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สอบถามหรือรับคำแนะนำผลิตภัณฑ์เพิม่ เติม
โทร. 0-2209-3090 และ www.farmhouse.co.th

โรงงาน

โรงงานบางชัน

91 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-0722-4
โทรสาร : 0-2326-0725

เลขที1่ ซอย เสรีไทย 87
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ถนนเสรีไทย เเขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2548-1200
โทรสาร : 0-2548-1290
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121/84-85 ชัน้ 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2209-3000
โทรสาร : 0-2209-3091
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ฟาร์มเฮ้าส์ ได้มพ
ี ธิ เี ปิดโรงงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม
2552 โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสโณ) ประธานคณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานพิธฝี า่ ยสงฆ์ และนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
โรงงานบางชัน นับเป็นโรงงานเบเกอรีท่ ใี่ หญ่และทันสมัยทีส่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้วยงบประมาณลงทุนกว่า 1,200 ล้านบาท บนพืน้ ทีก่ ว่า 12.5 ไร่ พืน้ ทีก่ ารผลิตกว่า 38,000 ตารางเมตร
มีกำลังการผลิตขนมปังชนิดแผ่น 4,500 แถว / ชัว่ โมง และขนมปังสอดไส้ 20,000 ชิน้ / ชัว่ โมง เพือ่ เพิม่
กำลังการผลิตขนมปังทัง้ 2 ชนิด รวมทัง้ ขนมปังสอดไส้ 2 ชัน้ (ทู วันเดอร์บนั ) ซึง่ เป็นนวัตกรรมใหม่ลา่ สุด
รายแรกในประเทศไทย เพือ่ รองรับการขยายตัวของตลาดทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ งทุกปี
โรงงานบางชัน นับเป็นอีกหนึง่ ความภาคภูมใิ จของฟาร์มเฮ้าส์
ทีม่ งุ่ มัน่ สร้างสรรค์ความอร่อย ส่งความสดใหม่ถงึ มือคนไทยทุกคน
ทัง้ นี้ บริษทั ขอขอบคุณ ผูม้ สี ว่ นร่วมในด้านการก่อสร้าง
ผูผ้ ลิตและจำหน่ายเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ
ทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมกันทำให้โรงงานแห่งใหม่
ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมบางชัน สามารถ
เปิดดำเนินการสำเร็จลุลว่ ง
ตามวัตถุประสงค์
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Farmhouse has officially made a Grand Opening of a new factory at Bangchan Industrial
Estate on December 14, 2009 by having an Abbot Somdej Prabuddhajarn (Kiao Oupaseno);
President of Group of Operators of Supreme Patriarch’s duties presided over the Monk’s
rite and Mr. Boonsithi Chokwatana, President of Sahapathana’s affiliate giving the
honor of being the President of the ceremony.
Bangchan Factory is deemed a largest and the most modern in South East of Asia with
the budget of more than 1,200 million baht on the area of over 12.5 Rai; production area
of over 38,000 square meters has the capacity of producing the bread of sheet kind for
4,500 loafs/hour and the stuffed bread for 20,000 pieces/hour. To increase the capacity
of producing the two kinds of breads including the two layers of the stuffed breads
(Two Wonder Buns) which is the first latest innovation in Thailand to support
the enlargement of the market continuously grows every year.
Bangchan Factory is deemed one of the prides of Farmhouse that create
the deliciousness, delivers the freshness to the hand of every Thai people.
The company thanks to those participates in the construction,
producers and seller and equipment who have participated
to make the new factory at Bangchan Factory to be
able to open for operation completely
as expected.
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ในปี 2552 ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทอีกก้าวหนึ่งคือการเปิดโรงงาน
แห่งใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางชันบนเนื้อที่กว่า 12.5 ไร่ ซึ่งใช้งบประมาณในการ
ลงทุนทั้งสิ้นถึง 1,200 ล้านบาท ถือเป็นโรงงานผลิตขนมปังขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่กว่า
38,000 ตารางเมตร ในระยะแรกได้ใช้พนื้ ทีป่ ระมาณ 1 ใน 3 ของพืน้ ทีอ่ าคารทัง้ หมด
โดยเริ่มติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในเดือนมีนาคม 2552 และเริ่มทดสอบการผลิตในเดือน
มิถนุ ายน 2552 ณ โรงงานแห่งนีไ้ ด้ตดิ ตัง้ เครือ่ งจักรในระยะแรกจำนวน 2 สายการผลิต
คือ สายการผลิตขนมปังแซนด์วชิ และขนมปังสอดไส้ ซึง่ ถือเป็นเครือ่ งจักรทีม่ เี ทคโนโลยี
ใหม่ลา่ สุด นอกจากจะเป็นการเพิม่ กำลังการผลิตแล้ว ยังสามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ดียิ่งขึ้น และสามารถผลิตสินค้าใหม่ๆ ได้อีกหลากหลายชนิด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถยกระดับคุณภาพในสินค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งในปี
2552 บริษัทได้ผลิตสินค้าใหม่หลายชนิดด้วยกัน เช่น ขนมปังสอดไส้ทูวันเดอร์บัน
(2 Wonder Bun) ซอฟท์เค้ก (Soft cake) เดลีแ่ ซนวิช (Daily Sandwich) และเรนโบว์ บัน
(Rainbow Bun)
ด้านการขาย ได้มีการขยายพื้นที่และช่องทางการจัดจำหน่าย ให้ครอบคลุมการ
ขายเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2552 บริษัทสามารถทำตลาดครอบคลุมพื้นที่กว่า 700 อำเภอ
ทั่วประเทศ จุดกระจายสินค้ารวม 35 แห่ง หน่วยขายในธุรกิจค้าส่ง 400 หน่วย และ
ร้านค้าในความดูแลกว่า 32,000 ร้านค้า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 กว่า 4,200 ร้านค้า
ผูบ้ ริโภคจึงมัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สดใหม่ หอมกรุน่ จากเตาทุกวัน สำหรับ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ในปี 2552 บริษทั ได้จดั ให้มรี ายการส่งเสริมการขายในรายการ
สินค้าหลักถึง 2 ครัง้ และมีการปรับลดราคาสินค้าบางรายการเพือ่ กระตุน้ ยอดขาย ซึง่
ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดขายและผลกำไรเติบโตขึ้นตาม
ลำดับ
จึงทำให้ในปี 2552 บริษัทสามารถทำยอดขายได้ 3,912.74 ล้านบาท สูงกว่า
ปี 2551 จำนวน 280.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.72 และมีกำไรสุทธิ 507.72
ล้านบาท สูงกว่าปี 2551 จำนวน 107.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.97
ท้ายนีใ้ นนามคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกท่าน ทีร่ ว่ มกัน
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอขอบคุณลูกค้า ผูถ้ อื หุน้
หุน้ ส่วนทางการค้าและผูม้ อี ปุ การคุณทุกท่าน ทีใ่ ห้การสนับสนุนบริษทั ด้วยดีตลอดมา

