ หนดการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ไว้ ใ น หั ว ข้ อ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
6.5.2 หากเป็นการแจ้งเบาะแสในเรื่องเกี่ยวกับการ
ทุจริต ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
ซึ่งอยู่ในนโยบายต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

หลักปฏิบัติ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการมีระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการเปิดเผยสารสนเทศส�ำคัญทีม่ หี รืออาจ
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท   
หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่ส�ำคัญอย่าง
รวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น
1. สารสนเทศทีร่ ายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่
งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปี  
2. สารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน
การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

• กฎบั ต รคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและ
บริหารความเสี่ยง
• กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
• ก ฎ บั ต ร ข อ ง ส ่ ว น ต ร ว จ ส อ บ ภา ย ใ น
และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
• รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายงานประจ�ำปี
และแบบ 56-1
• งบการเงินรายไตรมาส และประจ�ำปี ทัง้ ฉบับ
ปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า     
• หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
บรรจุวาระการประชุม
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• ข่าวสารทางการตลาดต่างๆ และการท�ำ
กิจกรรมทางสังคมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท
ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้
และส่ ง ในรู ป แบบเอกสารสิ่ง พิ ม พ์ ต ่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ก�ำชับให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผย
ประเทศไทยภายในเวลาที่ก�ำหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้ง ข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่ำเสมอ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั www.farmhouse.co.th ทัง้ ภาษา และทันเวลา รวมถึงได้จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงาน
ไทย และภาษาอังกฤษ  และในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ไม่ถกู ส�ำนักงาน ทางการเงินเป็นประจ�ำทุกปี
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั้ ได้มอบหมาย
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด�ำเนินการเนื่องมาจาก
ให้กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร และฝ่ายการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
นางสาวเพชรรั ต น์ อนั น ตวิ ชั ย ท� ำ หน้ า ที่ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย
ผูล้ งทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์ ซึ่งผูล้ งทุนสามารถ
ติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3444  
• วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
หรือที่ website www.farmhouse co.th  หรือที่ e-mail address
• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
petcharat.ana@pbplc.co.th   
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา  บริษัทฯ มีการให้บริการ
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
ข้อมูล และตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่
• นโยบาย เรือ่ ง การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์
• นโยบาย เรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
นโยบาย เรื่องการจัดการด้านสังคม
7.1.1 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มบี คุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
• นโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการ
กั บ การจั ด ท� ำ และเปิ ด เผยข้ อ มู ล มี ค วามรู ้ ทั ก ษะ
ทุจริต
• กฎบั ต รคณะกรรมการบริ ษั ท กฎบั ต ร และประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
และมีจ�ำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าว หมายรวมถึง
เลขานุการบริษัท
กรรมการผู้อ�ำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
• กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้จัดท�ำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุน
สัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง
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7.1.2 การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลรายงาน
ทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดท�ำรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
7.1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล
ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้ อ นฐานะการเงิ น และผลการด� ำ เนิ น งานอย่ า งเพี ย งพอ
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิด
เผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจ�ำปี
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7.3.2 คณะกรรมการบริ ษั ท ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ก� ำ หนด
แผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไข
ปัญหา โดยฝ่ายจัดการต้องรายงานอย่างสม�่ำเสมอ
7.3.3 คณะกรรมการบริษทั มั่นใจว่า การพิจารณาตัดสิน
ใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาจัดท�ำรายงานความยั่งยืน
ตามความเหมาะสม    

7.1.4 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล รายการใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
แนวปฏิบัติ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทได้ปฏิบัติและเปิดเผยตาม
7.4.1 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมใน
หลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม ในการ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย                    
ด�ำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
พนักงาน นโยบายการต่อต้านการทุจริต การปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการ
หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของ เคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยค�ำนึงถึงกรอบการรายงาน ที่ได้รบั การยอมรับในประเทศหรือ
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้
ในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงาน
แนวปฏิบัติ
7.2.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการ ประจ�ำปี

ติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ หากเริ่มมีสญั ญาณบ่งชี้
ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ช�ำระหนี้ คณะกรรมการบริษทั ร่วมกับฝ่ายจัดการหาวิธกี ารแก้ไข
โดยเร็ว
7.2.2 การอนุมัติการท�ำรายการใดๆ หรือการเสนอ
ความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษทั มั่นใจ
ว่า การท�ำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ด�ำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการ
ช�ำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า บริษัทมีแผนหรือกลไกอื่น ในการ
แก้ไขปัญหา โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย   
แนวปฏิบัติ
7.3.1 บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล กรณีที่บริษัท
ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมี
การติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

