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1. สารจากประธานกรรมการ
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บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) มีความ
มุง่ มั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความตระหนัก และให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (Sustainable Development)
พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่า การด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน
เป็นรากฐานส�ำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรสามารถเติบโต
ได้อย่างมั่นคง ซึ่งต้องมีประสิทธิภาพในด้านการด�ำเนินธุรกิจ
ควบคูไ่ ปกับการให้ความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล หรือเรียกว่า “ESG” (Environmental Social and
Governance) เพือ่ สร้างความเชือ่ มั่นต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของ
องค์กร มีความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ และมีการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เป็นความยั่งยืนที่รวมอยู่ในทุกกระบวนการทาง
ธุรกิจ (ESG in-process) ขององค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการวิจัย ศึกษาค้นคว้า  และพัฒนา
นวัตกรรม โดยเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เน้นวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการขนส่ง เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ได้เข้าถึงผูบ้ ริโภคอย่างรวดเร็ว สะอาด ปลอดภัย และ
ทันต่อความต้องการ
ขณะเดียวกัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนด
มาตรการรับมือ 3 ด้าน คือ ควบคุม ป้องกัน และดูแล ด้านการ
ควบคุม บริษทั ฯ มีการก�ำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งบุคคลภายในองค์กร และบุคคล
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ด้านการป้องกัน บริษัทฯ สนับสนุนให้

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)
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พนักงานทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างทั่วถึงและเร็ว
ที่สุด ก�ำหนดมาตรการตรวจ คัดกรองเชิงรุก ผ่านเครื่องมือ
Rapid Antigen Test Kit (ATK) อย่างสม�ำ่ เสมอ และให้พนักงาน
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อป้องกันการติดเชื้อฯ
และด้านการดูแล บริษทั ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือพนักงานทีต่ ดิ เชือ้
หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับการดูแล รักษาอย่างเหมาะสม

รวมถึง ได้รบั คัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุม่ หลักทรัพย์ ESG100 โดย
สถาบันไทยพัฒน์ตอ่ เนื่องเป็นปีที่ 6 ด้วยการประเมินข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล ของบริษัทจดทะเบียน
และได้รับใบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการ
ด� ำ เนิ น งานพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ (Industrial
Ecology) โดยส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ยิ่งไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการภายในองค์กร
โดยให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ บริจาคเงินสมทบ
ทุ นมู ล นิ ธิ ร ามาธิ บ ดี ฯ เพื่ อ จั ด ซื้ อ รถพยาบาล รวมถึ ง การ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กบั องค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
พื้นที่ชุมชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผูป้ ระสบภัย
น�้ำท่วม รวมถึงมีการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และสนับสนุนด้าน
การศึกษา

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอ
ขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า  ลูกค้า  ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม ที่ให้การสนับสนุนต่อการด�ำเนินงานธุรกิจด้วยดีเสมอ
มา โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร เพื่อการสร้างคุณค่าใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
อันจะน�ำไปสู่การด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
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ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจาก 2 องค์กร คือ The
World Branding Forum (WBF) ประเทศอังกฤษ และมาร์เก็ตเธียร์
ประเทศไทย ให้เป็นแบรนด์ขนมปัง อันดับ 1 ของประเทศไทย

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์  
ประธานกรรมการ

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย  

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�ำในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
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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�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด
ปลอดภัย ทันต่อความต้องการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
5. รู้รัก สามัคคี ให้ความเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร

ค่านิยมองค์กร
บริษัทฯ ได้เห็นถึงความส�ำคัญของค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่เป็นกรอบความคิดหลักในการก�ำหนด
พฤติกรรมของพนักงานในองค์กรให้ชดั เจน สร้างวัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ในตัวพนักงาน เพือ่ ให้พนักงาน
มีแรงขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน น�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
โดยก�ำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) ด้วยค�ำว่า A-C-T-I-V-E ซึ่งมีความหมาย ดังนี้  
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A (Attitude)
C (Commitment)
T (Teamwork)
I (Innovation)
V (Value)
E (Ethics)

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

มีทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
รักษาค�ำมั่นสัญญา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ท�ำได้ตามเป้าหมาย
ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างรู้หน้าที่
สร้างสรรค์ ปรับปรุง พัฒนาสิ่งใหม่
สร้างคุณค่าให้ตัวเอง องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีจริยธรรมในการท�ำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
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3. เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
หลักการจัดท�ำรายงาน
การจัดท�ำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจ�ำปี 2564 บริษัทฯ ได้น�ำเสนอภายใต้กรอบ การรายงานการด�ำเนินงานตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

เนื้อหาในรายงาน
เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับรายงาน
ติดต่อ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2209-3000   แฟกซ์ 0-2209-3091-2

4. เกี่ยวกับฟาร์มเฮ้าส์

ส�ำนักงานใหญ่
121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด
29 ตุลาคม 2523

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
19 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และในปี 2549 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450 ล้านบาท
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5. การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบในการบริหาร
จัดการการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (Sustainable Development)
บนพืน้ ฐานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ส่งเสริมให้มรี ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกระบวนการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้บุคลากร
ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง เสริมสร้างให้องค์กร

สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิด
คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธรุ กิจ
ขององค์กร

ECONOMIC

CORPORATE
GOVERNANCE

6

ENVIRONMENT

SOCIETY

โดยทีบ่ ริษทั ฯ มีความมุง่ มั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
ตระหนัก และให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
(Sustainable Development) พร้อมทั้ง เชื่อมั่นว่า การด�ำเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน เป็นรากฐานส�ำคัญที่จะช่วย
เสริมสร้างให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งต้องมี
ประสิทธิภาพในด้านการด�ำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการให้ความ
ส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล หรือ

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

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

1. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) : การบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

บริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง ไฟฟ้า น�้ำ ขยะ และของเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การจัดการด้านสังคม (Social) : การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม

ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน รวมถึง การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบด้าน

3. การจัดการด้านธรรมาภิบาล (Governance) : การด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส

เป็นธรรม พร้อมทั้ง มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบควบคุมภายใน ตลอดจนแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วง
โซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ
เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการ ตอบสนองความคาดหวัง
ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ตั้ ง แต่ การตลาด/การวิ จั ย และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อจัดหาจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบทั้งในประเทศ

และต่างประเทศที่มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ทางการ
ก�ำหนด การผลิตที่ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ง
แวดล้อม การขนส่ง กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน และรวดเร็ว
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย จนกระทั่งถึงมือลูกค้า
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5.1.1 การบริหารจัดการพลังงาน

5.1 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
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บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้านการผลิต
และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร ซึ่งตระหนักถึง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
พนักงานและชุมชนโดยรอบตามหลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร ผ่านการด�ำเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบและให้
ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
นโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

5.1.1.1 การจัดการเชื้อเพลิง
ในภาคการผลิต
			 แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทั ฯ มีการควบคุมการใช้พลังงานเชือ้ เพลิง
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า    
ลดผลกระทบทีม่ ตี อ่ สิ่งแวดล้อมให้ได้มากทีส่ ดุ และยังคงสามารถ
ลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทฯ โดยมีโครงการที่ด�ำเนินการ
ในปี 2564 ดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการทบทวน และประเมินผลการ
ด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
2. สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรในการ
ขับเคลือ่ นการบริหารจัดการ รวมถึง กระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน สังคม
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขั้นตอน
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษน�้ำ มลพิษอากาศ
และมลพิษกากอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
การบ�ำบัด ฟื้นฟู เฝ้าระวัง ดูแล และป้องกันผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และจิตส�ำนึกให้กับพนักงาน
ทุกระดับ เพื่อเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน

1. โครงการ ปรับอัตราส่วนของอากาศกับ
เชื้อเพลิงให้เหมาะสมต่อการเผาไหม้ของหม้อน�้ำ (โรงงาน
ลาดกระบัง 2)
2. โครงการ ติดตั้ง Automatic Oxygen ของ
หม้อไอน�้ำ (โรงงานลาดกระบัง 1)
3. โครงการ ติดตั้ง Automatic Oxygen ของ
หม้อไอน�้ำ (โรงงานลาดกระบัง 2)
			 ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงในภาคการผลิต Gas NG เท่ากับ 5,082,203.00 Nm3               
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาคการ
ผลิต Gas NG ปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 5,184,801.00 Nm3 พบว่า
มีปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง Gas NG ในปี 2564 ลดลง
102,598.00 Nm3 คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ในปี 2564
ประมาณ 1,587,942.50 บาท (ใช้อัตราราคา Gas NG เฉลี่ย
เดือนธันวาคมปี 2564 ในการค�ำนวนมูลค่าที่ประหยัดได้)

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง Gas NG
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รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

5.1.1.2 การจัดการเชื้อเพลิง
ในภาคการขนส่ง
			 แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทั ฯ มีการควบคุมการใช้พลังงานเชือ้ เพลิง
ในภาคการขนส่ง ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุม้ ค่า ลดผลกระทบทีม่ ตี อ่ สิ่งแวดล้อมให้ได้มากทีส่ ดุ และ
ยังคงสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทฯ โดยมีการใช้
เชื้อเพลิงประเภทน�้ำมัน Diesel B10 และเพิ่มสมรรถนะของรถ
ขนส่ง โดยการติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมความเร็ว ท�ำให้
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กม./ลิตร) เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด รวมทั้งมีการจัดอบรมพนักงานการขับขี่ประหยัดและ
ปลอดภัยเป็นประจ�ำทุกปี

			 ผลการด�ำเนินงาน
บริษทั ฯ มีปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงน�ำ้ มันในภาค
การขนส่ง และอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงน�้ำมัน โดยแบ่งเป็น            
2 ส่วน ดังนี้
1. หน่วยงานโลจิสติกส์: ปี 2564 มีปริมาณ
การใช้เชื้อเพลิงน�้ำมันในภาคการขนส่งเท่ากับ 3,769,284 ลิตร
และอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงน�้ำมันเท่ากับ 5.50 กิโลเมตร
ต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงน�้ำมัน ในปี
2563 ที่มีเท่ากับ 3,799,005 ลิตร และอัตราการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงน�้ำมันเท่ากับ 5.63 กิโลเมตรต่อลิตร พบว่ามีการใช้
เชื้อเพลิงน�้ำมันในภาคการขนส่งลดลง 29,721 ลิตร คิดเป็น
มูลค่าที่ประหยัดได้ในปี 2564 ประมาณ 861,314.58 บาท
(ใช้อตั ราราคาเชือ้ เพลิงน�ำ้ มันเฉลีย่ เดือนธันวาคมปี 2564 ในการ
ค�ำนวนมูลค่าที่ประหยัดได้) และอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง
น�้ำมันในปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งตั้ง
เป้าหมายไว้ที่ 5.0 กิโลเมตรต่อลิตร
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ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้
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หมายเหตุ : หน่วยงานโลจิสติกส์เริ่มติดตั้งระบบ GPS รถขนส่งตั้งแต่ปี 2560

เป้าหมาย

2. หน่วยงานขาย: ปี 2564 มีปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงน�้ำมันในภาคการขนส่งเท่ากับ 4,023,856 ลิตร และ
อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงน�้ำมันเฉลี่ยเท่ากับ 8.72 กิโลเมตร
ต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงน�้ำมันในปี
2563 ที่มีเท่ากับ 4,623,698 ลิตร และอัตราการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงน�้ำมันเฉลี่ยเท่ากับ 7.73 กิโลเมตรต่อลิตร พบว่ามีการ