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการผลิต และจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท
ที่สามารถสร้างความนิยมและ
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

ภารกิจ
• มุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้า
ที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพ
ความปลอดภัย และคุณค่าทาง
โภชนาการ
• ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูง
• พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
• สร้างความเชื่อมั่น และความ
พึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

Message from the Board of Directors

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการผูอ้ ำนวยการ

Mr. Apichart Thammanomai
Managing Director

In the year 2009, the Company reached another step of success,
i.e. opening of our 12.5-Rai new factory at the Bang Chan Industrial Estate
with investment cost of 1,200 million Baht. This large bread factory is
located on 38,000- sq.m. area. In the 1st Phase, 1/3 of overall building area
was used. The installation of new machines was carried out in March 2009

Vision

have installed machines with brand new technology for 2 production lines:
production of sandwich bread and production of filled bun. This is not only to
increase production capacity, but also to enhance the quality of the products
and to offer more kinds of new products to meet the consumers’ needs and to
upgrade the quality of the products. In the year 2009, the Company launched
new products, e.g. 2Wonder Bun, Soft Cake, Daily Sandwich, Rainbow Bun.
Regarding the sales, we expanded our sales areas and sales channels.

Mission

• Intend to develop and produce
standard products with quality,
safety, and nutrition
• To employ modern and
high-efficient technology
to produce products
• To develop management
system to work with efficiency 		
continuously
• To build trust and satisfaction 		
to related persons

In this year, our market covered 700 districts nationwide with 35 products
distribution centers, 400 wholesales units and 32,000 retail shops, increasing
from 4,200 retailers in 2008, which can ensure the consumers that products
they buy will always be in good quality and “made fresh daily”. For the
promotion activities, in the year 2008, we had 2 major promotion activities and
also reduced the price of some products to stimulate the sales which resulted
in good responses from the consumers and increase of our sales and profits.
As a result, our sales of the year 2009 is 3,912.74 million Baht or
280.50 million Baht or 7.72% increase from that of the year 2008 and our net
profit is 507.72 million Baht or 107.84 million Baht or 26.97% increase from
that of the year 2008.
On behalf of the Board of directors, we are grateful to executives and
all of our employees for their hard working and dedication. We are also grateful
to our customers, shareholders, our business partners and our supporters for
their supports to our Company.
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To be a leader of all kinds
of bakery production and
distribution together with
building popularity and
maximization of consumers’
satisfaction

and the production test was on the following June 2009. In this factory, we
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จุดเด่นในรอบปี

Highlights of the year
งบการเงิน

Financial Statement

ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

Performance (Million Baht)

ข้อมูลต่อหุน้ (บาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

Per Share Data (Baht)

Sales Revenues
Total Revenues
Net Profit
Total Assets
Total Liabilities
Total Shareholders' Equity

Earning per Share
Dividend per Share
Book Value per Share
Par Value per Share
Number of Share

2552
2009

2551
2008

2550
2007

3,912.74
3,920.73
509.88
3,157.28
788.82
2,368.46

3,632.24
3,650.85
399.64
2,979.32
879.10
2,100.22

2,756.80
2,779.84
279.58
2,490.25
628.12
1,862.13

11.33
/1
***
52.63
10.00
45.00

8.88
4.45
46.67
10.00
45.00

6.21
3.11
41.38
10.00
45.00

(million Shares)

Rate of Return (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร (%)

Efficiency Ratios

Gross Profit Margin
Net Profit Margin
Return on Equity

Total Assets Turnover (times)
Return on Assets (%)

38.93
13.00
22.82

36.28
10.95
20.17

38.13
10.06
15.58

1.28
34.93

1.33
34.01

1.16
33.42

/1

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการประจำงวด 6 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถนุ ายน 2552 จากกิจการปกติในอัตราหุน้ ละ
0.25 บาท และจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุน้ ละ 2.25 บาท

/1

Interim dividend payment for the 6 month performance from January 1st - June 30th 2009 from the operation under non BOI business
at 0.25 Bath 
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อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)
อัตรากำไรขั้นต้น
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น



ข้อมูลทัว่ ไปของบริษท
ั

General Information
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ชือ่ บริษทั :
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 

Name :

เลขทะเบียนบริษทั :
บมจ. 0107545000144

Registration No. :

ทีต่ งั้ สำนักงานใหญ่ :
121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2209-3000
โทรสาร 0-2209-3091

Headquarter :

Home Page :
http://www.farmhouse.co.th

Home Page :

ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ

Nature of Business :

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :
หุ้นสามัญ จำนวน 45,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

All shares issued & Subscribed :

นิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ :

Companies in which President Bakery holds
more than 10% :

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป บริษัท ถือหุ้น ร้อยละ 39

President Green House Food Co., Ltd.

เลขทะเบียนบริษทั :
0105551034347

Registration No. :

ทีต่ งั้ สำนักงานใหญ่ :
121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2209-3000 
โทรสาร 0-2209-3091

Headquarter :

ประเภทธุรกิจ :
ดำเนินธุรกิจด้านภัตตาคาร ร้านอาหาร 
ชื่อ “ชินจูกุ ทงคัทซึ ซาโบเตน”

Nature of Business :

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 
หุ้นสามัญ จำนวน 1,500,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

All shares issued & Subscribed :

President Bakery Public Company Limited

BorMorJor 0107545000144

121/84-85, 29th floor, RS TOWER,
Ratchadapisek Rd., Dindang,
Bangkok 10400
Tel

: 0-2209-3000

Fax

: 0-2209-3091

http://www.farmhouse.co.th

Manufacturer and distributor of bread and bakery Product

45,000,000 common stocks,
par value : 10 baht

The Company holds 39%

0105551034347

121/84-85, 29th floor, RS Tower,
Ratchadapisek Rd., Dindang,
Bangkok, 10400
Tel

: 0-2209-3000

Fax

: 0-2209-3091

To Operate a restaurant business
namely “Shinchuku Thongkhatsu Sabuten“

1,500,000 common stocks,
Par value : 10 Baht

บุคคลอ้างอิงอืน
่ ๆ

Other References
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2229-2800 , 0-2654-5599 
โทรสาร 0-2359-1259

Registar :

ผูส้ อบบัญชี :
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
193/136-137 ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-264-0777, 0-2661-9190 
โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

Auditor :

62 Stock Exchange of Thailand Building,
Ratchadapisek Rd., Klongtoey,
Bangkok 10110
Tel : 0-2229-2800, 0-2654-5599
Fax : 0-2359-1259

Ernst and Young office co., Ltd
193/136-137, 33Rd floor, Lake Ratchada Building,
Ratchada Rd. Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : 0-2264-0777, 0-2661-9190
Fax : 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

Legal Consultant :
F.N. Infinity Co., Ltd.
611/40 Soi Wat Chan Nai, Charoen Krung Rd.,
Bang klo, Bang Kolam, Bangkok 10120
Tel : 0-2689-8946, 0-2291-0414
Fax : 0-2291-1127
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ทีป่ รึกษากฎหมาย :
บริษัท เอฟ.เอ็น อินฟินิตี้ จำกัด
เลขที่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2689-8946, 0-2291-0414  
โทรสาร 0-2291-1127

Thailand Securities Depository Co., Ltd.