7.4.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ขอ้ มูลทีเ่ ปิดเผยเป็น
เรือ่ งส�ำคัญและสะท้อนการปฏิบตั ิ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารสร้างคุณค่าแก่
กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มี
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ท�ำหน้าที่
สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์
หรือสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 
แนวปฏิบัติ
7.5.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจ
ของบริษัทเป็นผู้สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกใน
ช่องทางที่เหมาะสม
7.5.2 คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการบริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ มี การน� ำ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แนวปฏิบัติ
7.6.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 8.1
บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของ
ผู้ถือหุ้น ได้แก่  การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไร  
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
แนวปฏิบัติ
8.1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิ
แห่ ง ความเป็ น เจ้ า ของของผู ้ ถื อ หุ ้ น ไม่ มี ก ารกระท� ำ ใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยท�ำหน้าที่
ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุน    
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบันได้ใช้สทิ ธิของตน ทัง้ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของ
ผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา               
และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้   เพือ่ ก�ำหนดทิศทางการ
ด�ำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อ
บริษัท
8.1.2 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้วาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง มีวาระการประชุมทีส่ ำ� คัญเรือ่ งต่างๆ อย่างชัดเจน และ
ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ
ความเห็นชอบ ดังนั้น เอกสารประกอบการประชุมที่จะน�ำส่งให้
กับผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนัน้ ได้มคี ำ� ชีแ้ จงข้อเท็จ
จริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของกรรมการทีม่ ขี อ้ มูลเพียงพอ
ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่างๆ
นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุชัดเจน
ถึงเอกสารหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของ
ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระส�ำคัญพิจารณา
อนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่

• วาระแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทเปิดโอกาสให้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถเลื อ กกรรมการเป็ น ราย
บุคคล โดยได้ให้รายละเอียดชื่อ-นามสกุล
อายุ ประวัติการศึกษา  ประวัติการท�ำงาน
จ� ำ นวนบริ ษั ท ที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ
แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  ประเภทของ
กรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
และจ�ำนวนปีที่ ด�ำรงต�ำแหน่ง กรณีเสนอ
แต่ ง ตั้ ง กรรมการรายเดิ ม โดยการเสนอ
แต่งตัง้ ดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณากลั่นกรอง
โดยคณะกรรมการสรรหา
• วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้
รายละเอียดเกีย่ วกับรูปแบบ และจ�ำนวนเงิน
ค่าตอบแทน รวมทัง้ นโยบายและหลักเกณฑ์
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผา่ น
การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
• วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี
ส�ำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ความ
สามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ
ค่าตอบแทน จ�ำนวนปีท่ีท�ำหน้าที่ให้บริษัท
(กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการ
พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ
• วาระการจัดสรรก�ำไรและการจ่ายเงินปันผล :
บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรร
ก�ำไรและเงินทุนส�ำรอง จ�ำนวนเงินปันผล
พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันที่
คณะกรรมการก� ำ หนด (Record Date)
เพื่อก�ำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
8.1.3 คณะกรรมการบริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
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8.1.7 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
8.1.4 คณะกรรมการบริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ส่ ง ค� ำ ถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม เป็ น การล่ ว งหน้ า ก่ อ น                        อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุน้ ประเภทเดียวกัน มีสทิ ธิ
ออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
วันประชุมผู้ถือหุ้น
8.1.5 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือบอกกล่าว
นัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่า 10 วัน
ก่อนวันประชุม โดยได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผู้ถือหุ้นสามารถดู
ได้จาก  www.farmhouse.co.th  นอกจากนี้ หากมีความจ�ำเป็น
ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวโยง
กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น   หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ
กฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น  
บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และ/หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ การพิ จารณาเลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน  
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้
บุคคลอืน่ หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียง
แทน  โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  และเอกสารที่ต้อง
ใช้ส�ำหรับผู้มาประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดงขั้นตอน
การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม และสามารถ Download ได้จาก www.farmhouse.co.th
ตามแบบพิมพ์ทกี่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด มี 3 แบบ โดยสามารถ
เลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ก�ำหนด
ทิศทางการลงคะแนนได้
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะแจ้งขัน้ ตอนการออกเสียง
ลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยนับจ�ำนวนหุ้น
สามัญ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง  พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
และได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ โดยตรวจนับ
คะแนนเสี ย งและเปิ ด เผยผลการลงคะแนนในแต่ ล ะวาระใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ วาระแต่งตั้ง
กรรมการได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการแต่ ง ตั้ ง
กรรมการเป็นรายบุคคล  และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่
ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า                         

8.1.8 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบ
ฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทาง
เลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ใช้สทิ ธิของตน เลขานุการบริษทั จะชีแ้ จงสิทธิ และหน้าที่ในการ
ลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดให้นบั จ�ำนวนหุน้
สามัญ 1 หุน้ มีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนน
ให้กระท�ำโดยเปิดเผย   บริษัทได้น�ำระบบ Barcode และบัตร
ลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียน และในการนับคะแนน
แต่ละวาระ แสดงผลคะแนนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูล
ผลคะแนนขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน นอกจากนี้
กรรมการผู้อ�ำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมประชุม
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถซักถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้ และบริษทั ฯ
ได้จดั ให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระ  โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด  รวมทัง้ ตัวแทนบริษทั ทีป่ รึกษากฎมาย  เพือ่ ให้การ
ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลง
คะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท
ได้กำ� หนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละครัง้ ภายในไม่เกิน
4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี  