ใช้เชือ้ เพลิงน�ำ้ มันในภาคการขนส่งลดลง 599,842 ลิตร คิดเป็น
มูลค่าที่ประหยัดได้ในปี 2564 ประมาณ 17,383,421 บาท
(ใช้อตั ราราคาเชือ้ เพลิงน�ำ้ มันเฉลีย่ เดือนธันวาคมปี 2564 ในการ
ค�ำนวนมูลค่าที่ประหยัดได้) และอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง
น�้ำมันในปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งตั้ง
เป้าหมายไว้ที่ 8.0 กิโลเมตรต่อลิตร

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้

อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง

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

4,623,694

2563

10
8
6
4
2
0

4,023,856

2564

7.73

8.72

2563

2564

เป้าหมาย

หมายเหตุ : หน่วยงานขายเริ่มติดตั้งระบบ GPS รถขนส่งในปี 2564 ไตรมาสที่ 3
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5.1.1.3 การจัดการพลังงานไฟฟ้า
			 แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มีการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า                 
ลดผลกระทบทีม่ ตี อ่ สิ่งแวดล้อมให้ได้มากทีส่ ดุ และยังคงสามารถ
ลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทฯ โดยมีโครงการที่ด�ำเนินการ
ในปี 2564 ดังนี้
1. โครงการ เปลี่ ย นชนิ ด ของหลอดไฟ
ฟลูออเรนเซนต์ เป็นหลอดไฟ LED (Light Emitting Diode)
(โรงงานลาดกระบัง 2)
2. โครงการ เปลี่ ย นชนิ ด ของหลอดไฟ
ฟลูออเรนเซนต์ เป็นหลอดไฟ LED (Light Emitting Diode)
(โรงงานบางชัน)
3. โครงการ ติดตั้งเครื่อง Ozone ของระบบ
ท�ำน�้ำเย็น Chiller (โรงงานบางชัน)
4. โครงการ ตรวจวัดและปรับปรุงอุปกรณ์
ลมรั่ว (โรงงานลาดกระบัง 1)
5. โครงการ ตรวจวัดฉนวนเครือ่ งท�ำความเย็น
Evaporation (โรงงานบางชัน)
6. โครงการ บริหารจัดการ Chiller ให้เหมาะสม
ต่อการใช้งานด้วยระบบ IOT (Internet of Things) (โรงงาน
บางชัน)

			 ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า  เท่ากับ 47,596,000 kWh เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ              
การใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 51,467,000.00 kWh
พบว่ า มี ป ริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า  ในปี 2564 ลดลง
3,871,000 kWh คิดเป็นมูลค่าทีป่ ระหยัดได้ในปี 2564 ประมาณ
13,551,471 บาท (ใช้อัตราราคาไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนธันวาคม
ปี 2564 ในการค�ำนวณมูลค่าที่ประหยัดได้)

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0

51,467,000

47,596,000

2563

2564

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

5.1.2 การบริหารจัดการน�้ำ 

คิดเป็น 38.59% ปริมาณน�ำ้ หล่อเย็น เท่ากับ 792 ลูกบาศก์เมตร
คิดเป็น 0.16% และปริมาณน�้ำ Blowdown เท่ากับ 282
5.1.2.1 การจัดการน�้ำใช้
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 0.06% ตามล�ำดับ ซึ่งเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น
			 แนวทางการบริหารจัดการ
พบว่าปริมาณการใช้น�้ำลดลง โดยในปี 2563 มีปริมาณการใช้
บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการการใช้นำ�้ อย่างเป็น น�้ำประปารวมทั้งหมด เท่ากับ 512,755 ลูกบาศก์เมตร โดยการ
ระบบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยรณรงค์เพื่อสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงาน               ใช้น�้ำมากที่สุด คือน�้ำใช้ในการกระบวนการผลิตหลักปริมาณ
ในการใช้น�้ำเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่ออุปโภค เท่ากับ 315,903 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 61.61% รองลงมาเป็น
ภายในส�ำนักงานและโรงงาน รวมทั้งการใช้น�้ำที่เกี่ยวข้องกับ ปริ ม าณน�้ ำ ใช้ ใ นการอุ ป โภคและบริ โ ภค เท่ า กั บ 195,786
กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 38.18% ปริมาณน�ำ้ หล่อเย็น เท่ากับ 785
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 0.15% และปริมาณน�้ำ Blowdown
			 ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น�้ำประปา เท่ากับ 281 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 0.05% ตามล�ำดับ ซึ่งมี
รวมทั้งหมด เท่ากับ 486,447 ลูกบาศก์เมตร โดยการใช้น�้ำ                 ปริมาณการใช้น�้ำประปาลดลง 26,278 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
มากที่สุด คือน�้ำใช้ในกระบวนการผลิตหลักปริมาณ เท่ากับ มูลค่าทีป่ ระหยัดได้ในปี 2564 ประมาณ 552,447 บาท (ใช้อตั รา
297,641 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 61.19% รองลงมาเป็นปริมาณ ราคาน�ำ้ ปะปาเฉลีย่ เดือนธันวาคมปี 2564 ในการค�ำนวนมูลค่าที่
น�้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค เท่ากับ 187,732 ลูกบาศก์เมตร   ประหยัดได้)

ปริมาณการใช้น�้ำ (ลบ.ม.)
400,000
300,000

1 น�้ำใช้ในการผลิต

315,903 297,641

2564

195,786 187,733

200,000
100,000

785

0
น�้ำใช้ในการผลิต

น�้ำใช้เพื่ออุปโภค/บริโภค
2563

792

น�้ำหล่อเย็น

281

282

61.19%
1 น�้ำใช้เพื่ออุปโภค/บริโภค
38.59%
1 น�้ำหล่อเย็น
0.16%
1 น�้ำ (Blowdown)
0.06%

น�้ำ (Blowdown)

2564

5.1.2.2 การจัดการน�้ำทิ้ง
			 แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ได้มาตรฐาน
ก่อนปล่อยน�้ำทิ้งลงสู่รางระบายน�้ำของการนิคมอุตสาหกรรม
และปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ โดยจะต้องได้รับการบ�ำบัดให้
มีค่าน�้ำทิ้งที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯได้ด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยทีก่ ำ� หนดไว้ และต้องไม่เกิดข้อร้องเรียนในเรือ่ ง
การปล่อยน�้ำทิ้งจากชุมชมโดยรอบ

โดยบริษทั ฯ ได้ใช้กระบวนการบ�ำบัดทางชีวภาพ
เป็นหลัก ได้แก่ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบไม่ใช้อากาศชนิด UASB
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket), EGSB (Expanded
Granular Sludge Bed) และ AS (Activated Sludge)                            
ซึ่งใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด�่ำ ดังนี้
โรงงานลาดกระบัง 1 (Capacity 450 m3/d)

			 • UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
โรงงานลาดกระบัง 2 (Capacity 384 m3/d)

			 • EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)
โรงงานบางชัน (Capacity 400 m3/d)

			 • EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)
และ AS (Activated Sludge)
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			 ผลการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ มีปริมาณน�้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในปี 2564 เท่ากับ 297,641 ลูกบาศก์เมตร โดยมีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น�้ำทิ้งในปี 2564 ดังนี้

			 โรงงานลาดกระบัง
รายละเอียด พารามิเตอร์

จุดที่ 1 โรงงาน
ลาดกระบัง 1

จุดที่ 1 โรงงาน
ลาดกระบัง 2

เกณฑ์
ตามกฎหมาย

6.79

7.22

5.5-9.0

2. ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมี มิลลิกรัมต่อลิตร
ใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน�้ำ (COD)

185

320

ไม่เกิน 750

3. ค่าไนโตรเจนอินทรีย์และ
มิลลิกรัมต่อลิตร
แอมโมเนีย ไนโตรเจน (TKN)

32.8

40.6

ไม่เกิน 100

4. ค่าของแข็งละลายน�้ำ (TDS) มิลลิกรัมต่อลิตร

692

1070

ไม่เกิน 3,000

5. ไขและน�้ำมัน (Oil & Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร

2.40

3.2

ไม่เกิน 10

6. ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) มิลลิกรัมต่อลิตร

76.0

116

ไม่เกิน 200

7. ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ มิลลิกรัมต่อลิตร
ใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน�้ำ (BOD)

69

125

ไม่เกิน 500

จุดที่ 1 โรงงาน
บางชัน

เกณฑ์
ตามกฎหมาย

pH

7.99

5.5-9.0

2. ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน�้ำ (COD)

มิลลิกรัมต่อลิตร

16.6

ไม่เกิน 120

3. ค่าของแข็งละลายน�้ำ (TDS)

มิลลิกรัมต่อลิตร

765

ไม่เกิน 3,000

4. ไขและน�้ำมัน (Oil & Grease)

มิลลิกรัมต่อลิตร

<3

ไม่เกิน 5

5. ค่าของแข็งแขวนลอย (SS)

มิลลิกรัมต่อลิตร

<5

ไม่เกิน 50

6. ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน�้ำ (BOD)

มิลลิกรัมต่อลิตร

<2

ไม่เกิน 20

1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง

12

pH

โรงงานบางชัน

รายละเอียด พารามิเตอร์
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง

จากการตรวจวัดค่าน�้ำทิ้งทั้งหมด 3 จุดภายในบริเวณบริษัทฯ ของปี 2564 พบว่าผลการตรวจวัดเป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายก�ำหนดทุกค่า ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง และไม่พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

5.1.3 การบริหารจัดการขยะ
			 แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการจัดการขยะภายใน
โรงงานอย่างมีระบบ ซึ่งได้แก่ การคัดแยกขยะทั่วไปออกจาก
ขยะอุตสาหกรรม เพือ่ ให้เกิดความสะดวกต่อการจัดการ และน�ำ
ไปก�ำจัดได้อย่างถูกต้อง และเป็นการแยกขยะเพื่อน�ำมาใช้ซ�้ำ
หรือรีไซเคิล
			 ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้คัดแยกขยะออกมาได้
จ�ำนวนทั้งสิ้น 14,091,621 กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นขยะ
อุตสาหกรรม จ�ำนวน 13,452,241 กิโลกรัม คิดเป็น 95.46%

รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิลจ�ำนวน 636,580 กิโลกรัม คิดเป็น
4.52% ขยะอันตราย 2,800 กิโลกรัม คิดเป็น 0.02% ตามล�ำดับ
ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่าในปี 2563 มีการคัดแยกขยะออก
มาได้จ�ำนวนทั้งสิ้น 13,652,144 กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นขยะ
อุตสาหกรรม จ�ำนวน 13,063,246 กิโลกรัม คิดเป็น 95.69%
รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิลจ�ำนวน 587,518 กิโลกรัม คิดเป็น
4.30% และขยะอันตราย 1,380 กิโลกรัม คิดเป็น 0.01%
ตามล�ำดับ
โดยในปี 2564 ปริมาณขยะอุตสาหกรรมไม่เกิน
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ซึ่งตัง้ เป้าหมายไว้ที่ 14,000,000 กิโลกรัม

ปริมาณขยะ (กิโลกรัม)
15,000,000
14,000,000
10,000,000

เป้าหมาย
13,452,241

13,063,246

1 ขยะอุตสาหกรรม

2564

5,000,000

ขยะอุตสาหกรรม

1,380 2,800

ขยะรี ไซเคิล
2563

4.52%

1 ขยะอันตราย

587,518 636,580

0

95.46%

1 ขยะรี ไซเคิล
0.02%

ขยะอันตราย
2564

5.2 การจัดการด้านสังคม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบและค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิแรงงาน
ความปลอดภัย สุขอนามัย รวมถึง การสร้างสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานทีด่ ี ควบคูก่ บั การบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความ
รู้ เพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลชุมชนและสังคม เพือ่ สร้างคุณค่าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
โดยที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบาย การจัดการด้านสังคมไว้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นหลักปฏิบตั ติ อ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยสรรหา
วัตถุดิบจากธรรมชาติ สร้างคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ทางการก�ำหนด

3. ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีระบบ
การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ตามมาตรฐานระดับสากลให้กบั ผูบ้ ริโภค
4.   ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชน และถือกฎหมาย
แรงงานเป็นส�ำคัญ โดยไม่รับแรงงานผู้เยาว์เข้าท�ำงานที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พัฒนาการ และส่งผลกระทบต่อการศึกษา
ภาคบังคับ
5.   พั ฒ นา  ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ พ นั ก งานมี
ความรู้ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ค�ำนึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ให้เกิดความ
สุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6.  ส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน ให้ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ อย่างเป็นธรรม
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7.   สนับสนุนและมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ เพื่อชุมชน สังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
8.   ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ผู้พิการ และ/หรือ
ผูด้ อ้ ยโอกาส เพือ่ เพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ และได้รบั
โอกาสทางสังคม
9.  สร้างวัฒนธรรมองค์กร และจิตส�ำนึกให้กบั พนักงาน
ทุกระดับ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ตระหนัก และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างยั่งยืน

5.2.1 การวิเคราะห์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทยึดหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น
ลูกค้า/ผู้บริโภค คู่ค้า  พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการสือ่ สารกับกลุม่
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ผ่านช่องทางการมีสว่ นร่วมของบริษทั เพือ่ รับทราบ
ความคาดหวัง มุมมอง ข้อเสนอแนะ และสร้างความยั่งยืนให้
แก่กิจการ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

ความต้องการ/ความคาดหวัง

การด�ำเนินงานของบริษัท

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• ได้รับเงินปันผล/ส่วนต่างราคาหุ้น
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• ผลประกอบการของธุรกิจเติบโต
• รายงานประจ�ำปี, รายงานแห่งความ
มีผลก�ำไรอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืน, รายงานที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
							
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ฐานะการเงินที่มั่นคง
• การบริหารจัดการ การเงินที่ดี
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มีประสิทธิภาพ
• การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
• ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ • Website, E-mail
โปร่งใส และตรวจสอบได้
ที่ดี/การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันตามก�ำหนดเวลา

ลูกค้า/ผู้บริโภค
ความต้องการ/ความคาดหวัง
• ผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีคุณภาพ
อร่อยสด ใหม่ และปลอดภัย
• ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า
• รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์

การด�ำเนินงานของบริษัท

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้เป็นไปตามมาตฐาน
• มีการกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภค
อย่างทั่วถึง และเพิ่มช่องทางการ
สั่งสินค้าออนไลน์
• ให้ค�ำแนะน�ำข้อมูลโภชนาการบน
บรรจุภัณฑ์ อย่างชัดเจน

Call Center, Website, Facebook,
Instagram, LINE และสื่อโฆษณาอื่นๆ

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

คู่ค้า
ความต้องการ/ความคาดหวัง

การด�ำเนินงานของบริษัท

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เหมาะสม • จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ E-mail, Website, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเป็นธรรม
พิจารณาความเหมาะสมของรายการ
โปร่งใส และเสมอภาค
สั่งซื้อ รวมทั้งมีการเปรียบเทียบราคา
อย่างเป็นธรรม                

คู่แข่งทางการค้า
ความต้องการ/ความคาดหวัง

การด�ำเนินงานของบริษัท

• การแข่งขันอย่างเสรีและด�ำเนินกิจกรรม • ด�ำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส
ทางการตลาดอย่างเป็นธรรม
ภายใต้การค้าและการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• Call Center, Website, Facebook,
Instagram, LINE และสื่อโฆษณาอื่นๆ

พนักงาน
ความต้องการ/ความคาดหวัง
• การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน
• สวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ
• ความปลอยภัยและอาชีวอนามัย
ในการปฏิบัติงาน

การด�ำเนินงานของบริษัท

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
• การปฐมนิเทศพนักงาน
เป็นธรรมและเท่าเทียม ให้โอกาสใน • แบบส�ำรวจความพึงพอใจของ
การก้าวหน้าและโยกย้าย รวมทั้งมี
พนักงานประจ�ำปี, เสียงตามสาย,
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์, E-mail
• ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
• พัฒนาระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความต้องการ/ความคาดหวัง

การด�ำเนินงานของบริษัท

• การด�ำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย
• ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และข้อบังคับของหน่วยงาน
และสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง
• สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน
• เป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรมเพื่อสังคม
				ของชุมชน
• อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• จัดท�ำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• รายงานประจ�ำปี รายงานแห่งความ
ยั่งยืน
• Call Center, Website, Facebook,
Instagram, LINE และสื่อโฆษณาอื่นๆ
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หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการ/ความคาดหวัง
• การปฏิบัติตามกฎหมาย
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน

การด�ำเนินงานของบริษัท

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ และนโยบายของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
และด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส

• รายงานประจ�ำปี รายงานแห่งความ
ยั่งยืน
• โครงการของหน่วยงานราชการ
• Call Center, Website, Facebook,
Instagram, LINE และสื่อโฆษณาอื่นๆ

การด�ำเนินงานของบริษัท

ช่องทางการมีส่วนร่วม

สื่อมวลชน
ความต้องการ/ความคาดหวัง

• การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
• ประสานงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
• การแถลงข่าว, วารสารและนิตยสาร,
ถูกต้อง และรวดเร็ว
แก่สื่อมวลชน
โฆษณา   
						• Call Center, Website, Facebook,
Instagram, LINE
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5.2.2 ด้านผู้บริโภค
5.2.2.1 ด้านการตลาด/การวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
การวางแผนการตลาด การศึกษาวิจัย และ
พัฒนาทัง้ กลุม่ ผลิตขนมปัง และเบเกอรี่ มุง่ เน้นตอบสนองความ
ต้องการของผลิตภัณฑ์ในประเทศเป็นหลัก พร้อมเพิ่มผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทั้งการเลือก
วัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต
ความปลอดภัย สด สะอาด ถูกหลักอนามัยให้ผู้บริโภคได้รับ
สิ่งที่ดีที่สุด
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นากระบวนการต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเชื่ อ มั่น ในคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการบริโภคผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. วิจัย พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ
ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ เน้ นวั ต ถุ ดิ บ จากธรรมชาติ
มีคณุ ภาพทีด่ ี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภค
2. ระบุวันผลิต วันหมดอายุ หรือควรบริโภค
ก่อน และข้อแนะน�ำในการเก็บและบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า  ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและ
มีความปลอดภัย
3. ออกแบบและปรั บ เปลี่ ย นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้
ทันสมัย เน้นความสะอาด ปลอดภัย โดยน�ำนวัตกรรมการซีล
บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก มาใช้ในการบรรจุขนมปังชนิดแผ่น
เพือ่ ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในบรรจุภณ
ั ฑ์ และป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงของรสชาติก่อนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมี
คลิปล็อคหลากสีของขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคสามารถ
ตรวจเช็ควันจ�ำหน่ายได้

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

คลิปหลากสีของขนมปังฟาร์มเฮ้าส์
FARMHOUSE BREAD CLIPS

ช่วยคุณบริหารความสดใหม่ได้ด้วยตนเอง

นวัตกรรมซีลปากถุงส�ำหรับขนมปังแผ่น
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5.2.2.2 ด้านการสรรหาวัตถุดิบ
บริ ษั ท ฯ มี กระบวนการสรรหาวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
คุณภาพ ปลอดภัยตามข้อก�ำหนด อย. มุ่งเน้นวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ และสั่งซื้อจากคู่ค้าที่มีมาตรฐาน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ทีม่ คี ณุ ค่าทางโภชนาการ โดยผลิตภัณฑ์ทกุ รายการผลิตจากแป้ง
สาลีไม่ฟอกขาว 100%, น�้ำมันและไขมัน เช่น เนย มาการีน
ชอร์ตเทนนิ่ง ไม่มสี ว่ นประกอบของน�ำ้ มันทีเ่ กิดจากกระบวนการ
เติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผล
ให้ปราศจากไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) ตลอดจนการใช้
วัตถุดิบจากธรรมชาติในการแต่งสี กลิ่น และเป็นส่วนประกอบ
ในไส้สินค้า เช่น ใบเตย เผือก ถั่วต่างๆ และไข่ไก่สดจากฟาร์ม
เป็นต้น รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติของ
วัตถุดิบที่คู่ค้าส่งมอบทุกครั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ
ก�ำหนดก่อนน�ำเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ
ได้วา 
่ ผลิตภัณฑ์ทกุ ชิน้ ของบริษทั ฯ มีความสด สะอาด ปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล GMP, HACCP และ Food Safety
Management  

5.2.2.3 ด้านการควบคุมคุณภาพคู่ค้า
นอกเหนือจากการสรรหาวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีแล้ว บริษทั ฯ ยังส่งเสริมและผลักดันให้คคู่ า้ พัฒนา
และรักษามาตรฐานของวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ให้คงคุณภาพดีอยู่
เสมอ โดยการให้ความรูก้ บั คูค่ า 
้ และตรวจติดตามคุณภาพตลอด
ห่วงโซ่ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพก่อนน�ำไปใช้ในกระบวนการ
ผลิตจนถึงการตรวจประเมินโรงงานผลิตของคู่ค้า ดังนี้
1. การตรวจติดตามคุณภาพวัตถุดิบ-บรรจุ
ภัณฑ์: บริษทั ฯ มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดบิ -บรรจุภณั ฑ์                   
ที่สั่งซื้อจากคู่ค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก�ำหนด
ก่อนน�ำไปใช้ในกระบวนการผลิตและมีการตรวจประเมินโรงงาน
ผลิตของคู่ค้าเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพ โดยการตรวจประเมินโรงงานมุ่งเน้นให้
คู่ค้าควบคุมกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานสากล GMP,
HACCP และ Food Safety Management พร้อมทัง้ ติดตามการ
แก้ไขปัญหาทีบ่ ริษทั ฯ ตรวจพบและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อย่างยั่งยืน

2. การให้ความรู้กับคู่ค้า: บริษัทฯ มีการจัด
อบรมหลักสูตร “การปฏิบัติที่ดี ในการผลิตอาหารตามหลัก
Primary GMP” ให้กับคู่ค้ากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน                            
ในการจัดการสุขลักษณะทีด่ ีในการผลิตตามหลัก Primary GMP
และ Food Safety & Quality เพื่อน�ำไปใช้ในการควบคุม
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

5.2.2.4 ด้านการผลิต
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้า
เบเกอรี่ที่ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่า               
ทางโภชนาการ อีกทั้งใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความนิยม และความ
พึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค
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บริษัทฯ เป็นผู้น�ำในการผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย
มีคณุ ค่าทางโภชนาการ และมีคณุ ภาพระดับมาตรฐานสากล โดย
ใช้ เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ ทั น สมั ย มี ร ะบบการควบคุ ม ที่ ดี                           
มีประสิทธิภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการ
ผลิตระดับประเทศ (GMP) ระดับสากล (GMP CODEX) และ
มาตรฐานการผลิตทีม่ มี าตรการป้องกันอันตราย ทีผ่ บู้ ริโภคอาจ
ได้ รั บ จากการบริ โ ภคอาหาร (HACCP) จากสถาบั นวิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

5.2.2.5 ด้านการกระจายสินค้า
บริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารและการขนส่ง
โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ Business Intelligence (Sale)
และระบบ Sales-Marketing Analytics Portal มาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ และบริการ
เข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีการติดตั้ง GPS
ในรถขนส่ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันใน
สังคม ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถกระจายสินค้า 
เพื่อขยายช่องทางการจ�ำหน่าย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์กระจาย
สินค้าทั่วประเทศ 41 สาขา ทีม่ พี นื้ ที่ในการขนถ่ายสินค้าทีส่ ะอาด
ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพียงพอ เพื่อให้สามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้ได้
มากทีส่ ดุ โดยมีการจัดจ�ำหน่ายผ่านกลุม่ ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
(Traditional Trade) และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
กว่า 60,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