ประวัตบ
ิ ริษท
ั

Company Profile
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บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั ในกลุม่
ผลิตภัณฑ์สายอาหารในเครือบริษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน)
ทีไ่ ด้กอ่ ตัง้ โดย ดร.เทียม โชควัฒนา โดยกลุม่ ผลิตภัณฑ์สายอาหาร
ของเครือสหพัฒน์ ทีผ่ ลิตโดย บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู้ จำกัด
(มหาชน) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความยอมรับและ
ประสบความสำเร็จอย่างสูง อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าและ
บิสกิตบิสชิน ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์มีแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิต ทำให้มีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในสายขนมปัง
และเบเกอรี่ซึ่งใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักเช่นกัน ในสมัยนั้น
ผู้ประกอบการเบเกอรี่ส่วนใหญ่เป็นรายเล็กและดำเนินธุรกิจแบบ
ครอบครั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ใ นตลาดก็ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
สม่ำเสมอ ขาดพัฒนาการทั้งในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ ระบบการ
จั ด จำหน่ า ยและการจั ด การที่ ดี ความเข้ า ใจของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรีท่ มี่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานยังมีนอ้ ย ขนาดของตลาด
และความนิยมในการบริโภคเบเกอรีย่ งั มีไม่มากนัก 
อย่างไรก็ดี ช่วงเวลานัน้ เป็นช่วงทีร่ ฐั บาลได้ให้การสนับสนุน
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานมาจากด้านการเกษตร ประกอบกับวิถี
การดำรงชีวติ ของคนไทยได้เปลีย่ นแปลงไป ประชากรจากชนบท
เคลื่อนย้ายเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง
แม่บา้ นทำงานนอกบ้านมากขึน้ ทำให้มเี วลาจัดเตรียมอาหารสำหรับ
สมาชิกในครอบครัวลดลง รวมไปถึงการค้าระหว่างประเทศเริม่ มี
บทบาททำให้มีชาวต่างชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศมากขึ้น
ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
สามารถตอบสนองวิถชี วี ติ คนไทยได้ดยี งิ่ ๆ ขึน้

President Bakery Plc. Is a subsidiary for food business of
Sahapatanapibool Plc., established by Dr.Thiam Chokwatana.
Another subsidiary of Saha Group, Thai President Food., is highly
successful and well accepted in the market. Their products
include Mama instant noodles and Bissin biscuits, which both
product use wheat flour as their main ingredient. This create
the desire to expand the business into the bakery by using
wheat flour as the main raw material. At that at time, most
bakeries were small-sized family business. The product quality
was inconsistent. Moreover, they lacked the developments in
many aspects such as products, distribution system, and proper
management. The consumer’s understanding towards quality
bakery was little. Yet, the size of market as well as the bakery
consumption was still unpopular.
Nevertheless, the government, then, aimed to encourage
the manufacturing sector to substitute import, particularly in
the agricultural industry. In addition, the lifestyle of the Thais
has changed. People from the rural areas flocked into the
city and the family size was smaller. More women joined the
workforce resulting in less time for preparing family meals.
Plus, international trade began to play a major role, thus more
foreigners moved into the country. These factors created an
opportunity for bakery product to better serve the needs of
the Thai lifestyle.

พัฒนาการทีส่ ำคัญในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา

Important changes and developments
over the past 3 years

ปี 2550

Year 2007

บริ ษั ท ได้ มี พิ ธี เ ปิ ด โรงงานลาดกระบั ง 2 ณ นิ ค ม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 โดย
ในการนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ พระกรุ ณ าจากท่ า นเจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ
พระพุ ฒ าจารย์ วั ด สระเกศ เป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี เ ปิ ด แพร
คลุมป้าย ซึง่ ถือว่าโรงงานแห่งนีเ้ ป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษทั ฯ
ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6.6 ไร่ ประกอบด้วยอาคารโรงงาน 2 หลัง
ณ โรงงานแห่ ง นี้ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า Frozen
Dough และผลิตขนมปังสอดไส้ ในปีเดียวกันนีบ้ ริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้
เครื่องจักรในการผลิตโดรายากิใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตตอบ
สนองความต้องการของผูบ้ ริโภค เนือ่ งจากได้รบั การตอบรับจาก
ผูบ้ ริโภคอย่างดียงิ่  

The company had the opening ceremony of Lad Krabang
2 factory at Lad Krabang industrial estate on July 19th, 2007.
In this occasion, the company received the kindness from
Sodej Phar Bhudtajarn of Sra Kate temple to preside over the
opening ceremony (open the silk that covered the company
symbol). The factory is the second plant of the company,
locating on a plot of land of 6.6 rais. There are two buildings.
The plant is used for production of frozen dough and bread
with fillings. In the same year, the company installed machinery
for production of new doriyaki to increase its capacity in line
with consumers’ demand. The product is positively responded
from customers.

และสื บ เนื่ อ งจากปี 2549 ที่ บ ริ ษั ท ได้ ตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ ดิ น
ณ นิคมอุตสาหกรรมบางชันในเนือ้ ที่ 12 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา
บริษทั ฯ ได้เริม่ ทำการก่อสร้างอาคารโรงงาน ณ ทีด่ นิ แห่งนีต้ งั้ แต่
เดือนตุลาคม 2549 โดยคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี
2552 

ปี 2551
ด้านการลงทุน
โรงงานลาดกระบัง
บริษัทได้สั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ในการผลิต เค้กโรล เพื่อ
เพิ่มกำลังการผลิต ยกระดับคุณภาพเนื้อเค้ก ให้เนียนนุ่มน่ารับ
ประทาน และเพิม่ เครือ่ งจักรในการผลิตโดรายากิ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค และผลิตสินค้าใหม่คือ บัตเตอร์โรล
ออกสูต่ ลาด ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากผูบ้ ริโภคอย่างดียงิ่  

land at Bang Chan industrial estate (with the area of 12 rais
2 ngan 57 square meters). The company started to build a
new plant on the land in October 2006 and is expected to
operate in 2009.