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และมีการบันทึกรายงาน
การประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บันทึกรายชื่อกรรมการ
กรรมการบริหารและผู้บริหารพร้อมต�ำแหน่ง ที่เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญ
8.1.6 คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ค�ำชีแ้ จงของกรรมการ รวมทัง้ มติทปี่ ระชุมและผลการลงคะแนน
ใช้ สิ ท ธิ ข องตนในฐานะผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยบริ ษั ท ส่ ง หนั ง สื อ                   ไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษา
บอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบการประชุมเพือ่
อังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่
การพิจารณาล่วงหน้า ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ข้อมูลไว้ที่ www.farmhouse.co.th/ข้อมูลการลงทุน หลังวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน
แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แนวปฏิบัติ
8.2.1 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดวัน เวลา  สถานที่
ประชุม โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น   
8.2.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้มีการกระท�ำใดๆ
ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
8.2.3 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น
8.2.4 คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดแนวทางในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ดังนี้

8.3.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารจัดท�ำรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอน การลงคะแนน
รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มา
ประชุ ม และลาประชุ ม ผลการลงคะแนนในแต่ ล ะวาระ
พร้อมค�ำถาม ค�ำตอบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์
ของบริษัท
8.3.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งส�ำเนา
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด

1) ประธานกรรมการบริ ษั ท เป็ น ประธาน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ

2) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ ไม่ได้แจ้ง
เป็นการล่วงหน้า

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3) กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและ
การเงิน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้า
ร่วมการประชุม
4) ก่อนเริ่มการประชุม มีการแจ้งจ�ำนวนและ
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการ
ประชุ ม การลงคะแนนเสี ย งและการนั บ
คะแนนเสียง

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการด�ำเนิน
งานของบริษทั โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผูม้ สี ว่ น
ได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน
ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ

1.1 ผู้ถือหุ้น

5) วาระการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั จัดให้มกี าร
ลงมติเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่
ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้

6) วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

1.1.1 เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ และ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

7) มีการใช้บตั รลงคะแนน รวมทัง้ มีบคุ คลทีเ่ ป็น
อิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

1.1.2 ด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น
อันจะน�ำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้การเปิดเผยมติทปี่ ระชุมและ
การจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน    
แนวปฏิบัติ
8.3.1 คณะกรรมการบริษทั เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
ถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ภายในวันท�ำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.1.3 มี ก ารพั ฒ นากิ จ การของบริ ษั ท ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม
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1.1.4 รายงานสารสนเทศส� ำ คั ญ ที่ มี ห รื อ อาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สารสนเทศทีร่ ายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์
ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระท�ำการใดๆ
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าถึงสารสนเทศ
ของบริษัท
1.1.5 จั ด ให้ มี ร ายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�ำปี
1.1.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
1.1.7 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
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1.1.8 เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
และศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
1.1.9 อ�ำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น
โดย วัน เวลา  สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการ
เข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่
ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่
มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
1.1.10 ด� ำ เนิ น การกั บ ความขั ด แย้ ง ของ
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผย
ข้อมูลอย่างครบถ้วน
1.1.11 ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สิน
ของบริ ษั ท เสมื อ นวิ ญ ญู ช นพึ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของตนเอง
ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบไม่วา่ โดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม

1.2 ลูกค้า
คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า  ความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจส�ำคัญ อันน�ำไปสู่ความ
ส�ำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.2.1 ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นผลิ ต จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.2.2 ด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้า
และบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับการให้ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปดิ บังหรือ
บิดเบือนข้อเท็จจริง
1.2.3 ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นธรรม และไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า 
รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า  ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์
ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
1.2.4 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อนื่ ใดที่ไม่สจุ ริตจากลูกค้า ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
1.2.5 ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า  ในกรณีที่
ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้รบี แจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.2.6 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้า
สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค�ำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจ
ใส่และด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม
ทัง้ นี้บริษทั ได้จดั ให้มหี น่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็น
ศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และค�ำปรึกษาใน
ตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ทหี่ มายเลข
โทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และ ทาง
เว็บไซต์ www.farmhouse.co.th หรือ เฟชบุ๊ค www.facebook.
com/FarmhouseThai ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการ
และด�ำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ค�ำขอต่างๆได้รับการตอบ
สนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค

1.3 คู่ค้า
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ด้วยความเสมอ
ภาคและค�ำนึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1.3.1 มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
ที่มีการด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาค
และเคารพซึ่งกันและกัน
1.3.2 รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศ
ของคู่ค้า  ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดย
มิชอบ

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

1.3.3 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน
แลกเปลีย่ นความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สนิ ค้าและ
บริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
1.3.4 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้าและให้ขอ้ มูล
ที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้า
เป็นการล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหาย
1.3.5 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