บริษทั ฯ มีการตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขัน้ ตอน
การผลิต ตัง้ แต่การตรวจรับวัตถุดบิ จนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ส�ำเร็จรูป โดยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้าน
คุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับทอง
ประเภท ISO/IEC17025 และได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตั ิ
การ ISO/IEC17025 : 2005 จากส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
กระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฮาลาลจากส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำกรุงเทพมหานคร
และได้รับรองเครื่องหมายฮาลาล จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยได้น�ำสัญลักษณ์ดังกล่าว
แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ ในสายการผลิตที่ผ่านการรับรองฯ
พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้บริโภคมุสลิม

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

ภาคกลาง
เชียงราย

1. ดี.ซี. อยุธยา
Tel. 065-9562075
2. ดี.ซี. นครปฐม
Tel. 034-983077
3. ดี.ซี. ลพบุรี
Tel. 036-799453
4. ดี.ซี. สุพรรณบุรี
Tel. 035-960430

เชียงใหม่
แพร่

ตาก

สกลนคร
ขอนแก่น

เพชรบูรณ์
นครสวรรค์

นครราชสีมา
สุพรรณบุรี
อยุธยา

ลพบุรี

พัทยา

ร้อยเอ็ด
อุบลราชธานี

สุรินทร์

กบินทร์บุรี

กรุงเทพฯ

นครปฐม

ชลบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จันทบุรี

ชุมพร
เกาะสมุย

1. ดี.ซี. พัทยา
Tel. 038-059497
2. ดี.ซี. ชลบุรี
Tel. 033-047120
3. ดี.ซี. จันทบุรี
Tel. 080-0541182
4. ดี.ซี. กบินทร์บุรี
Tel. 037-625419

นครศรีธรรมราช
ตรัง
หาดใหญ่

กระจายสินค้าสู่ร้านค้า 60,000 ร้านค้า
ทั่วประเทศ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง

Fax. 045-424277
Fax. 043-467231
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Fax. 042-736018

Fax. 044-060185
Fax. 042-841252

ภาคตะวันออก

สุราษฎร์ธานี
กระบี่

Fax. 035-960430

1. ดี.ซี. เชียงใหม่
Tel. 053-386018
Fax. 053-386019
2. ดี.ซี. เชียงราย
Tel. 053-727300
Fax. 053-727301
3. ดี.ซี. พิษณุโลก
Tel. 055-906172
Fax. 055-906173
4. ดี.ซี. นครสวรรค์
Tel. 056-200444
Fax. 056-200447
5. ดี.ซี. แพร่
Tel. 080-0743665
6. ดี.ซี. ตาก
Tel. 055-508991 Fax. 055-508992
7. ดี.ซี. เพชรบูรณ์
Tel. 080-0608179
Fax. 056-720034
1. ดี.ซี. อุบลราชธานี
Tel. 045-424276
2. ดี.ซี. ขอนแก่น
Tel. 043-467241
3. ดี.ซี. นครราชสีมา
Tel. 063-2125237
4. ดี.ซี. อุดรธานี
Tel. 065-9562073
5. ดี.ซี. สกลนคร
Tel. 042-736017
6. ดี.ซี. ร้อยเอ็ด
Tel. 080-0580844
7. ดี.ซี. สุรินทร์
Tel. 083-5405903
8. ดี.ซี. เลย
Tel. 042-841244

หัวหิน

ภูเก็ต

Fax. 036-799454

ภาคเหนือ

เลย อุดรธานี

พิษณุโลก

Fax. 034-983078

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ภาคใต้

1. ดี.ซี. ประชาชื่น
Tel. 02-9759021
2. ดี.ซี. พระราม 3
Tel. 02-2954769
3. ดี.ซี. บางบัวทอง
Tel. 02-194-3581
4. ดี.ซี. กิ่งแก้ว
Tel. 02-1751557
5. ดี.ซี. รังสิต
Tel. 02-5331630
6. ดี.ซี. ตลิ่งชัน
Tel. 02-8656524
7. ดี.ซี. ทุ่งครุ
Tel. 02-4053702
8. ดี.ซี. พระยาสุเรนทร์
Tel. 02-5171045
9. ดี.ซี. ศรีนครินทร์
Tel. 02-0637646

1. ดี.ซี. สุราษฎร์ธานี
Tel. 077-310507
2. ดี.ซี. หาดใหญ่
Tel. 074-582494
3. ดี.ซี. ภูเก็ต
Tel. 076-321435
4. ดี.ซี. ชุมพร
Tel. 077-630830
5. ดี.ซี. กระบี่
Tel. 075-613172
6. ดี.ซี. เกาะสมุย
Tel. 077-417095
7. ดี.ซี. นครศรีธรรมราช
Tel. 075-357868
8. ดี.ซี. หัวหิน
Tel. 032-510502
9. ดี.ซี. ตรัง
Tel. 075-582005

Fax. 02-9759091
Fax. 02-2954785
Fax. 02-194-3582
Fax. 02-1751558
Fax. 02-9960404
Fax. 02-8656525
Fax. 02-4053703
Fax. 02-5171046
Fax. 02-0637647

Fax. 038-059498
Fax. 033-047121

Fax. 037-625420

Fax. 077-310508
Fax. 074-582493
Fax. 076-321436
Fax. 077-630954
Fax. 075-613168
Fax. 077-420354
Fax. 075-357867
Fax. 032-510757
Fax. 075-582004

5.2.2.6 ด้านการสื่อสารข้อมูล
ทางโภชนาการ
บริษทั ฯ มีความตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลทางโภชนาการ
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคในการเลื อ กรั บ ประทานอาหาร
สนับสนุนการให้ข้อมูลโภชนาการรูปแบบใหม่ตามนโยบาย                  
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการรณรงค์
ให้ความรู้เรื่องฉลาก หวาน มัน เค็ม หรือ Guideline Daily
Amounts: GDA ซึ่งเป็นการแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น�้ำตาล

และโซเดี ย ม ต่ อ หนึ่ง หน่ ว ยบรรจุ ภั ณ ฑ์ บ นด้ า นหน้ า ฉลาก
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณค่า
ทางโภชนาการ และสามารถบริโภคอาหารอย่างสมดุล และ
เหมาะสมต่อสุขภาพ โดยได้สอื่ สารข้อมูลทีเ่ ข้าใจง่ายต่อผูบ้ ริโภค
ผ่านฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามข้อก�ำหนดในกลุ่ม
ขนมปังชนิดแผ่นและขนมปังพร้อมรับประทาน เช่น เดลี่
แซนด์วิช เค้กโรล โดนัทเค้ก โดรายากิ พาย ฟรุ๊ตพาย คุกกี้
และขนมปังกรอบ เป็นต้น

5.2.2.7 ด้านการรับข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญในการรับ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า  โดยมี หน่ ว ยงานลู ก ค้ าสั ม พั น ธ์
เป็นศูนย์กลาง ในการรับฟังความคิดเห็นและให้ค�ำปรึกษา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้ง รับข้อร้องเรียน และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านโทรศัพท์ 02-209-3090 เว็บไซต์

www.farmhouse.co.th และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ อาทิ
www.facebook.com/FarmhouseThai, www.instagram.com/
FarmhouseThai, LINE: @farmhousethai
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โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด�ำเนินการรับเรื่องร้อง
เรี ย นและข้ อ เสนอแนะ โดยการตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว
สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

5.2.3 ด้านบุคลากร พนักงาน
5.2.3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริมความเท่าเทียมในการจ้างงาน
รวมทัง้ ได้กำ� หนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดถือ
กฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นส�ำคัญ อาทิ การห้ามใช้
แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ
มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่
1. ปฏิบัติต่อพนักงาน โดยเคารพต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงาน ตลอดจน
ไม่เปิดเผย และ/หรือ ส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับของ
พนักงาน ต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน
เคารพในความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุผล
ทางเพศ อายุ สีผิว เผ่าพันธุ์ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา 
ความพิการหรือทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง หรือสถานะ
อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ให้การ
สนับสนุนการว่าจ้างแรงงานผู้พิการ  
4. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยอายุขนั้ ต�ำ่ ในการ
จ้างงาน และจะไม่รบั แรงงานผูเ้ ยาว์เข้ามาท�ำงาน ทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พัฒนาการ และส่งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบังคับ
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5.2.3.2 การผลักดันวัฒนธรรมองค์กร
			 บริษัทฯ ได้ก�ำหนด “ค่านิยมองค์กร (Core Values)” กรอบพฤติกรรมที่คาดหวังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ขององค์กร เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างพฤติกรรมร่วมที่ดีของพนักงานทุกคน ภายใต้ “FARMHOUSE ACTIVE” ประกอบไปด้วย  
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A
C
T
I
			 V
E

:
:
:
:
:
:

Attitude
ทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
Commitment
รักษาค�ำมั่นสัญญา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ท�ำได้ตามเป้าหมาย
Teamwork
ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างรู้หน้าที่
Innovation
สร้างสรรค์ ปรับปรุง พัฒนาสิ่งใหม่
Value 		สร้างคุณค่าให้ตัวเอง องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย
Ethics
มีจริยธรรมในการท�ำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต

ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการกระตุน้ สนับสนุน และส่งเสริม
ให้พนักงาน ทุกหน่วยงาน เกิดความมุง่ มั่น ปรับปรุง และพัฒนา
ตนเองในรูปแบบตามค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับ
เป็นการสร้าง “วัฒนธรรมองค์กร” ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. โครงการ “ACTIVE DNA Award” เพื่อ
เป็นการเพิ่มทักษะ ขีดความรู้ ความสามารถทีม่ ากขึน้ สนับสนุน
ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน แนวคิด หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และการ
บริหารจัดการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นขวัญและ

ก�ำลังใจในการท�ำงานให้กับกลุ่มพนักงานต้นแบบ รวมถึงสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ตลอดจน เป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับเพื่อนพนักงาน
2. การฝึกอบรมและเรียนรู้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ ACTIVE Learning โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีสว่ นร่วมเป็นส�ำคัญ และมีปฏิสมั พันธ์กบั กิจกรรมการ
เรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการท�ำกรณีศึกษา เป็นต้น

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม  โครงการ “ACTIVE DNA Award”
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ภาพกิจกรรม  การฝึกอบรมและเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ACTIVE Learning

3. การประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามค่านิยมองค์กร นอกเหนือจากการวัดผลการปฏิบตั งิ านตาม
ระบบ KPIs เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้
เป็นไปตามคุณลักษณะทีอ่ งค์กรได้กำ� หนดไว้ ผ่านเครือ่ งมือการ
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันการ
พัฒนาบุคลากรและองค์กรควบคูก่ นั ส�ำหรับให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างสูงสุด รวมทั้ง สามารถรองรับการเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน

5.2.3.3 การดูแลพนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลพนักงานทุก
คน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการท�ำงาน บริษัทฯ
เชือ่ มั่นว่า รากฐานทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินธุรกิจให้กา้ วไปข้างหน้า
ได้อย่างยั่งยืนนัน้ มาจากศักยภาพในการท�ำงานของพนักงานที่
มีความสุข โดยมีสวัสดิการเพื่อการอ�ำนวยความสะดวกในการ
ท�ำงาน เช่น ชุดท�ำงาน รถรับส่งพนักงาน โรงอาหารประจ�ำ
โรงงานทีม่ คี ุณภาพดีและราคาย่อมเยา การดูแลสุขภาพอนามัย
ของพนักงาน อุปกรณ์ป้องกันภัย ส่วนบุคคลการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปีและห้องพยาบาลที่มีแพทย์และพยาบาลประจ�ำ ฯลฯ