Year 2008
Investment
Lad Krabang Factory
The company had purchase the new machinery for
producing the cake rolls in order to increase its productivity
and improve the quality of a cake to be soft, smooth and
look delicious. In addition, increase the number of machinery
in making Dorayoki to respond to the customers’ demand.
Moreover, to launch the new products, namely Butter roll in
the market and it was welcomed by the customer.

Bang Chan Factory
To support the establishment of new factory at Bang
Chan Industry, during February to March 2008, the company
decided to purchase new machinery to produce sliced bread
and bread with filling in order to serve the customers’ demand.
Such machinery was delivered to Thailand at the end of 2008,
during November to December 2008. The company began to

กิจการร่วมลงทุน
ในเดือนมีนาคม 2551 บริษัทได้ตกลงทำสัญญาร่วมทุน
กับบริษัท กรีน เฮ้าส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และได้จัดตั้งบริษัท
ใหม่ภายใต้ชื่อ “บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด”
ดำเนินธุรกิจด้านภัตตาคาร ร้านอาหาร ชื่อ “ชินจูกุ ทงคัทสึ
ซาโบเตน” โดยได้เปิดภัตตาคารแห่งแรก ณ ห้างสรรพสินค้า
ISETAN

install the new machines in January 2009 and expected that the

ด้านการขาย
เพิม่ จุดกระจายสินค้าแห่งใหม่ คือ สาขาตาก ซึง่ ถือเป็นจุด
กระจายสินค้าแห่งที่ 33 เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการกระจาย
สินค้า สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและ
ทันเวลา

Thongkhatsu Saboten”. The first restaurant was opened at

installment would be completed by the end of March 2009.

Joint Venture
In March 2008, the company had enter a Joint Venture
Agreement with Green House Co., Ltd. Japan to establish the
company under the name of “President Green House Food
Co., Ltd. to operate a restaurant business namely “Shinchuku
Isetan Department Store.

Sales
To expand the new distribution point namely Tak Branch
which is 33rd distribution point. This is to increase the capability
in product distribution to respond to customer demand
thoroughly and on time.

11
Annual Report 2009 • President Bakery Public Company Limited

โรงงานบางชัน
เพือ่ รองรับการจัดตัง้ โรงงานแห่งใหม่ ณ โรงงานบางชัน ใน
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2551 บริษัทได้ตัดสินใจสั่ง
ซือ้ เครือ่ งจักรใหม่ เพือ่ ทำการผลิตขนมปังชนิดแผ่น และขนมปัง
สอดไส้ รองรับความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึง่ เครือ่ งจักรได้จดั ส่ง
ถึงเมืองไทยในปลายปี 2551 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
ธันวาคม 2551 โดยจะเริ่มทำการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในเดือน
มกราคม 2552 และคาดว่าการติดตัง้ จะแล้วเสร็จในปลายเดือน
มีนาคม 2552

In 2006, the company decided to purchase a plot of

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ทำการติดตัง้ ระบบ GPS กับรถขนส่งของบริษทั ฯ เพือ่ ตรวจ
เช็คระยะทางการวิ่ง การขับรถอย่างปลอดภัย และประสิทธิภาพ
การใช้นำ้ มัน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดในการใช้พลังงาน
ปี 2552
ด้านการลงทุน
การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 1,200
ล้านบาท และทำการติดตั้งเครื่องจักร 2 สายการผลิตคือ สาย
การผลิตขนมปังแซนด์วิช และขนมปังสอดไส้ โดยเริ่มติดตั้ง
เครื่ อ งจั ก รในเดื อ นมี น าคม 2552 ทดสอบการผลิ ต ในเดื อ น
มิถุนายน 2552 และจัดพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2552 
นอกจากนี้ ใ นส่ ว นของสายการผลิ ต เดิ ม ณ โรงงาน
ลาดกระบัง ได้มีการพัฒนาปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรเพิ่ม
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และผลิ ต สิ น ค้ า ใหม่ อาทิ Daily
Sandwich, Soft Cake 
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ด้านการขาย
บริษัทได้ตัดสินใจซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคาร เพื่อเป็น
ที่ทำการแห่งใหม่ของสาขาหาดใหญ่ ณ ตำบลหนองแห จังหวัด
สงขลา และปรับปรุงยกระดับคุณภาพศูนย์กระจายสินค้าศูนย์วจิ ยั  
นอกจากนี้ได้ขยายสาขาเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าเพิ่ม 2 สาขา
คือ สาขาหัวหินและสาขาสุรนิ ทร์ (ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีศนู ย์กระจาย
สินค้ารวม 35 แห่งทัว่ ประเทศ) เพือ่ ให้กระจายสินค้าไปสูผ่ บู้ ริโภค
อย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการสมกับสโลแกนที่ว่า “ฟาร์ม
เฮ้าส์ หอมกรุน่ จากเตาทุกวัน”
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากจะได้นำระบบ GPS มาใช้ในระบบขนส่งแล้ว บริษทั
ได้พฒ
ั นาระบบ Preventive & Maintenance เพือ่ การจัดเก็บ และ
ประมวลผลข้ อ มู ล เกี่ยวกับยานพาหนะเพื่อการบริหารจั ด การ
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลให้มีความเสถียร โดย
การติดตัง้ Double Backup site ณ โรงงานทัง้ 2 แห่ง

Information Technology
The company has installed the GPS system to all corporate
transport vehicles in order to examine and measure the running
distance, safety driving, and fuel efficiency for maximum energy
consumption

Year 2009
Investment
Construction of a new factory at Bang Chan Industrial
Estate was completed with construction cost of 1,200 million
Baht approximately, followed by installation of machines for 2
production lines:- production of sandwich bread and production
of filled bread. The machine installation started from March
2008 and the production was tested in June 2008. The official
opening ceremony took place on December 14th, 2008.
Regarding production at our former factory at Lad
Krabang, we have improved and increased the number of
machines to enhance the products’ quality and to launch new
products, e.g. Daily Sandwich, Soft Cake

Sales
The Company finalized the decision to buy a plot of land
to build a new Hat Yai branch office at Nong Hae Sub-District,
Song Khla Province and also to improve the quality of our
distribution center and our research center.
Apart from this, we have 2 more branches of our
distribution centers at Hua Hin branch and Surin Branch (now,
we have 35 distribution centers nationwide) to thoroughly
distribute our products to consumers in line with our slogan
“Farmhouse Made Fresh Daily”

Information Technology
Apart from implementation of GPS for our logistic system,
we developed our preventive system & maintenance for storing
and processing data concerning our vehicles for effective
management system. We also developed our data storing
system to upgrade our data storing standard with more stability
by installation of Double Backup Sites at our 2 factories.