1.4 คู่แข่ง
คณะกรรมการบริษทั ด�ำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.4.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันทีเ่ ป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและ
กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไป
ด�ำเนินธุรกิจ
1.4.2 ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

1.5 เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.5.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม
1.5.2 ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลง
กันอย่างเคร่งครัด
1.5.3 บริ ห ารงานเพื่ อ ให้ เ จ้ า หนี้มนั่ ใจในฐานะ
ทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ดี
ตรงเวลา

1.5.4 เปิ ด เผยฐานะทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง

1.5.5 ในกรณีที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข
ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ง ให้ รี บ แจ้ ง ให้ เ จ้ า หนี้ท ราบเป็ น การล่ ว งหน้ า
เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

1.6 พนักงาน
คณะกรรมการบริษทั ถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากร
ที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของบริษัท โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1.6.1 ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงาน ตลอดจน
ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคล
ภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
1.6.2 ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัท
1.6.3 ส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มกั น ในการจ้ า ง
แรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กดี กันด้วยเหตุทางเพศ สีผวิ เชือ้ ชาติ
ศาสนา  อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการปฏิบัติงาน
1.6.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
แลกเปลีย่ นความรู้ เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากร
อย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญ
ก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
1.6.5 ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการก�ำหนด
ทิศทางการด�ำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
1.6.6 ให้ ผ ลตอบแทนด้ ว ยความเป็ น ธรรม
เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบัติงาน
1.6.7 จั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่
เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ การออมทรัพย์ เป็นต้น
1.6.8 เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร
เสนอแนะ และร้องทุกข์ เกี่ยวกับการท�ำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ
จะได้ รั บ การพิ จารณาและก� ำ หนดวิ ธี การแก้ ไ ข เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงาน
ร่วมกัน
1.6.9 จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง จัดสภาพแวดล้อม การท�ำงาน โดยค�ำนึง
ถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
1.6.10 ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน
ทุกระดับ ในการด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานว่าเป็น
ทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลือ่ นองค์กร
ไปสูค่ วามส�ำเร็จ บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเคารพต่อศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน
บริ ษั ท มี ก ารส่ ง เสริ ม การอบรมพั ฒ นาความรู ้
เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้
โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ควบคู่กับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนด้วยความเป็น
ธรรมเหมาะสมกับทักษะความรู้ ความสามารถหน้าที่ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทมีการส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน ค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน
พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการ
ท�ำงานขึ้นมาดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เสริมสร้างและยกระดับ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ผี า่ นรูปแบบสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กบั พนักงาน
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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     • ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น ห้อง
พยาบาลประจ�ำบริษทั ห้องอาหาร กองทุนเงินทดแทน  ค่ารักษา
พยาบาลนอกเหนือจากกฎหมายก�ำหนด  ประกันอุบตั เิ หตุให้กบั
พนักงานทุกคนคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ตรวจสุขภาพประจ�ำปี และ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
• ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่ง
พนักงาน ชุดยูนฟิ อร์ม เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ทุนการศึกษา
บุตร ซื้อสินค้าราคาพิเศษ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการด้านดอกเบี้ยที่พักอาศัย ฯลฯ
• ด้านขวัญและก�ำลังใจ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
รางวัลพนักงานและหัวหน้างานดีเด่น รางวัลพนักงานอายุงาน
10 ปี เงินรางวัลจูงใจ กิจกรรมนันทนาการ งานเลี้ยงประจ�ำปี
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวติ ฯลฯ
• ด้านเงินออมเพือ่ อนาคต เช่น เงินฝากพนักงาน
อั ต ราดอกเบี้ ย สู ง กว่ า ท้ อ งตลาด กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ
เงินบ�ำเหน็จเกษียณ ฯลฯ
บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสภาพแวดล้อม โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ”
เพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี มีการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ

จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้ง
ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้าน
ความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน โดยดูแลให้พนักงานใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยอย่างเคร่งครัด และมีการ
จัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย
เครื่องดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น
ซึ่งจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและป้องกันอัคคีภัยเป็นประจ�ำ
ทุกปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง
ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังดูทรัพย์สินของพนักงานและ
บริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
บริษัทได้ให้การสนับสนุนการจัดท�ำกิจกรรม 5ส.
และกิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการ สร้างเสริมสุขภาพ
เพือ่ รณรงค์สง่ เสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพกายและใจทีด่ ี ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในสถานทีท่ ำ� งานให้นา่ อยู่ โดยมีกจิ กรรมรณรงค์
และฝึกอบรมให้พนักงานสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
ดื่มเหล้า  อุบัติเหตุจากการเดินทาง และยาเสพติดทุกประเภท
โดยมีการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ภายในบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี
และเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
บริ ษั ท จั ด ตั้ ง คณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก าร
พนักงาน เพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่อง
สวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเปิดโอกาส
ให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันท�ำบุญ
บริษทั และ กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีหลักปรัชญาในการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ เพื่อน�ำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัว และการ
ท�ำงานซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