พร้อมทัง้ ให้การสนับสนุนผ่านกิจกรรมโครงการ
“HR Clinic” โดยมีเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ท�ำหน้าที่ ให้
ค�ำปรึกษา ข้อแนะน�ำ และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และรับข้อร้อง
เรียนต่างๆ ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หา  การป้ อ งกั น และขจั ด ความเครี ย ด
รวมถึง การท�ำงานเป็นทีม เพื่อให้การท�ำงานร่วมกันอย่าง
ราบรืน่ และมีความสุข และเพิ่มความสามารถในการจัดสรรเวลา

ส�ำหรับชีวิตและงานได้อย่างสมดุล ในขณะเดียวกัน ได้จัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน เช่น การออกก�ำลังกาย
ส่งเสริมโภชนาการ ตรวจสุขภาพพนักงาน และสวัสดิการด้าน
การรักษาพยาบาล ตลอดจน ด�ำเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานภายในองค์กร เพื่อได้ท�ำความรู้จักกันมากขึ้น
และให้ความช่วยเหลือกัน
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รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

5.2.3.4 การรับมือในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนด
มาตรการรับมือ 3 ด้าน คือ ควบคุม ป้องกัน และดูแล ด้านการ
ควบคุม บริษทั ฯ มีการก�ำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งบุคคลภายในองค์กร และบุคคล
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ด้านการป้องกัน บริษัทฯ สนับสนุนให้
พนักงานทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างทั่วถึงและเร็ว
ที่สุด ก�ำหนดมาตรการตรวจ คัดกรองเชิงรุก ผ่านเครื่องมือ
Rapid Antigen Test Kit (ATK) อย่างสม�ำ่ เสมอ และให้พนักงาน
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อป้องกันการติดเชื้อฯ
และด้านการดูแล บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ติด
เชื้อ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

1. การควบคุม :
ก�ำหนดมาตรการและขั้นตอน
การปฏิบัติ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการ และขั้นตอน
การปฏิบัติ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ดังนี้
1.1 มาตรการส�ำหรับพนักงานทีต่ อ้ ง
					 เข้ามาปฎิบตั งิ านในสถานประกอบการ
พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า มีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.0 องศาเซลเซียส
เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และงดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะ
การรวมตัว หรือเดินทางไปสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง
รวมถึงจัดแผน Work from home ตามความเหมาะสมของแต่ละ
หน่วยงาน
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1.2 มาตรการท�ำความสะอาด
รถขนส่งสินค้า
พนั ก งานขั บ รถขนส่ ง สิ น ค้ า ต้ อ ง
ท�ำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสทั้งภายนอก และภายในที่มี

ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนทุกครั้ง เช่น ตู้ขนส่ง ประตูตู้ขนส่ง
พาเลท หรือตะกร้าสินค้า  รวมทั้งพวงมาลัย และห้องโดยสาร
คนขับ โดยใช้นำ�้ ยาฆ่าเชือ้ และวิธกี ารท�ำความสะอาดทีเ่ หมาะสม

1.3 มาตรการส�ำหรับผู้มาติดต่อ
สมัครงาน หรือผู้ตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอก
ผู้มาติดต่อต้องกรอกแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนเข้ามาภายในพื้นที่ที่ก�ำหนด และมี
อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.0 องศาเซลเซียส เว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร พร้อมทัง้ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา

ตลอดเวลาทีอ่ ยูภ่ ายในสถานประกอบการ รวมถึงท�ำความสะอาด
บริเวณพื้นผิวสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน เช่น ประตู
ตู้ขนส่งสินค้า ตะกร้าสินค้า เป็นต้น รวมถึงหากผู้ส่งมอบสินค้า
เป็ น ผู ้ ติ ด เชื้ อ หรื อ มี ค วามเสี่ ย ง ให้ แ จ้ ง กลั บ มายั ง บริ ษั ท ฯ
พร้อมทัง้ ส่งเอกสารรับรองผลการตรวจเชือ้ ให้กบั ฝ่ายสรรหาและ
จัดซื้อก่อนกลับมาส่งสินค้าอีกครั้ง

1.4 มาตรการส�ำหรับผูส้ ง่ มอบสินค้า
(Supplier) ให้กับบริษัทฯ
ผู ้ ส ่ ง มอบสิ น ค้ า ต้ อ งมี อุ ณ หภู มิ
ร่างกายไม่เกิน 37.0 องศาเซลเซียส เว้นระยะห่างอย่างน้อย
1 เมตร และต้องสวมถุงมือ หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

1.5 มาตรการส�ำหรับการตรวจรับ
สินค้าเข้าคลัง
					 พนักงานตรวจรับวัตถุดบิ และบรรจุภณั ฑ์
ต้องสวมถุงมือ หมวก หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  และ
ชุดป้องกัน ตลอดเวลาทีท่ ำ� การตรวจรับวัตถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์
พร้อมทั้งพ่นสเปย์แอลกอออล์ฆ่าเชื้อทุกพาเลท เพื่อความ
ปลอดภัยก่อนน�ำสินค้าเข้าคลัง
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1.6 มาตรการส�ำหรับการกักตัว
เพื่อเฝ้าสังเกตุอาการ
ตามกลุ่มความเสี่ยง 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 : พนักงานเป็นผู้สัมผัสใกล้
ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยตรง โดยเมื่อทราบจะต้องด�ำเนินการกักตัว              
14 วัน และตรวจหาเชื้อ พร้อมทั้งแจ้งให้หัวหน้างาน และฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลทราบทันที เมื่อพ้นระยะการกักตัว จะต้องมี
ผลตรวจยืนยันว่า  “ไม่พบเชื้อ” แสดงต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงาน

กลุ่มที่ 2 : พนักงานเป็นผู้สัมผัสใกล้
ชิดกับบุคคลกลุ่มที่ 1 โดยเมื่อทราบจะต้องด�ำเนินการกักตัว
จนกว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งให้สามารถกลับเข้ามาปฏิบตั งิ าน
พร้อมทัง้ แจ้งให้หวั หน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบทันที
เมือ่ พ้นระยะเวลาการกักตัว จะต้องมีผลตรวจยืนยันว่า “ไม่พบเชือ้ ”
แสดงต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงาน

กลุ่มที่ 3 : พนักงานเป็นผู้สัมผัส
ใกล้ชิดกับบุคคลกลุ่มที่ 2 โดยเมื่อทราบให้แจ้งหัวหน้างาน และ                
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันที
1.7 มาตรการส�ำหรับการพ่นควัน
เพื่อก�ำจัดเชื้อโรค (Fumigate)
หากพนักงานทราบผลการติดเชื้อ
ของตนเอง หรือได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้ด�ำเนินการแจ้ง
หัวหน้างาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อด�ำเนินการพ่น
ควันก�ำจัดเชื้อโรคอย่างเร่งด่วน
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1.8 มาตรการส�ำหรับการเดินทางข้าม
จังหวัด
บริษทั ฯ ขอความร่วมมือให้พนักงาน
งดเว้น หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หากมีความ
จ�ำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด พนักงานต้องได้รับวัคซีนตาม
เงื่อนไขของบริษัทฯ หรือเป็นผู้ได้รับเชื้อ และรักษาหายตาม
มาตรฐานทางการแพทย์แล้ว สามารถเดินทางได้ภายใน 3 เดือน

นับจากวันที่รักษาหาย โดยหลังจาก 3 เดือน ให้เข้ารับวัคซีน
ตามค�ำแนะน�ำของหน่วยงานภาครัฐ และส�ำหรับพนักงานที่ไม่
เข้าเงื่อนไขข้างต้น ให้จัดท�ำบันทึกแจ้งขออนุมัติจากกรรมการ
รองผู ้ อ� ำ นวยการเท่ า นั้ น อย่ า งไรก็ ต ามหากภาครั ฐ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงมาตรการ บริษัทฯจะด�ำเนินการตามที่ภาครัฐ
ก�ำหนด

2. การป้องกัน :
ลดโอกาสการติดเชือ้ และแพร่ระบาด

กั ก ตั ว และเข้ า รั บ การตรวจรู ป แบบ RT-PCR (Reverse
transcription polymerase chain reaction) พร้อมทัง้ ต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรการของบริษทั ฯ และหน่วยงานภาครัฐทันที ตลอดจน
ปฏิบตั งิ านตาม แผนการด�ำเนินงานสุม่ ตรวจหาเชือ้ ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เชิงรุกทุกสัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์จะมี
แนวโน้มหรือทิศทางที่ดีขึ้น

2.2 โครงการ “ฟาร์มเฮ้าส์ ...
ตลาดนัดวันเดียว”
ในขณะเดี ย วกั น ได้ จั ด โครงการ
“ฟาร์มเฮ้าส์...ตลาดนัดวันเดียว” ผ่านการจัดจ�ำหน่ายสินค้าต่างๆ
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ ในราคาพิเศษ สัปดาห์ละ 1-2 วัน

ต่อสถานที่ เพือ่ สนับสนุนให้พนักงานหลีกเลีย่ งการจับจ่ายสินค้า
ทีต่ ลาด ส�ำหรับเป็นการช่วยลดความเสีย่ งด้านการรับเชือ้ ฯ โดยที่
ผู้ค้าต้องผ่านการตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็ว (Rapid Antigen
Test) และการคัดกรองสุขลักษณะส่วนบุคคล ตามมาตรการ
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

2.1 การตรวจคัดกรองเชิงรุก
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินงานบริหารจัดการ
เชิงรุก ผ่านการตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็ว (Rapid Antigen
Test) ประจ�ำแต่ละสถานที่ทั้งองค์กร เพื่อเฝ้าระวังและคัดแยก
พนักงานกลุม่ เสีย่ ง ซึ่งหากพบ “ผลบวก” ให้พนักงานด�ำเนินการ
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2.3 สนับสนุนการเข้ารับวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ด้ ว ยความจ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งสร้ า ง
“ภูมิคุ้มกันหมู่” (Herd immunity) ภายในบริษัทฯ และรักษา

สุขภาพของพนักงาน ดังนั้น จึงได้สนับสนุนประชาสัมพันธ์
สื่อสารทุกช่องทางการติดต่อ ตลอดจนรณรงค์ ให้พนักงานได้
เข้าถึงการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้มากและเร็วที่สุด

2.4 มาตรการรักษาระยะห่าง
และสภาพแวดล้อมภายในที่ดี
2.4.1 การจัดการพืน้ ทีโ่ รงอาหาร
ก� ำ หนดจุ ด รั บ ประทานอาหารที่
ชัดเจน พร้อมทัง้ ใช้วธิ กี ารเหลือ่ มเวลาพักรับประทานอาหาร และ
จ�ำกัดเวลาการใช้พื้นที่ รวมถึงจัดท�ำฉากกั้นบนโต๊ะอาหาร

ตลอดจนมีจุดล้างมือ/ฆ่าเชื้อโรคทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล และหมั่นดูแลท�ำความสะอาดตลอดเวลา 
ส�ำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อและช�ำระเงิน ได้ก�ำหนดจุดยืนต่อแถว
โดยให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล ประมาณ 1-2 เมตร และ
สนับสนุนการช�ำระเงินผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ
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2.4.2 การจัดการส�ำหรับ
ห้องประชุม/อบรม

ด�ำเนินงานรูปแบบ “วิธีการประชุม/
อบรมผ่านระบบออนไลน์” เป็นหลัก กรณีไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้
ก�ำหนดให้ลดจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมและจ�ำกัดระยะเวลา โดยผูเ้ ข้าการ
ประชุม/อบรม ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา และจัดให้มกี ารเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล ส�ำหรับไมโครโฟนให้ท�ำความสะอาด

ทุกครัง้ จัดให้มแี อลกอฮอล์ บริเวณจุดทางเข้า-ออก และภายใน
ห้องประชุม หลังจากสิ้นสุดการประชุม/อบรม แม่บ้านธุรการ
ด�ำเนินการเข้าท�ำความสะอาดพืน้ ที่ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทนั ที
พร้อมทั้ง ท�ำความสะอาดภายในห้องประชุมทุกวันท�ำการ
ในขณะเดียวกัน ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้และปฏิบัติตนใน
ห้องประชุมอย่างถูกต้อง ลดการตะโกน และ/หรือ การพูดเสียงดัง
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2.4.3 การจัดการส�ำหรับพื้นที่
ส�ำนักงาน