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

Product Lines

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายขนมปัง
และเบเกอรีอ่ นื่ ๆ โดยมีสายธุรกิจแบ่งได้ดงั นี้
1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale) มีสัดส่วนการขายเป็น
89.96% ของยอดรายได้รวมของบริษทั
2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail) มีสัดส่วนการขายเป็น 3.52%
ของยอดรายได้รวมของบริษทั
3. ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ และร้านอาหาร / ภัตตาคาร (Fast food
& Catering) มีสดั ส่วนการขายเป็น 6.31% ของยอดรายได้รวม
ของบริษทั
4. ธุรกิจส่งออก (Export) มีสัดส่วนการขายเป็น 0.01%
ของยอดรายได้รวมของบริษทั

สายธุรกิจและผลิตภัณฑ์

The company mainly produces and distributes bakery
products with the following lines of business :
1. Wholesale bakery business sales proportion was
89.96% of the total incomes
2. Retail business sales proportion was 3.52% of the
total incomes
3. Fast Food and Catering business sales proportion
was 6.31% of the total incomes
4. The Export business sales proportion was 0.01%
of the total incomes

ขนมปังชนิดแผ่น
Sliced Bread
ขนมปังสำหรับแฮมเบอเกอร์ และขนมปังสำหรับฮอทดอก
Burger Buns and Hotdog Buns
ขนมปังพร้อมทาน
Snack Bread
เค้ก
Cake
เบเกอรีอ่ น่ื ๆ
Confectionery
เดลิยา่
Deliya

ธุรกิจค้าปลีก
Retail

มาดาม มาร์โก้
Madame Marco
กูด๊ มอร์นง่ิ ฟาร์มเฮ้าส์
Good Morning Farmhouse
ฟาสต์ฟดู้
Fast Food

ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ และร้านอาหาร / ภัตตาคาร
Fast Food and Catering

ร้านอาหาร / ภัตตาคาร
Catering
ผลิตภัณฑ์ชบุ ทอด
Fried Product

ธุรกิจส่งออก
Export
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ธุรกิจค้าส่ง
Wholesale

โครงสร้างรายได้

Income Structure
โครงสร้างรายได้ของบริษทั
ในช่วงปี 2550 - 2552 มีรายละเอียดดังนี้

					
ผลิตภัณฑ์ / บริการ
		Product / Service
1. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง

2552/2009
2551/2008
2550/2007
พันบาท
พันบาท
พันบาท
Thousand ร้อ%ยละ Thousand ร้อ%ยละ Thousand ร้อ%ยละ
Baht		
Baht		
Baht
89.96

3,260,809.92

89.32

2,427,883.19

87.34

1,765,780.77

45.04

1,636,231.86

44.82

1,279,029.60

46.01

167,303.68

4.27

174,125.75

4.77

136,148.50

4.90

1,045,012.79

26.65

1,000,485.82

27.40

742,281.03

26.70

1.4 เค้ก

439,252.64

11.20

360,571.40

9.88

199,355.46

7.17 

1.5 เบเกอรีห่ วาน และอืน่ ๆ

109,792.74

2.80

89,395.09

2.45

71,068.60

2.56

137,880.53

3.52

126,280.97

3.46

100,505.79

3.62

79,266.75

2.02

55,888.03

1.53

38,925.16

1.40

2.2 มาดามมาร์โก้

36,232.82

0.92

37,906.29

1.04

31,305.11

1.13

2.3 กูด้ มอร์นงิ่ ฟาร์มเฮ้าส์

22,380.96

0.57

32,486.65

0.89

30,275.52

1.09 

3. ฟาสต์ฟดู้ & ร้านอาหาร

247,369.06

6.31

234,420.78

6.42

207,314.01

7.45

200,023.51

5.10

189,289.17

5.18

151,620.03

5.45

47,345.55

1.21

45,131.61

1.24

55,693.98

2.00

345.61

0.01

10,723.53

0.29

21,095.21

0.76

3,912,737.82

99.80

3,632,235.20

99.49

2,756,798.20

99.17

7,991.90

0.20

18,617.19

0.51

23,036.48

0.83

3,920,729.72

100.00

3,650,852.39

100.00

2,779,834.68

100.00

Sliced Bread

1.2 แฮมเบอเกอร์บนั และฮอทดอกบัน
Burger / Hotdog Buns

1.3 ขนมปังพร้อมทาน
Snack Bread
Cake
Confectionery
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The details in 2007-2009 are as follows :

3,527,142.62

Wholesaling Business
1.1 ขนมปังชนิดแผ่น
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The Company’s income structure

2. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ปลีก

Retail Business
2.1 เดลิยา่ +ฟาร์มเฮ้าส์ชอ็ ปส์

Deliya + Farmhouse Shops
Madame Marco
Good Morning Farmhouse

Fast Food & Catering
3.1 ฟาสต์ฟดู้ & ร้านอาหาร

Fast Food & Catering

3.2 ผลิตภัณฑ์ชบุ ทอด
Fried Products

4. ธุรกิจส่งออก
Export

รวมรายได้ธรุ กิจหลัก
Total Income

5. รายได้อน่ื ๆ

Other Income

รายได้รวมทัง้ สิน้
Total

สัดส่วนรายได้ตามสายธุรกิจ ปี 2552

Sale Mix By Product Types 2009
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Other Income

3.52
%
ธุรกิจค้าปลีก

Retail Business

0.01
%
ธุรกิจส่งออก
Export

6.31
%
ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ และร้านอาหาร
Fast Food & Catering

Wholesale Bakery Business
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0.20
%
รายได้อน่ื ๆ

89.96
%
ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

The Characteristics of Products or Service

ขนมปังตัดขอบ

ขนมปังผสมวิตามิน

1. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง (Wholesale)
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ขนมปังชนิดแผ่น