1.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และ
สังคม  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น เพือ่ ธ�ำรงรักษา
ไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.7.1 ไม่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ท� ำ ให้ สั ง คมเสื่ อ มลง
และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

1.7.2 ปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึน้ ในบริษทั และพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง
• ถือเป็นหน้าทีแ่ ละเป็นนโยบายหลักในการ
ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้
เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
แก่ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงาน
• ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ
รับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ
เพื่อจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที อันจะเป็นรากฐานของการ
อยูร่ ว่ มกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มปี ญั หาขัดแย้งและ
เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
• ก�ำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
• ท�ำการส�ำรวจพร้อมรับฟังความคิดเห็น
และความต้ อ งการของชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ก ารตอบสนองและ
การพัฒนาแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ใ ห ้ ก า ร ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม และ
ประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้รับอย่างยั่งยืน
• ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ชุมชน

• ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนา

1.8 สิ่งแวดล้อม
      
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
โดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชน และสังคม ทัง้ พืน้ ที่
โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ
บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง  การเลือกเทคโนโลยี กระบวนการ
ผลิต และกระบวนการก�ำจัดของเสีย รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.8.1 ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย
กฎระเบี ย บ และนโยบายด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน
และประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
1.8.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส�ำนึก
ให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือ และความรับผิดชอบใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
1.8.3 ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่ผบู้ ริหาร
และพนักงานทุกระดับในเรื่องสิ่งแวดล้อม
1.8.4 ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ตั้ ง แต่ ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งประหยั ด มี ม าตรการบ� ำ บั ด
และฟื้นฟูการทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.8.5 มี ร ะบบคั ด เลื อ กคู ่ ค ้ า ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
(Value Chain) ที่ด�ำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.8.6 ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยี
• สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ค� ำ นึ ง ถึ ง ทางเลื อ กในการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
• สร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ระหว่าง
บริษทั กับชุมชนและสังคม บนพืน้ ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส
เป็นธรรม

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้มีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเกิดน้อย
ทีส่ ดุ เป็นผูน้ ำ� ในการส่งเสริมการใช้และการอนุรกั ษ์พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมอย่างยั่งยืน
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1.9 ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของภาครัฐ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.9.1 ศึ ก ษาและท� ำ ความเข้ า ใจในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ด�ำเนินการใดๆ อันเป็นการ
ขัดต่อกฎหมาย
1.9.2 ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อ
ท�ำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ

2.4 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ใน
หน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายใน ห้ามท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณะ
ชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง

1.9.4 ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศหรือ
ท้องถิ่น

2.5 ก�ำหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษั ท ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ต่อไป

บริษทั ด�ำเนินธุรกิจแบบสุจริต ซือ่ ตรงให้ความร่วม
มือสนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด มีการช�ำระภาษีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์
รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัททุกประเภท

2.6 ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของ
บริษทั ทีต่ นเองทราบ หรือได้รบั ทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผูท้ ี่
ไม่เกี่ยวข้อง
2.7 การเปิดเผยข้อมูล ต้องเป็นไปโดยพนักงานของ
บริษทั ทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่ อาจมีการก�ำหนดชัน้ ความลับของข้อมูล
ตามความส�ำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบ
ของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

2.8 กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจ�ำ และท�ำกัน
ต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการสามารถ
ด�ำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า  ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็น
ราคายุตธิ รรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นทีย่ อมรับ และเงือ่ นไข
อื่นๆ ที่จ�ำเป็น ที่จะน�ำมาตัดสิน ในการท�ำรายการดังกล่าว
ฝ่ายบริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ
เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นการประกอบค� ำ อธิ บ ายต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1.9.3 สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษทั และภาครัฐ
ในขอบเขตที่เหมาะสม
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2.3 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด

คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายด� ำ เนิ น การกั บ ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ด�ำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล
มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมตั เิ ข้าท�ำรายการ โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทั เป็นส�ำคัญ กรรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลัก
เกณฑ์ ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2 ยึดถือประโยชน์ของบริษทั ภายใต้ความถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์
กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่
บุคคลใด

2.9 กรณีที่เป็นรายการที่ ไม่ได้เป็นเรื่องปกติประจ�ำ
แต่เป็นรายการที่เป็นนัยส�ำคัญ หากบริษัทมีการท�ำรายการใน
ลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้อง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช� ำ นาญในการพิ จารณารายการระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
คณะกรรมการตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้
ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ หรือส�ำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ทีเ่ ป็นอิสระจากบริษทั
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