ก่อนเข้าส�ำนักงานต้องเดินผ่านพรม
ฆ่าเชื้อรองเท้า สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ท�ำงาน งดการพูดคุย
หากไม่จ�ำเป็น และจัดพื้นที่รองรับกรณีลูกค้า/ผู้มาติดต่องานให้
อยู่ในพื้นที่ที่ก�ำหนด “พนักงานปฏิบัติงานเฉพาะพื้นที่บริเวณ
ของตนเอง ไม่ข้ามพื้นที่การท�ำงาน หากไม่จ�ำเป็น” พร้อมทั้ง
ต้องท�ำความสะอาดพืน้ ที่ ทัง้ ก่อนและหลังการปฏิบตั งิ าน ตลอดจน

ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ตามพื้นที่อาคาร สถานที่ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ พร้อมทั้ง จ�ำกัดจ�ำนวน การใช้ลิฟต์โดยสาร  เว้นระยะ
ห่าง และต้องสวมใส่หน้ากาก งดการพูดคุย จัดให้มแี อลกอฮอล์
ตามจุดต่างๆ ตลอดจนสร้างฉากกั้นตามพื้นที่ที่เหมาะสม และ
พิ จารณารู ป แบบการท� ำ งานที่ บ ้ า น “Work From Home”
เฉพาะกลุ่มงานที่ ไม่กระทบต่อการท�ำงานภายใน และ/หรือ
งานบริการต่อหน่วยงานอืน่ เพือ่ การขับเคลือ่ นกิจกรรมทางธุรกิจ
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2.4.4 การจัดการส�ำหรับ
รถรับส่งพนักงาน

ก�ำหนดจ�ำนวนผูโ้ ดยสารไม่ให้แออัด
“นั่ง 1 คนต่อ 1 ที่นั่ง โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และสวมใส่

2.4.5 การจัดการส�ำหรับห้องน�้ำ

หมั่นดูแลท�ำความสะอาด โดยเน้น
บริเวณที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย และเปิดประตูห้องน�้ำ เพื่อเพิ่ม
การระบายอากาศ การใช้บริการต้องหลีกเลีย่ งและลดการสัมผัส

หน้ากากตลอดเวลา” หลีกเลี่ยงการพูดคุย และสร้างแผงกั้น
ระหว่างพนักงานขับรถกับพนักงานผูโ้ ดยสาร ตลอดจน ด�ำเนินการ
ฉีดพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อท�ำความสะอาด เบาะนั่ง ราวจับ
หลังจากการรับ-ส่งพนักงานผู้โดยสารทันที

เว้ น ระยะห่ า งเท่ า ที่ ท� ำ ได้ โดยสวมใส่ ห น้ า กากตลอดเวลา 
พร้อมทั้ง ไม่พูดคุย และต้องล้างมือ แอลกอฮอล์ หรือฉีดน�้ำยา
ฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ    
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2.5 การรักษาสุขอนามัย
และท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค
ด้ า นการรั ก ษาสุ ข อนามั ย ของ
พนักงาน ผ่านการให้บริการห้องพยาบาล บริเวณด้านนอก
จัดให้มีฉากกั้น ระหว่างพยาบาลและพนักงาน โดยต้องสวมใส่
หน้ากากตลอดเวลา พร้อมทั้ง ก�ำหนดรอบการพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อ
(Fumigate) ตามแผนงาน และ/หรือ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ส� ำ หรั บ พื้ น ที่ ส ่ ว นกลาง พื้ น ที่ รั บ รองผู ้ ม าติ ด ต่ อ งานเฉพาะ
ส�ำนักงาน และศูนย์กระจายสินค้า (DC.) ตลอดจน ก�ำหนดให้มี
การพ่นแอลกอฮอล์ ซองเอกสารหรือพัสดุ จากต่างสถานที่/
ภายนอก รวมถึ ง สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ การป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คล
ผ่ า นการแจกหน้ า กากและอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ให้ กั บ พนั ก งาน
รวมทั้งด�ำเนินการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุกช่อง
ทางการติดต่อ ด้านวิธีการดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

ยิ่ง ไปกว่ า นั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ มอบ
“หุ่นยนต์ ไอพ่นละอองฝอย (ULV) กับ หุ่นยนต์ประดู่แดงฉาย
แสง (UVC)” จากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการเกิดเชื้อโรค
ในสถานประกอบการณ์ โดยหุ่นยนต์ ไอพ่นละอองฝอย (ULV)
ใช้ส�ำหรับพ่นละอองฝอยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว

สัมผัสทีอ่ าจมีความเสีย่ งต่อการปนเปือ้ น และหุน่ ยนต์ประดูแ่ ดง
ฉายแสง (UVC) ใช้ส�ำหรับฉายแสง UV เพื่อท�ำความสะอาดใน
พื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ซึ่งมีการออกแบบให้สามารถควบคุม
จากระยะไกลด้วยพลังงานการชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

3. การดูแล :
				ติดตามกลุ่มเสี่ยงและพนักงานติดเชื้อ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อพนักงานโดยมี
ลักษณะที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงและโอกาสการรับเชื้อจากบุคคลใกล้
ชิดหรือภายในครอบครัวเป็นไปได้ค่อนข้างสูง ซึ่งไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ ถึงแม้จะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกัน
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม ส�ำหรับสถานการณ์ด้าน
การเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาล จึงได้จัด
ให้มีโครงการ “ฟาร์มเฮ้าส์...ถุงยังชีพ” ประกอบไปด้วยสินค้า
อุ ป โภคบริ โ ภค และยารั ก ษาตามอาการ รวมถึ ง เครื่ อ งมื อ
ทางการแพทย์ทจี่ ำ� เป็น เพือ่ ประกอบการดูแลรักษาตัวเองทีบ่ า้ น
พักอาศัย (Home Isolation)

33
5.2.3.5 ค่าตอบแทนผลประโยชน์
ของพนักงาน
บริษทั ฯ จัดตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
พนักงาน เพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่อง
สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเปิด
โอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร อีกทั้งบริษัทยัง
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ในวันท�ำบุญบริษัท และให้การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง
แรงจูงใจและจิตส�ำนึกในการท�ำงาน โดยมีหลักปรัชญาในการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อน�ำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัวและ
การท�ำงานซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
พร้ อ มทั้ ง ได้ มี การประเมิ น ค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ ที่ ใ ห้ กั บ พนั ก งานอย่ า งเป็ น ธรรมประจ� ำ ทุ ก ปี
โดยท�ำการส�ำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ในกลุม่
ธุรกิจใกล้เคียง เพื่อน�ำมาพิจารณาเปรียบเทียบ โดยบริษัทฯ
ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานประจ�ำ ประกอบด้วย

			 • สวัสดิการด้านการส่งเสริมให้ได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ ส�ำหรับเงินกู้เพื่อที่พักอาศัย
			 • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ และเงินรางวัลเพื่อการ
จูงใจ
			 • โบนัสประจ�ำปี
			 • เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
			 • เงิ น สมทบเข้ า กองทุ น ประกั น สั ง คมและ
กองทุนเงินทดแทน
			 • ผลประโยชน์ดา้ นการแพทย์สำ� หรับพนักงาน
			 • เสื้อผ้าชุดท�ำงานและเครื่องแบบ
			 • การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
			 • รางวัลตามอายุงาน และพนักงาน “HPE :
High Performance Employees Award”
			 • อุปกรณ์และเครือ่ งป้องกันอันตรายเพือ่ ความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน
			 • การช่วยเหลือมรณกรรมสงเคราะห์ส�ำหรับ
พนักงานและครอบครัว
			 • บริเวณเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
			 • เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
			 • ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ฯลฯ
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5.2.3.6 การฝึกอบรมพนักงาน
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
บุคลากรทุกระดับขององค์กร มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ และทักษะ
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วาม
สามารถ ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบเทคโนโลยีกา้ วทันโลก
มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อม และสร้างโอกาส
ในการเติบโตตามความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ตลอดจน มีการ
ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกอบรม อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรอย่างสูงสุด
			 หลักสูตรภายใน
มีการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ
องค์กร ตลอดจน ความเหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นภายในหน่วยงาน ดังนี้
1. กิจกรรม 5ส. และระบบคุณภาพของโรงงาน
2. ระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร
3. การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (IQA)
4. Crisis Management  

5. การก�ำหนดสัดส่วน และวิธีการเตรียมสาร
ท�ำความสะอาด
6. มาตรฐานฮาลาลเพื่อการประยุกต์ใช้
7. การควบคุมสัตว์พาหะน�ำเชื้อ และการใช้
เหยื่อส�ำเร็จรูป
8. การจัดการกากอุตสาหกรรมภายในโรงงาน
9. ความรู้ 5ส. และความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน
10. การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู ้ บั ง คั บ ปั ้ น จั่น ผู ้ ใ ห้
สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
หรือผู้ควบคุมการใช้
11. การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิต
12. มาตรฐานระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ
(ISO 9001:2015)
13. 5S & TPM Synergy ส�ำหรับหัวหน้างาน
ระดับสูง
14. การขับขี่ปลอดภัยและประหยัด
15. Sensory Analysis Test ฯลฯ

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

			 หลักสูตรภายนอก
ด�ำเนินการให้การสนับสนุนการเรียนรูภ้ ายนอก
องค์กร ในหลักสูตรเฉพาะด้านที่จ�ำเป็นของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่หลากหลาย
ครบมิติ และน�ำมาประยุกต์ ใช้ในการท�ำงานภายในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้  
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ จั ด การคุ ณ ภาพห้ อ ง
ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025 และ ISO 15189
2. โครงการประชุมชีแ้ จงกฎหมาย แนวปฏิบตั ิ
และมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานส�ำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน
ทั่วไป
3. ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Biosecurity)
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
5. สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
: หลักการทั่วไปส�ำหรับสุขลักษณะอาหาร
และการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม
6. การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตาม
มาตรฐาน ISO 11133 : 2014/2018 และ
การเก็บรักษา  และการใช้เชื้อจุลินทรีย์
อ้างอิง
7. พืน้ ฐานระบบ CATHODIC PROTECTION
และการอ่าน REPORT

8. การซ่อมบ�ำรุงรถยนต์
9. ข้อก�ำหนด ISO/IEC 17025:2017
10. ผู้ปฏิบัติงานประจ�ำระบบบ�ำบัดมลพิษน�้ำ
11. Decision rule and Risk Management
12. ดับเพลิงขั้นต้น
13. Internal Audit
14. ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานในที่ อั บ
อากาศ (ผู้ปฏิบัติงาน)
15. ประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะ
คนท�ำงานในสถานประกอบการอย่างมี
ส่วนร่วม (Healthy Living)
16. กฎหมายอาหารและการขออนุญาตด้าน
อาหาร
17. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.)
18. Boost your power up
19. การเขียน Workflow ขั้นตอนการท�ำงาน
และเทคนิคการน�ำเสนอ
20. การบริ ห ารจั ด การโครงการ: Project
Management ฯลฯ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การด�ำเนินงานฝึกอบรม และ
การเรียนรูเ้ ป็นไปได้คอ่ นข้างจ�ำกัด ดังนัน้ การจัดท�ำสือ่ การเรียน
รู้ประกอบการน�ำเสนอรูปแบบออนไลน์มีมากขึ้น เพื่อใช้ในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ตลอดเวลา  และสามารถท�ำให้พนักงานได้เห็นภาพและ
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการลดการ
รวมกลุ่มของพนักงาน และ/หรือ วิทยากรจากภายนอกองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รวมถึ ง การฝึ ก อบรมพร้ อ มปฏิ บั ติ ห น้ า งาน
(On the Job Training) เช่น มาตรฐานขั้นตอนการผลิตสินค้า 
คูม่ อื การปฏิบตั งิ านและการใช้งานเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ในการ
ผลิต การจัดเก็บวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ และการควบคุมวัตถุดิบ
Food Allergens (สารก่อภูมิแพ้) การจัดการสารก่อภูมิแพ้ใน
โรงงาน เทคนิคการควบคุมป้องกันสัตว์พาหะ ในอุตสาหกรรม
อาหาร ตามหลัก GHPs & HACCP เทคนิคการตรวจเช็คและ
บ�ำรุงรักษา X-LIFT อย่างถูกวิธแี ละปลอดภัย วิธกี ารใช้งานระบบ
IoT (Internet of Things) การสอบเทียบเครื่องมือวัดการจัดการ
พลังงาน 8 ขั้นตอน ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคม กองทุน
เงินทดแทน ประกันอุบัติเหตุ และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในงานประจ�ำวัน ขัน้ ตอนการตรวจเช็คเครือ่ งดับเพลิง
การตรวจเช็ค บัน ไดหนีไฟและประตู หนีไฟ การบ� ำรุ ง รั ก ษา 