1. Wholesale

Our business is production and wholesaling of bakery
เป็นลักษณะธุรกิจทีผ่ ลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ในลักษณะค้าส่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” โดย products under the trademark “Farmhouse” by distributing
การจัดส่งสินค้าวางจำหน่ายให้กับช่องทาง / ร้านค้าต่างๆ โดย the goods to channels / shops. Our major customers who are
กลุม่ ลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าประเภท Modern Trade และร้านค้า both modern trade and traditional trade are as follows:Convenience stores, e.g. 7-eleven, Familymart,
ประเภท Traditional Trade ได้แก่ 
108 shop;
คอนวีเนีย่ นสโตร์ เช่น 7-eleven, แฟมิลมี่ าร์ท, 
Shops in gasoline stations, e.g. Jiffy, Starmart,
108 Shop เป็นต้น
Tigermart, Bai Chak;
ร้านค้าในปัม๊ น้ำมันต่างๆ เช่น จิฟฟี,่ สตาร์มาร์ท, 
Supermarkets, e.g. The Mall, Top’s, Foodland;
ไทเกอร์มาร์ท, ใบจาก เป็นต้น
Hyper marts, e.g. Tesco Lotus, Big C and Carrefour
ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น เดอะมอลล์, ท็อปส์, 
Discount Store, e.g. Macro
ฟูด้ แลนด์ เป็นต้น
Traditional retail shops, i.e. small retail shops in
ไฮเปอร์มาเก็ต เช่น เทสโก้ โลตัส, บิก๊ ซี และคาร์ฟรู ์
schools, factories and stores for the welfare of
ดิสเคาน์สโตร์ เช่น แม็คโคร
government officials.
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ได้แก่ ร้านค้าเล็กทีม่ อี ยูท่ วั่ ไป 
รวมถึงร้านค้าในโรงเรียน, โรงงาน และร้านสวัสดิการ
Wholesaling products include:
ในสถานทีร่ าชการต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ทจี่ ำหน่ายในธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง
(Wholesale) ได้แก่
1.1 ขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread)
เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทเริ่มผลิตและจัดจำหน่าย
ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างการรับรู้ในแบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์ให้กับ
ผู้บริโภคได้มากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ในการสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ด้ ว ยลั ก ษณะ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถสร้ า งความหลากหลายในการบริ โ ภคได้
เหมาะสมกั บ ทุ ก เพศทุ ก วั ย อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ หมาะ

1.1 Sliced bread
This is the first product that the company produces
and is accounted for establishing Farmhouse a well-reputed
brand nationwide. The product has generated a great income
for the company. Since bread can be consumed in several
ways and good for everybody, the company has developed
and offered a greater variety of the products and sizes. For
the plain sliced bread, the company offers a variety of the
following products

ขนมปังโฮลวีต

ขนมปังโฮลวีตผสมธัญพืช

(1) White bread
The sliced white bread contains vitamins, suitable
for everyone and can be prepared for different meals at any
time. The products in this category are 480g and 240g sliced
bread, 240g vitamin sliced bread and 220g sandwich bread.
(2) Grain bread
The sliced bread contains more grains to give more
nutrition. This is in line with the Thais who have become more
health concerns, especially in consuming more healthy food.
This type of product includes 500g and 250g whole-wheat
bread.
Apart from this, the Company has entered into the
Licensing Agreement with Roman Meal Company, a 80-year
US manufacturer and distributor of bread and bakery products
ingredients who specializes in production of bakery products
with cereals. We have acquired recipes and production
instructions of Roman Meal and we are a sole holder of the
right to use the trademark “Roman Meal” in Thailand. This
will be one of the ways to develop the quality of our goods
to meet the top demands of our consumers. Roman Meal
product group are 250g whole wheat bread with cereal,
250g whole wheat bread with oat and honey.
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สำหรับทุกคนในครอบครัว สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิด
แผ่นจากเดิมที่มีเพียงขนมปังชนิดแผ่นธรรมดา บริษัทได้พัฒนา
และเพิม่ ความหลากหลายทัง้ ชนิดและขนาดสินค้ามากขึน้ ดังนี้
(1) ขนมปังแผ่นขาว (White Bread)
เป็ น กลุ่ ม ขนมปั ง ชนิ ด แผ่ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เนื้ อ
ขนมปังขาว และผสมวิตามิน เป็นชนิดสินค้าที่เหมาะสำหรับทุก
เพศทุกวัย และสามารถนำไปประกอบอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย
ได้ทุกเวลา ชนิดสินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่นน้ำหนัก
480 กรัม ขนมปังชนิดแผ่นน้ำหนัก 240 กรัม ขนมปังผสม
วิตามิน 240 กรัม และขนมปังตัดขอบ 220 กรัม รวมทัง้ สิน้ 4
รายการ
(2) ขนมปังแผ่นธัญพืช (Grain Bread)
เป็นกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นที่มีเมล็ดธัญพืชต่างๆ
เป็นส่วนประกอบเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยที่หันมาให้ความ
สนใจในสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกสรรอาหารที่มี
ประโยชน์ในการบริโภค ชนิดสินค้าในกลุ่มนี้มีจำหน่าย ได้แก่
ขนมปังโฮลวีตน้ำหนัก 500 กรัม และขนมปังโฮลวีตน้ำหนัก
250 กรัม 
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง ได้ ท ำสั ญ ญา Licensing
Agreement กับ Roman Meal Company ซึง่ เป็นบริษทั ทีผ่ ลิต
และจำหน่ายส่วนผสมในการผลิตขนมปัง และเบเกอรี่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามากว่า 80 ปี และถือได้วา่ มีความเชีย่ วชาญพิเศษใน
การผลิตเบเกอรี่ที่มีธัญพืชเป็นส่วนประกอบ ซึ่งบริษัทได้รับสูตร
และวิธีการผลิตสินค้าที่ใช้ส่วนผสมของ Roman Meal รวมถึง
สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า Roman Meal แต่เพียงผู้เดียว
ในประเทศไทย นั่นนับเป็นหนึ่งในพัฒนาการสินค้าให้มีคุณภาพ
ที่ดีมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงสุด
ประเภทของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Roman Meal ได้แก่ ขนมปัง
โฮลวีตผสมธัญพืช น้ำหนัก 250 กรัม ขนมปังโฮลวีตผสมข้าวโอ๊ต
และน้ำผึง้ น้ำหนัก 250 กรัม

ขนมปังโฮลวีตผสม
ข้าวโอ๊ตและน้ำผึง้

ขนมปังผสมลูกเกด

ขนมปังไส้ถวั่ ดำ

บัตเตอร์โรลไส้นมเนย

ขนมปังไส้คสั ตาร์ด
ช็อกโกแลต

ขนมปังไส้
ถัว่ ดำ

ขนมปังไส้คสั ตาร์ด
ช็อกโกแลต

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
รสช็อกโกแลต

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
รสกาแฟ

ขนมปังไส้คสั ตาร์ด
มอคค่า

ขนมปังไส้คสั ตาร์ด
ครีม

ขนมปังไส้สงั ขยา
มะพร้าวอ่อน

ขนมปังไส้ถวั่ เขียว

ขนมปังไส้เผือก

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
กลิน่ สับปะรด

ขนมปังไส้คสั ตาร์ดนม

ขนมปังไส้ถวั่ แดง

ขนมปังไส้เผือก
มะพร้าวอ่อน

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
กลิน่ สตรอเบอร์รี่

ขนมปังไส้หมูหยอง
มายองเนส

ขนมปังไส้เผือก

ขนมปังไส้
คัสตาร์ดครีม

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
รสกาแฟอัลมอนด์

ขนมปังไส้ทนู า่

ขนมปังไส้สงั ขยา

ขนมปังไส้
สังขยา

ขนมปังไส้สงั ขยา
นมสด

ขนมปังไส้
ถัว่ แดง

ขนมปังฮอตดอก
ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
ไส้ครีม
รสสับปะรดและผลไม้รวม รสสตรอเบอร์รลี่ กู เกด