3. การเลี้ยงรับรอง
การรับ หรือการให้ของขวัญ
คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั เป็นไปในทางทีม่ กี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม
การเลี้ยงรับรองหรือการรับการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้
ของขวัญ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความ
สั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกั น เป็ น สิ่ง อั น ควรปฏิ บั ติ ต ามความ
เหมาะสม โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ไม่รบั หรือให้ของขวัญ ของก�ำนัล การเลีย้ งรับรอง
ที่ อาจท� ำ ให้ เ กิ ด อิ ท ธิ พ ลในการตั ด สิ น ใจอย่ า งหนึ่ง อย่ า งใด
หากจ�ำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง
ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับ
บัญชาตามล�ำดับ
3.2 กรณีไ ด้ รั บ มอบหมาย หรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน
สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอก
นั้ น ก� ำ หนดและใช้ เ ป็ น การทั่ว ไป เช่ น การได้ รั บ ของขวั ญ
ของก�ำนัล และการจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3.3 กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา  หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด
ที่ต้องการให้ของขวัญ ของก�ำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง ในนาม
ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
3.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะ
อยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

4. การต่อต้านการทุจริต
“บริษัท” เป็นผู้น�ำในการผลิต และจัดจ�ำหน่ายเบเกอรี่ที่
สร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูบ้ ริโภค เพือ่ สร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริต
ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ดังนัน้ จึงได้ลงนามประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมือ่ วัน
ที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ จะด�ำเนินการตามนโยบายต่อ
ต้านทุจริตอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยความตระหนักว่าการทุจริต
คอร์รัปชันจะเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและ
ประเทศ

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท� ำ นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัท และเพื่อเป็น
ข้อก�ำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
กรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ กระดั บ
ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยไม่เข้าไปเกีย่ วข้อง
กับเรื่องทุจริต ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามที่ก�ำหนดไว้ใน “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” รวมทั้ง
ระเบียบ และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะก�ำหนดขึ้นต่อไป
4.1 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติ
และรักษาวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ดึ มั่นว่า การทุจริตเป็นสิ่งทีย่ อมรับ
ไม่ได้ ทั้งการกระท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
4.2 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ
ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ
จริงต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจาก
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทก�ำหนด
4.3 บริษทั ต้องให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงาน
ที่ปฏิเสธการทุจริต หรือแจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยบริษัทจะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ
พนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต แม้ว่าการกระท�ำนั้นจะท�ำให้บริษัท
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4.4 ผู้ที่กระท�ำทุจริต เป็นการท�ำผิดต่อแนวทางปฏิบัติ
ของบริษทั ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่
บริษทั ได้กำ� หนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รบั โทษตามกฎหมาย หาก
การกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
4.5 บริษัทก�ำหนดให้ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้าน
การทุจริตผ่านสือ่ ทัง้ ภายในและภายนอก เช่น Intranet Website
บริษัท และรายงานประจ�ำปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษัท
เป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต
ให้พนักงาน คู่ค้าที่ท�ำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน
ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ให้รบั ทราบ ว่าบริษทั ฯ ไม่ยอมรับ
การทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ก�ำหนด
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แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับการประเมิน
ความเสีย่ งดังกล่าว เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ ได้อย่าง
สม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้
พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
อาทิ สารแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ การบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption” ส�ำหรับ
พนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบาย
ต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับเป็นประจ�ำทุกปี

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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6.3 ไม่จ�ำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทาง
ความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้
พึงหลีกเลีย่ งการแสดงความคิดเห็นทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
หรือแตกแยก
6.4 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือ
ผู้ที่เชื่อว่า  สิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค�ำร้องเรียนพึง
ได้รับการเอาใจใส่และด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

7.1 ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งตามกฎหมาย
กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
5.1 ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
และข้อผูกพันตามสัญญา ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา  ต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
5.2 ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมิน
บริษัท และไม่น�ำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ หรือให้ ผลด้านความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ
บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
7.2 สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน
5.3 เคารพสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผู ้ อื่ น
ไม่ละเมิด หรือน�ำผลงานของผู้อื่นไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เว้นแต่ ได้รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
5.4 ผลงานทีพ่ นักงานได้สร้างสรรค์ หรือทีเ่ กิดขึน้ จาก
การปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ
เมือ่ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ
ทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ใน
รูปแบบใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริ ษั ท เคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

โดยก�ำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการท�ำงานที่
ปลอดภัยในการท�ำงานทีส่ อดคล้องตามความเสีย่ ง ตลอดจนการ
ปรับปรุงสภาพการท�ำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการท�ำงานที่
ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยให้กับพนักงาน
7.3 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน โดยจัดท�ำ ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
7.4 สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานทีป่ ลอดภัยทั่วทัง้ องค์กร
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการท�ำงานได้อย่างยั่งยืน

6.1 ไม่กระท�ำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิด
สิทธิมนุษยชน
6.2 ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่
พนักงานเพื่อน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน

1.1.8 มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

1.2.1 สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด�ำเนิน
กิจการของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและ
ความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและ
ถือปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และการ
ด�ำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้
ก�ำหนดเป็นจรรยาบรรณ ดังนี้