ซ่อมบ�ำรุง และติดตัง้ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงภายในโรงงาน
เทคนิคการใช้และการดูแลรักษาพีเอชมิเตอร์ (pH Meter) ในการ
ตรวจคุณภาพน�้ำเสีย และความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับ
สารเคมีที่ใช้ในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
วิธีการใช้เครื่องมือช่างให้ถูกวิธีและปลอดภัย การแจ้งซ่อม
เครื่องจักรในระบบ JCS มารยาทที่ดีในการขับขี่ปลอดภัย และ
บริการ การรับมอบสินค้า  และขั้นตอนการจัดเรียงสินค้าตาม
มาตรฐานการจัดเรียง มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุจากรถ การยกและเคลื่อนย้ายของอย่างปลอดภัย
การรับมอบสินค้าและการยกเคลื่อนย้าย การใช้งานโปรแกรม
Preventive Maintenance การจัดสวัสดิการพนักงานและระบบ
สินค้าคงคลัง เพื่อประยุกต์ ใช้งานประจ�ำวัน วิธีการล้างถาด
พลาสติกและความปลอดภัยในการท�ำงาน เป็นต้น

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

5.2.3.7 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงาน
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้มวี สิ ยั ทัศน์เพือ่ เป็นผูน้ ำ� ในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและรองรับ
นโยบายองค์กร จึงก�ำหนดนโยบาย “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ดังนี้”
1. สนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย และ/หรื อ ข้ อ ก� ำ หนดอื่ น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามหลักมาตรฐานสากล เพือ่ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานให้กับพนักงาน และผู้ที่มา
ติดต่อ หรือมาปฏิบัติงานภายในสถานประกอบกิจการ
2. ความปลอดภัยในการท�ำงาน เป็นหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ ในการปฏิบตั งิ านของ “พนักงานทุกคน” พร้อม
ทั้งหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ต้องเป็นแบบอย่างที่
ดี เป็นผู้น�ำ และต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึง
การท�ำงานด้วยความปลอดภัย รวมทัง้ ก�ำกับ ดูแล ให้การปฏิบตั ิ
งานของพนักงาน และผูม้ าติดต่อหรือมาปฏิบตั งิ านภายในสถาน
ประกอบกิจการ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ที่ก�ำหนดขึ้น
อย่างเคร่งครัด

3. พนักงานทุกคน ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ให้เกิดความปลอดภัยกับตนเอง เพื่อนร่วมงาน
และผู้อื่น รวมทั้งทรัพย์สินขององค์กร โดยต้องยึดปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานเป็นส�ำคัญ ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้
4. สนับสนุนทรัพยากรทั้งในด้านงบประมาณ
เวลา  บุคลากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสมในการ
ด�ำเนินการ ตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
5. เน้นการพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจ
การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน และสร้างจิตส�ำนึกให้กับ
พนักงานในทุกระดับ เพื่อตระหนักถึงความส�ำคัญด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอุปกรณ์และเครื่อง
ป้องกันอันตรายในการท�ำงานส�ำหรับพนักงานทุกคนอย่าง
เพียงพอ รวมถึงจัดให้มีการอบรมและทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยอยู่เสมอ อาทิ การปฐมพยาบาล และการช่วย
ชีวิต การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและขัน้ สูง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
และระงับอัคคีภยั และกิจกรรม Safety week ด้วยตระหนักว่าการ
ให้ความรูแ้ ละการฝึกปฏิบตั จิ นกระทั่งพนักงานมีความคุน้ เคยกับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติต่างๆ จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ และเพิ่ม ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานให้ กั บ
พนักงานได้

หลักสูตร  “การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต”
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หลักสูตร  “การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”
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หลักสูตร  “การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น”

5.2.4 ด้านการพัฒนาชุมชน สังคม
5.2.4.1 ด้านสาธารณะประโยชน์
ฟาร์มเฮ้าส์มอบรถพยาบาลให้กับ
โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโควิด-19
คณะผูบ้ ริหาร บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) น�ำโดย คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรอง
ผูอ้ ำ� นวยการ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) บริจาค
เงินซื้อรถพยาบาล จ�ำนวนเงิน 2,500,000 บาท รับมอบโดย
รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมช่วยเหลือการขนส่ง
เข็มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ช่ ว ยเหลื อ การขนส่ ง เข็ ม ฉีด วั ค ซี น ป้ อ งกั น
โควิด-19 จ�ำนวน 27,382,400 เข็ม โดยมอบให้กับกรมควบคุม
โรค โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน จ�ำนวน 120 แห่งทั่วประเทศ

ALL FOR HEROES
มั่นใจก้าวไปด้วยกัน
ฟาร์มเฮ้าส์ สนับสนุน “ขนมปังกรอบอบเนย”
จ�ำนวน 2,000 ชิ้น ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล และ เซ็นทรัลพัฒนา 
จัดแคมเปญ “ALL FOR HEROES” ร่วมส่งพลังบวกและก�ำลัง
ใจด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งต่อถุงน�้ำใจ และ
สิ่งของที่จ�ำเป็น ให้ 7 โรงพยาบาลหลัก ได้แก่ โรงพยาบาล
ศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลวชิระ
พยาบาล และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทีมหมอ
พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทกี่ ำ� ลังปฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลผูป้ ว่ ย
โควิด-19 เพือ่ ให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครัง้ นี้ไปได้อย่างดีทสี่ ดุ

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม  ฟาร์มเฮ้าส์มอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
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ภาพกิจกรรม  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมช่วยเหลือการขนส่งเข็มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19

ภาพกิจกรรม  ALL FOR HEROES มั่นใจก้าวไปด้วยกัน

ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมกับ SAHAGROUP
Health Care & Wellness และบริษัท
ในเครือฯ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19
ฟาร์มเฮ้าส์ มอบบัตเตอร์คุกกี้ จ�ำนวน 1,000
ชิ้น ร่วมกับกลุ่ม SAHAGROUP Health Care & Wellness และ
บริษัทในเครือฯ #ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบให้กับส�ำนักการ
แพทย์ และส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร พิธมี อบครัง้ นี้มี นายธรรม
รัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อ�ำนวยการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชั่นแนลและกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้แทนกลุ่ม SAHAGROUP Health Care & Wellness และ
บริษัทในเครือฯ น�ำไปมอบให้กับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ฟาร์มเฮ้าส์สนับสนุนขนมปังให้กับ
			 บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มจิตอาสา
ฟาร์มเฮ้าส์ มอบขนมปังเดลี่แซนด์วิช จ�ำนวน
300 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มจิตอาสาที่มาให้
บริการและอ�ำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19
ให้ประชาชน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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ภาพกิจกรรม  ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมกับ SAHAGROUP Health Care & Wellness และบริษัทในเครือฯ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

ภาพกิจกรรม  ฟาร์มเฮ้าส์สนับสนุนขนมปังให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มจิตอาสา

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม  ฟาร์มเฮ้าส์ช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุระเบิดโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกซอยกิ่งแก้ว 21
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ภาพกิจกรรม  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมช่วยเหลือแคมป์ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19

ฟาร์มเฮ้าส์ช่วยเหลือผู้อพยพจาก
			 เหตุระเบิดโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก
ซอยกิ่งแก้ว 21
ฟาร์ ม เฮ้ า ส์ ร ่ ว มสนั บ สนุ น ขนมปั ง ให้ กั บ
นางลาวัลย์ ปุณะศิริ รองปลัด อบต.บางพลีใหญ่ เพื่อช่วยเหลือ
ผู ้ อ พยพจากเหตุ ร ะเบิ ด โรงงานผลิ ต เม็ ด โฟมพลาสติ ก
ซอยกิ่งแก้ว 21

ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมช่วยเหลือแคมป์
ก่อสร้างที่ ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
Covid-19
ฟาร์มเฮ้าส์ขอร่วมเป็นก�ำลังใจเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ โดยแบ่งปันความสุข และมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้กับคนงาน 7 เเคมป์ กว่า 900 ชีวิต ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ซึ่งมีรายชื่อเเคมป์ ได้เเก่
เเคมป์คนงานรามค�ำเเหง, เเคมป์คนงานนางนา, เเคมป์คนงาน
เวิลด์เเอนคอนทรัล สุขมุ วิท 3, เเคมป์คนงาน อรุณอมรินทร์ 36,
เเคมป์คนงานแกรนเพอร์เฟค, JWS สุขุมวิท 13, เเคมป์คนงาน
พระราม 9

ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกับ รฟม.
ส่งมอบขนมปังช่วยเหลือแคมป์
ก่อสร้างรถไฟฟ้า
ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมมอบขนมปังจ�ำนวน 1,000 ชิน้
ณ การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) น�ำโดย
คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อ�ำนวยการ บริษัท
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายขนมปัง
ฟาร์มเฮ้าส์ มอบให้คุณภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อน�ำไปช่วยเหลือแคมป์
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีส้ม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป

ฟาร์มเฮ้าส์สู้วิกฤตโควิด-19 ร่วมกับ
มูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อช่วยเหลือ
Community Isolation รอบกรุงเทพฯ
ฟาร์มเฮ้าส์ จับมือสู้วิกฤตโควิด 19 ร่วมกับ
มูลนิธมิ าดามแป้ง เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโควิด โดยส่งมอบขนมปัง             
เดลีแ่ ซนด์วชิ คละรสชาติ จ�ำนวน 12,800 ชิน้ ให้กบั Community
Isolation 400 เตียง ทั้ง 4 ที่รอบกรุงเทพฯ ได้แก่
จุดที่ 1 เขตวังทองหลาง
ร่วมกับ รพ.ลาดพร้าว
จุดที่ 2 วัดก�ำแพงบางแวก เขตภาษีเจริญ
ร่วมกับ รพ.มิตรประชา 
จุดที่ 3 โกดังศรีไทย เขตราษฎร์บูรณะ
ร่วมกับ รพ.ประชาพัฒน์
จุดที่ 4 เขตบึงกุ่ม
ร่วมกับ รพ.พญาไท นวมินทร์
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ภาพกิจกรรม  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกับ รฟม. ส่งมอบขนมปังช่วยเหลือแคมป์ก่อสร้างรถไฟฟ้า

ภาพกิจกรรม  ฟาร์มเฮ้าส์สู้วิกฤตโควิด-19 ร่วมกับมูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อช่วยเหลือ Community Isolation รอบกรุงเทพฯ