ขนมปังไส้
ลูกบัวถัว่ แดง

ขนมปังมินโิ ลฟ
ลูกเกด
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ขนมปังแพ
เนยสด

ขมนปังสำหรับ
แฮมเบอเกอร์โรยงา

ขมนปังสำหรับ
ฮอทดอก

ขนมปัง
หน้าเนยสด

ขนมปังแพ
รสโกโก้

ขนมปัง
หน้าช็อกโกแลต

ขนมปังแพ
รสมะพร้าวใบเตย

ขนมปัง
หน้าสังขยา

ขนมปังแพถัว่ แดง

ขนมปังแพเผือก

ขนมปัง
หน้าสตรอเบอร์รบี่ ตั เตอร์

ขนมปัง
หน้าเนยคาปูชโิ น

1.2 ขนมปังสำหรับแฮมเบอเกอร์ และขนมปังสำหรับ 1.2 Hamburger Bun and Hot Dog Bun
ฮอทดอก (Hamburger Bun and Hot Dog Bun)
Our products are hamburger bun and hot dog
สินค้าที่จำหน่ายได้แก่ ขนมปังสำหรับแฮมเบอร์เกอร์ bun which can be used for various kinds of recipes, e.g.
และขนมปังสำหรับฮอทดอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปทำ hamburgers with various kinds of fillings
เมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น แฮมเบอร์เกอร์ไส้ต่างๆ 1.3 Snack Bread
หรือฮอทดอกไส้ตา่ งๆ เป็นต้น 
1.3 ขนมปังพร้อมทาน (Snack Bread)
เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรูปแบบพร้อมทาน บรรจุใน
ซองเดี่ยว พอดีกับการรับประทานครั้งเดียว ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิต
ของผู้บริโภคในสังคมเมืองที่มีความรีบเร่ง ต้องการความสะดวก

These are ready-to-eat products packed in one

single package for one time of eating which is suitable for
urban consumers who are in hurried life and prefer a product
which is easy to take anywhere and anytime. The products are
in various types and various flavours and are suitable for all

2 วันเดอร์ บัน ขนมปัง
สอดไส้ชอ็ กโกแลต และคัสตาร์ด

ขนมปังเรนโบว์ บัน
ไส้ครีมสตรอเบอร์รี่

ขนมปังเรนโบว์ บัน
ไส้ครีมนมเนย

2 วันเดอร์ บัน ขนมปัง
สอดไส้มอคค่า และนม

2 วันเดอร์ บัน ขนมปัง
สอดไส้ถวั่ แดง และนม

ขนมปังเรนโบว์ บัน
ไส้สงั ขยาใบเตย
เดลีแ่ ซนด์วชิ ไส้หมูหยองมายองเนส

target groups: students, working people and everyone. The
products are buns with sweet fillings and with meat, bread
with spreads, loaf bread, bread with raisins and hotdog bread
with sweet fillings.
For the snack bread, these are our innovations:1. 2 Wonder Bun is bun with 2 layers of fillings. We
are the first producer in Thailand by our brand-new technology.
The special quality is its 2 layers of different fillings which
becomes the unique of Farmhouse. It is in 60g packaging
with 7 Baht for the retailing price. We offer 3 flavours: bun
with chocolate and custard fillings, bun with mocca and milk
and bun with red bean and milk. These products have been
launched in the market since July 2009 which was publicized
in TV advertisement, promotion activities: event booths for
public relations, distribution of free samples at offices and
education institutes in Bangkok and adjacent areas. This
resulted in fast growing of popularity of 2 Wonder Bun.
2. Daily Sandwich is ready-to-eat with 2 fillings:dry-shredded pork and mayonnaise fillings (45 grams) and
tuna and mayonnaise (50 grams). They have launched in
the market since September 2009. It is easy to take and
eat anywhere and anytime and is suitable for students and
working people.      
We also launched this following new product in
2009:-

•

Rainbow Bun is colourful hotdog bread with

3 fillings:- milk and butter, strawberry and pandan leaf in
45-gram package and 5 Baht of retailing price. It is suitable
for children and students. It has been launched in the market
since June 2009.   
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รวดเร็ว พกพาและรับประทานได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ผลิตภัณฑ์มคี วาม
หลากหลายชนิด หลากหลายรสชาติ เหมาะกับทุกกลุม่ เป้าหมาย 

ทั้งนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และทุกๆ คน ผลิตภัณฑ์ใน
กลุม่ นี้ ได้แก่ ขนมปังสอดไส้หวานและไส้เนือ้ สัตว์ ขนมปังทาหน้า
ขนมปังแพ ขนมปังผสมลูกเกด ขนมปังฮอทดอกสอดไส้หวาน 
สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุม่ พร้อมทาน (Snack Bread) นี้
บริษทั มีนวัตกรรมใหม่ ได้แก่
1. ขนมปังสอดไส้ทวู นั เดอร์บนั (2 Wonder Bun) เป็น
ขนมปังสอดไส้ 2 ชั้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่
ล้ำสมัยแห่งแรกในประเทศไทย เอกลักษณ์พเิ ศษอยูท่ ไี่ ส้ 2 ชัน้ มี
ความอร่อยอย่างลงตัวเป็นสูตรพิเศษเฉพาะตัวของฟาร์มเฮ้าส์
ขนาด 60 กรัม ราคาผูบ้ ริโภค 7 บาท มี 3 รสชาติ คือ ขนมปัง
สอดไส้ช็อกโกแลตและคัสตาร์ด ขนมปังสอดไส้มอคค่าและนม
และขนมปังสอดไส้ถั่วแดงและนม ผลิตภัณฑ์ได้ออกสู่ตลาดเมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2552 และมีการโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นสื่อ
สนับสนุน นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการขาย โดยการออกบูธ
ประชาสัมพันธ์ และแจกชิมตามออฟฟิศและสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
2 Wonder Bun ได้รบั ความนิยมอย่างรวดเร็ว
2. เดลี่แซนด์วิช (Daily Sandwich) เป็นแซนด์วิช
สำเร็จรูปพร้อมทาน มี 2 รสชาติ คือ หมูหยอง มายองเนส
(น้ำหนัก 45 กรัม) และ ทูนา่ มายองเนส (น้ำหนัก 50 กรัม) โดย
ออกวางจำหน่ า ยตั้ ง แต่ เ ดื อ นกั น ยายน 2552 ให้ ค วามอร่ อ ย
สะดวก รวดเร็ว พกพาไปรับประทานได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา เหมาะสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด
ในปี 2552 ดังนี้
• เรนโบว์ บัน (Rainbow Bun) เป็นขนมปังฮอทดอก
รูปทรงเรียวยาว เนือ้ ขนมปังมีสสี นั สวยงามดึงดูดใจ สอดไส้ตา่ งๆ 