1.1 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
1.1.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซือ่ สัตย์ สุจริต โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.1.2 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุม
ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น
1.1.3 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเป็นกลาง โดยในการ
ประชุม กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในเรือ่ ง
ที่ตนมีส่วนได้เสีย
1.1.4 ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยด�ำเนินการกับความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
1.1.5 ในการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
ของบริษทั กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราว
ถัดไป
1.1.6 ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ท�ำการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิด
เผยแล้ว 24 ชั่วโมง
1.1.7 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงาน
การมีสว่ นได้เสียของตนและผูท้ มี่ คี วามเกีย่ วข้อง ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด

1.2 พนักงาน

1.2.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�ำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 ปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ยกิ ริ ยามารยาท
อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของบริษัท
1.2.4 รักษาความลับทางการค้า และไม่น�ำข้อมูล
ภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
1.2.5 ห้ามกูย้ มื เงินจากลูกค้า ผูเ้ กีย่ วข้องกับลูกค้า 
หรือผูท้ ำ� ธุรกิจกับบริษทั เว้นแต่เป็นการกูย้ มื เงินจากธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน
1.2.6 ปฏิบัติตามค�ำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้บังคับบัญชา
1.2.7 ยึ ด มั่น ในการท� ำ งานเป็ น ที ม ช่ ว ยเหลื อ
สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั
และพนักงาน
1.2.8 ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน�้ำใจและ
มนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่น โดยปราศจากความ
จริง รวมทัง้ ไม่นำ� ผลงานของบุคคลอืน่ มาอ้างเป็นผลงานตนเอง
1.2.9 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความตัง้ ใจ ซือ่ สัตย์ สุจริต
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ส�ำหรับตนเอง หรือผู้อื่น
โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ท�ำกับบริษัท
1.2.10 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
ต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
1.2.11 ปฏิบตั ติ นในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมือง
อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม
อันดีของประชาชน
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2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท
และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วน
ได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจ
เป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
พนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนใน
กรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัท
ก�ำหนด

2.1 ใช้ทรัพย์สนิ ในการด�ำเนินธุรกิจโดยไม่นำ� ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลภายนอก
2.2 ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สนิ มิให้สญู หาย
ช�ำรุดหรือน�ำไปใช้ในทางทีผ่ ดิ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สนิ
ของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้
2.3 ด�ำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอ
ต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
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2.4 ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ อันมีลักษณะเป็นการเข้าถึง
ระบบหรือข้อมูลของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกันการดักรับไว้ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือเป็นการรบกวนข้อมูลของบุคคลอื่น อันเป็นการละเมิดต่อ
กฎหมายเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และจัด
ให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
2.5 ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของ
บริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่น�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง
ของบริษัท
2.6 เก็บรักษาและไม่ยนิ ยอมให้ผอู้ นื่ ใช้รหัสผ่านส�ำหรับ
เข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
2.7 ไม่น�ำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปท�ำซ�้ำ
ดัดแปลงหรือกระท�ำการใดๆ เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวหรือประโยชน์
ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
2.8 รายงานต่อผู้บังคับบัญชา  เมื่อพบเห็นการกระท�ำ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจน�ำไปสู่การละเมิดสิทธิหรือการ
กระท�ำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ของบริษัท
2.9 ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่ส�ำคัญของบริษัท
ให้ครบถ้วนตามเวลาทีก่ ฎหมาย หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด
และเมือ่ พ้นช่วงระยะเวลาทีต่ อ้ งเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการท�ำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

บริษัทจะรับฟังและด�ำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่าง
เสมอภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะ
ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้
หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะท�ำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
หรือความเสียหาย
2) บริ ษั ท จะเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไว้ เ ป็ น ความลั บ
และค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน โดยก�ำหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน
เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนต�ำแหน่งงาน และเลิกจ้าง
เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้ค�ำแนะน�ำแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อให้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณที่ก�ำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่ก�ำหนดไว้ไม่
ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีขอ้ สงสัย ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับขั้น
ในกรณีทมี่ ขี อ้ ขัดแย้งให้ถอื ค�ำวินจิ ฉัยของกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ด้านการเงิน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เชื่อถือได้
และสามารถตรวจสอบได้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายงาน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2564 แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ทดแทนกรรมการ
• เน้นการสอบทาน ความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินของ
ชุดเก่าที่ครบวาระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน  
ซึ่ง เป็ น ผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญ และมี บริษัท และมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผย
ประสบการณ์ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย เพือ่ ความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวถูกต้อง สมเหตุสมผล
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงด้านบัญชีและภาษีอากร ดังรายนาม และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปของบริษทั ฯ
• เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกัน เพือ่ ให้บริษทั มีระบบ
ต่อไปนี้
การควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการด�ำเนินงานอย่างเป็น
1. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ระบบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• เน้นการสอบทานการบริหารจัดการความเสีย่ งต่างๆ
(มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้าน จากการด�ำเนินงานหลัก โดยให้มกี ารสอบทานวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
การจัดการทรัพยากรบุคคล)
แนวทางการควบคุม เพือ่ ให้มั่นใจว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุม
2. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
ภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
กรรมการตรวจสอบ
ระดับที่ยอมรับได้
(มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้าน
• เน้นให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย)
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
3. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
และข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
(มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้าน
คราวละ 1 ปี หรือมีวาระเท่าจ�ำนวนทีย่ งั คงมีอยู่ในคณะกรรมการ
กฎหมาย)
บริษทั ฯ กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระ สามารถได้รบั การ
4. นางเอมอร ปทุมารักษ์
แต่งตั้งให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
  
(มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้าน บริษัทเห็นสมควร
บัญชีและภาษีอากร)
ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
ทั
้
ง
สิ
้
น
5
ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างครบถ้วน และ ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพือ่ รับทราบและ
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิ จารณาผลการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบประจ� ำ ปี
โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อการควบคุม
กิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านต่างๆ และยังมีวาระการประชุมร่วมกับ
รวมทัง้ สอบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายนอก ได้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด
ภายในที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงาน และจริยธรรม เพื่อพิจารณาระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวกับรายงานทางการ
จรรยาบรรณ ของผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท ฯ อี ก ทั้ ง มี ร ะบบการ เงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงาน สอบทาน
ตรวจสอบภายนอกโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และพิจารณาเรื่องต่างๆ ในองค์กร ดังนี้
ส�ำนักงานอีวาย จ�ำกัด ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ข้อมูลทาง
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1. พิ จารณาและรั บ รองผลการสอบทานงบการเงิ น
รายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอทันต่อเวลาการปฏิบตั ติ ามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการบัญชี และการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ที่ด�ำเนินการโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริษัท ส�ำนักงานอีวาย จ�ำกัด ตามมาตรฐาน
สากล ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบถาม และรับฟังค�ำชีแ้ จงจากผูบ้ ริหารและผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ
จึงมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตว่างบการเงิน
ดังกล่าว มีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในทีส่ ำ� คัญ โดยพบว่า
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม เพียงพอ โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายของการด�ำเนินงานของ บริษัทฯ รวมทั้งมีระบบการ
ควบคุมภายในที่สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่
ยอมรั บ ได้ และเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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3. ด�ำเนินการสอบทานผลการตรวจสอบภายใน ทีห่ น่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้จัดท�ำ รวมถึงก�ำกับดูแล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการพิจารณาและให้ความเห็น
ชอบต่อแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำต่างๆ
ต่อผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และยกระดับการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อการแข่งขันทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืนตามนโยบายของบริษัทฯ
4. ด�ำเนินการสอบทานความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ที่ระบุไว้ใน
แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี ทีห่ น่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ เป็นผู้สอบทาน เพื่อสามารถจัดการกับความเสี่ยง
ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบให้องค์กรไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ อีกทัง้
ยังก�ำหนดให้ทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน ตามสถานการณ์
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อให้การตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพ และเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย
5. ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ของรายการดั ง กล่ า ว ตามข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยพบว่า  รายการดังกล่าว
เป็นการด�ำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ในราคาทีส่ มเหตุ
สมผล และได้ มีการเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอ ถู ก ต้ อ ง
และครบถ้วนแล้ว

6. สอบทานให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เช่น พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่
ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักธรรมาภิบาล
7. มีการน�ำเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่
ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มี การพิ จารณาคั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง เลิ ก จ้ า ง
และเสนอค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับปริมาณงานของผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 42 เมือ่ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เพือ่ ตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสในการบริหารกิจการของบริษัทฯ
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในองค์ กร
การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน และปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้ทนั สมัย โดยมีการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดใน
การรับข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้บริหาร
และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พจิ ารณา
ร่วมกันแล้วเห็นว่า บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
มีกระบวนการจัดท�ำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ทีร่ บั รองโดยทั่วไป และไม่พบรายการใดทีอ่ าจมีผลกระทบอันเป็น
สาระส�ำคัญต่องบการเงิน ซึ่งมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นรายการทีเ่ ป็นธุรกิจตาม
ปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดทีผ่ ดิ ปกติ รวมทัง้
ได้ ป ฏิ บั ติ อ ยู ่ ใ นกรอบของกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
เคร่งครัด  
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.set.or.th, www.sec.or.th หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) www.farmhouse.co.th

สานักงาน ห ่
121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2209-3000 โทรสาร : 0-2209-3091

รงงานลาดกร บัง
91 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงล�าปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-5400 โทรสาร : 0-2326-5463

สอบ ามหรือรับคา น นา ลิต ั

โทร. 0-2209-3090 และ www.farmhouse.co.th

:
FarmhouseThai

รงงานบาง ัน
เลขที่ 1 ซอย เสรีไทย 87 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ถนนเสรีไทย เเขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2548-1200 โทรสาร : 0-2548-1290

์เ ิ่มเติม :

ติดตามสูตรเมนูความอร่อย :
www.farmhouse.co.th/blog