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

ฟาร์มเฮ้าส์ สนับสนุนโครงการ Cook 4All ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
ฟาร์มเฮ้าส์ สนับสนุนโครงการ Cook 4All มอบขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ชนิดแผ่น เพื่อน�ำไปท�ำแซนด์วิชพร้อมทาน
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่พักรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอยวัดสะพาน (คลองเตย) และชุมชนใกล้เคียงประมาณ 500 คนที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด19

ภาพกิจกรรม  ฟาร์มเฮ้าส์ สนับสนุนโครงการ Cook 4All ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

5.2.4.2 ด้านการสนับสนุนอาชีพ
ฟาร์มเฮ้าส์ จัดอบรม Farmhouse
Sandwich Workshop Online
“ฟาร์มเฮ้าส์” จัดอบรมออนไลน์ให้ผทู้ ำ� แซนด์วชิ
อัพสกิลเพิ่มยอดขายและรายได้ในยุค New Normal ทีศ่ นู ย์อาชีพ
และธุรกิจมติชน (มติชนอคาเดมี) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ จัดอบรม
Farmhouse Sandwich Workshop Online เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม ผ่านทาง Live Streaming ด้วยระบบ StreamYard
ลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก อบรมแซนด์วิชกับฟาร์มเฮ้าส์ (Farmhouse
Sandwich Workshop) ให้กับผู้ประกอบการแซนด์วิชกว่า  50
ราย โดยวิทยากรอยูค่ นละทีแ่ ต่สามารถบรรยายให้ผเู้ รียนทัง้ หมด

ฟังได้ ในรูปแบบ New Normal ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการ
แซนด์วิชที่เป็นคู่ค้ากับเรามานาน จึงได้ถือโอกาสนี้พัฒนา
หลักสูตรขึน้ มาโดยเฉพาะ เพือ่ ให้ทกุ คนได้รบั ความรูใ้ น 3 ส่วน คือ
1 ความรู้ด้านอาหารจากเชฟมืออาชีพระดับ
				ประเทศ โดยเชฟอาร์ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์
เชฟโค้ชทีมชาติไทย
2. เทคนิ ค การถ่ า ยภาพ โดยคุ ณ สิ ท ธิ โ ชค
โตศะศุข เจ้าของเพจ BKreview
3. การท�ำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ โดย คุณต่อธนพงศ์ วงศ์ชนิ ศรี นักการตลาดและเจ้าของ
ธุรกิจ Penguin Eat Shabu

ภาพกิจกรรม  ฟาร์มเฮ้าส์ จัดอบรม Farmhouse Sandwich Workshop Online
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ฟาร์มเฮ้าส์ กับ “NEXT NORMAL ก้าวต่อไปธุรกิจอาหาร”
ฟาร์มเฮาส์ร่วมมือกับมติชน อคาเดมี่ จัดงานสัมนาเรื่อง การรับมือ การปรับตัวและก้าวทันด้วยเทคโนโลยี กลยุทธ์
สร้างความแตกต่างเพื่อเป็นตัวท็อปในตลาด โดยมี ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ฟูจิ เซ็นเซ
นักธุรกิจและนักวางแผนการลงทุนด้านผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย
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ภาพกิจกรรม  ฟาร์มเฮ้าส์ กับ “NEXT NORMAL ก้าวต่อไปธุรกิจอาหาร”

5.2.4.3 ด้านการศึกษา
ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ส่งเสริม สนับสนุน และอ�ำนวยความสะดวกในการฝึกงาน
วิชาชีพ การอบอรม การจัดหาข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานการศึกษาวิจัย ในโครงงานความร่วมมือต่างๆ ส�ำหรับคณาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน รวมระยะเวลา 5 ปี ในการด�ำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัย

ภาพกิจกรรม  ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

ได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนานวัตกรรม
“อุปกรณ์บังคับทิศทางการตกเพื่อตรวจจับสินค้าส�ำหรับเครื่องจ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ”
โดยจากการที่บริษัทฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                           
พระจอมเกล้าพระนครเหนือดังกล่าวแล้ว คณาจารย์ นักศึกษา  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้จัดท�ำโครงการออกแบบ                    
และพัฒนานวัตกรรม “อุปกรณ์บังคับทิศทางการตกเพื่อตรวจจับสินค้าส�ำหรับเครื่องจ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ” และได้รับ อนุสิทธิบัตร
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
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ภาพกิจกรรม  ได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนานวัตกรรม
“อุปกรณ์บังคับทิศทางการตกเพื่อตรวจจับสินค้าส�ำหรับเครื่องจ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ”

5.3 ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานส�ำคัญในการ
พัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อน�ำไปสู่การประกอบธุรกิจ
ที่สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยค�ำนึงถึง
ผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ
และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เป็นประโยชน์
ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

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

หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

https://www.farmhouse.co.th/th/company/investor >> หลักก�ำกับกิจการทีด่ ี >> หลักการก�ำกับดูแลกิจการ

5.3.1 การควบคุมภายใน
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คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส�ำคัญต่อ
กระบวนการและระบบควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ในด้านการเงิน การบริหารจัดการ
การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้
บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท�ำหน้าที่สอบทานความเพียง
พอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทีผ่ า่ นการ
พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดขอบเขตการ
ปฏิบตั งิ าน อ�ำนาจ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทาง
การด�ำเนินการและการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

https://www.farmhouse.co.th/th/company/investor >> หลักก�ำกับกิจการที่ดี >> กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5.3.2 การบริหารความเสี่ยง
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการน�ำ COSO - ERM
2017 framework มาใช้เป็นกรอบในการบริหารความเสีย่ งภายใน
องค์กร โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงาน
(Process Based Approach) ซึ่งสามารถระบุความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบหลักต่อองค์กรได้อย่างครอบคลุม โดยให้ความส�ำคัญ
กับการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร เข้ากับ

กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ท�ำให้สามารถ
วัดผลลัพธ์การด�ำเนินงานทีต่ อ้ งการได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการ
ติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบ จากการน�ำกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือเพื่อควบคุม ท�ำให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ตั้งไว้ ส่งผลให้การ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ให้มี
การปฏิบตั ติ ามกระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ที่ก�ำหนด
รวมทัง้ พิจารณาผลการประเมินความเสีย่ ง และการติดตามความ

เสี่ยงระหว่างปี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี
กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสีย่ งทีผ่ า่ น
การพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดโครงสร้าง
การด�ำเนินงาน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

https://www.farmhouse.co.th/th/company/investor >> หลักก�ำกับกิจการที่ดี >> กฎบัตรคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

5.3.3 การต่อต้านการทุจริต
บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2559 และได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 จะสิ้นสุดวันที่ 4 พฤศจิกายน
2565 โดยบริษัทฯ จะด�ำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
อย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยความตระหนักว่าการทุจริต คอร์รัปชัน

จะเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ และ
ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ได้รบั การต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาค
เอกชนไทย ครั้งที่ 2 ในปี 2565
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อท�ำหน้าที่ทางด้านการก�ำหนดนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต การส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบสื่อสาร และควบคุมดูแล
เพือ่ ให้มั่นใจว่า พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบตั ติ าม
นโยบายต่อต้านการทุจริต

นโยบายต่อต้านการทุจริต สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

https://www.farmhouse.co.th/th/company/investor >> หลักก�ำกับกิจการที่ดี >> นโยบายต่อต้านการทุจริต
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การรับข้อร้องเรียนและการด�ำเนินการแก้ ไข
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส
หรือข้อร้องเรียนการกระท�ำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางไปรษณีย์  อีเมล โทรศัพท์ กล่องรับ
ข้อเสนอแนะ และทางเว็ปไซต์บริษัทฯ โดยมีส่วนตรวจสอบ
ภายใน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะอนุกรรมการต่อต้าน
การทุจริต และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียนตาม
ช่องทางที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีข้อก�ำหนดการให้ความคุ้มครอง
ผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือปฏิเสธการทุจริต และ
การคอร์รัปชัน ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้
รับความเป็นธรรม อันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้าน
การทุจริต และการคอร์รัปชัน

5.4 แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
เพื่อการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

48

จากที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืน
องค์กร (Sustainable Development) จึงมีแผนการด�ำเนินงาน
เพื่อขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งเป็นโครงการที่
กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้สถานประกอบการใส่ใจในการ
ด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง สู่การเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
พลังงาน สามารถประหยัดต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึง

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ท�ำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กร โดยประกอบด้วย 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 : ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment)
คือ ความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการ
สื่อสารภายในองค์กรให้ทราบทั่วกัน
ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ส�ำเร็จ
ตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้
ระดั บ ที่ 3 : ระบบสี เ ขี ย ว (Green System) คื อ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม
ประเมินผลและทบทวนเพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรอง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ
การทีท่ กุ คนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดําเนินงานอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กร
ระดับที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือ
การแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว
โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

โดยในปี 2565 บริษทั ฯมีแผนการยืน่ ขอรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green
Activity) ซึ่งบริษทั ฯได้ให้ความส�ำคัญและมุง่ มั่นด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆให้ส�ำเร็จ เพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการสื่อสารภายในองค์กร
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยมีแผนด�ำเนินการโครงการต่างๆ
เช่น โครงการติดตัง้ ระบบโซล่าเซลล์ ,การปรับปรุงระบบท�ำความ
เย็น,การปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย, การติดตั้ง Power meter
ไฟฟ้า น�้ำ และ Gas NG แยกตามไลน์การผลิต เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะยื่นขอรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green
System) ภายในปี 2567 เพื่อให้มีการการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับโครงการที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จะมีการติดตามและประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้
ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
ไว้อย่างยั่งยืน
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6. รางวัลแห่งความภาคภูมิ ใจ
6.1 ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100
บริษทั ฯ ได้รบั คัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุม่ หลักทรัพย์ ESG100 ประจ�ำปี 2564 ซึ่งได้รบั คัดเลือกมาตัง้ แต่ปี 2559
โดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบท แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการประเมินข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance) จากเอกสารรายงานที่บริษัทฯ
เผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในรายงานประจ�ำปี รายงานการ
พัฒนาความยั่งยืน และข้อมูลผลการด�ำเนินงานที่เเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ
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6.2 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการด�ำเนินงานพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บริษทั ฯ ได้รว่ มเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) ของนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2564 บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกั ด (มหาชน)

6.3 ได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021
ผลิตภัณฑ์ขนมปัง ฟาร์มเฮาส์ ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภท
ขนมปัง จากการส�ำรวจของบริษทั วิดโี อ การค้นคว้า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ส�ำนักงานใหญ่ ประเทศ
ญี่ปุ่น ร่วมกับมาร์เก็ตเธียร์ รีเสิร์จ ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลNo.1 Brand Thailand 2020-2021 แบรนด์ขนมปังยอดนิยม
ของผู้บริโภคทั่วประเทศติดต่อกันเป็นปีที่ 4
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6.4 ได้รับรางวัล Brand of The Year ประเภทขนมปังจาก WBF ประเทศอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ขนมปัง ฟาร์มเฮาส์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมระดับ Regional Award ประเภท
ขนมปัง จากงานประกาศรางวัล World Branding Awards ครั้งที่ 14 โดยองค์กร The World Branding Forum (WBF)
ประเทศอังกฤษ

ส�ำนักงานใหญ่
121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2209-3000  โทรสาร : 0-2209-3091

โรงงานลาดกระบัง
91 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-5400  โทรสาร : 0-2326-5463

สอบถามหรือรับค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม :
โทร. 0-2209-3090 และ www.farmhouse.co.th

SOCIAL MEDIA CHANNEL :
FarmhouseThai

โรงงานบางชัน
เลขที่ 1 ซอย เสรีไทย 87 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ถนนเสรีไทย เเขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2548-1200  โทรสาร : 0-2548-1290

ติดตามสูตรเมนูความอร่อย :
www.farmhouse.co.th/blog