มี 3 รสชาติ ได้แก่ ไส้นมเนย, ไส้สตรอเบอร์รี่ และไส้ใบเตย มี
ขนาด 45 กรัม ราคาผู้บริโภค 5 บาท เหมาะสำหรับกลุ่มเด็ก
และกลุ่มนักเรียน ได้เริ่มวางจำหน่ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2552
ทีผ่ า่ นมา

เดลีแ่ ซนด์วชิ ไส้ทนู า่ มายองเนส

เค้กโรล
รสช็อกโกแลต
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เค้กโรล
รสกาแฟ

เค้กโรล
กลิน่ ส้ม

เค้กโรล
กลิน่ ใบเตย

เค้กโรล
รสสตรอเบอร์รี่

โดรายากิ
ไส้ครีมอัลมอนด์

โดรายากิ
ไส้ชอ็ กโกแลต

โดรายากิ
ไส้ครีมช็อกโกแลตชิพ

โดรายากิ
ไส้คสั ตาร์ดครีม

ซอฟท์เค้ก รสคาราเมล

ซอฟท์เค้ก รสเมลอน

ซอฟท์เค้ก รสสตรอเบอร์รี่

ซอฟท์เค้ก รสช็อกโกแลต

1.4 เค้กพร้อมทาน (Snack Cake)
บริษัทเล็งเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดในปัจจุบันที่
ยังไม่มเี ค้กพร้อมทานยีห่ อ้ ใดทีม่ มี าตรฐาน และเป็นทีย่ อมรับของ
ตลาด และจากความพร้อมของบริษทั ประกอบกับความเชีย่ วชาญ
ในการผลิตเค้กจากผู้มีความเชี่ยวชาญ จึงได้พัฒนากลุ่มสินค้า
Snack Cake เพือ่ การจำหน่าย กลุม่ ผลิตภัณฑ์ Snack Cake ที่
บริษทั ผลิตและจำหน่าย ประกอบด้วย เค้กโรล 6 รสชาติ ได้แก่ 

เค้กโรลกาแฟ เค้กโรลกลิน่ ใบเตย เค้กโรลกลิน่ ส้ม เค้กโรลกลิน่
วานิลลา เค้กโรลรสช็อกโกแลต เค้กโรลรสสตรอเบอร์รี่ โดรายากิ
4 รสชาติ ได้แก่ โดรายากิไส้คสั ตาร์ดครีม โดรายากิไส้ชอ็ กโกแลต
โดรายากิไส้ครีมอัลมอนด์ โดรายากิไส้ช็อกโกแลตชิพ ซึ่งเป็น
ลักษณะเค้กพรีเมี่ยมพร้อมทาน อร่อย มีคุณภาพ มีลักษณะ
บรรจุภณ
ั ฑ์ทที่ นั สมัยดูโดดเด่น แตกต่างจากคูแ่ ข่งทัว่ ไป 
สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุม่ เค้กพร้อมทาน (Snack Cake)
นี้ บริษทั มีนวัตกรรมใหม่ ได้แก่
• ซอฟท์เค้ก (Sofe Cake) เป็นนวัตกรรมใหม่ของเค้ก
ที่ มี ก ารอบด้ ว ยระบบไอน้ ำ (Steam Baking) โดยมี ก ารใช้
เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ผนวกกับสูตรพิเศษของฟาร์มเฮ้าส์
ทำให้ได้เนือ้ เค้กนุม่ เบา หอม อร่อย ละลายในปาก มีขนาดและ
รูปทรงสวยงาม พอเหมาะสำหรับการรับประทานในครัง้ เดียวหมด
มีนำ้ หนัก 50 กรัม ราคาผูบ้ ริโภคชิน้ ละ 10 บาท มี 4 รสชาติ คือ
คาราเมล ช็อกโกแลต สตรอเบอร์รี่ และเมลอน โดยได้วาง
จำหน่ายตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2552 เป็นต้นมา 

เค้กโรล
กลิน่ วานิลลา

1.4 Snack Cake
The company foresees a marketing niche that
at present there are no ready-to-eat cakes that have good
standard and are accepted in the market. Due to our being
well-prepared, skill in making cakes, the company has
developed the snack cake product group to be sold. The
product group consists of 6 kinds of cake roll, namely coffee
cake roll, pandan cake roll, orange cake roll, vanilla cake
roll, chocolate cake roll, and strawberry cake roll; 4 kinds of
dorayaki, namely dorayaki with custard cream filling, clorayaki
with chocolate, dorayaki with almond cream filling, and
dorayaki with chocolate chip filling. They are premium cake
which are ready to eat, delicious and with good quality. Their
packaging looks fashionable, noticeable and different from
competitors’ products.
For this product group, we have introduced some
kinds of innovation as follows:-

• Soft Cake – Its innovation is that it is cake with

steam baking whose technology was imported from Japan
blended with Farmhouse’s special recipe which results in soft
and light cake with good flavour and good shape. It is suitable
for one time of eating with 50-gram package. Its retailing
price is 10Baht per piece and offers 4 flavours:- caramel,
chocolate, strawberry and melon. They have been launched
since August 2009.

ขนมปังกรอบอบเนย

คุก้ กีร้ สเนย

ฟรุต๊ พายไส้สบั ปะรด

1.5 เบเกอรีอ่ นื่ ๆ (Confectionery)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม Confectionery ประกอบด้ ว ย
ขนมปังกรอบเนย คุกกี้ 4 รสชาติ ได้แก่ คุกกีร้ สเนยสด คุกกีร้ ส
ผลไม้รวม คุกกี้รสกาแฟ คุกกี้รสลูกเกด ฟรุ๊ตพาย 2 รสชาติ
ได้แก่ ฟรุต๊ พายไส้สบั ปะรด ฟรุต๊ พายไส้สตรอเบอรี่ โดยบริษทั ได้
มีการปรับปรุงบรรจุภณ
ั ฑ์และลวดลาย (Packaging and Design)
ของฟรุต๊ พายให้ทนั สมัยยิง่ ขึน้
2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail)

2.1 เดลิยา่ (Deliya by Farmhouse)
จากนโยบายของบริษัท ที่ต้องการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจ
ค้าปลีกขนมปังและเบเกอรี่ ซึง่ มีแนวโน้มการขยายตัวมากในอนาคต
ประกอบกับประสบการณ์ และความน่าเชือ่ ถือของบริษทั ในธุรกิจ
ขนมปังและเบเกอรี่ บริษัทจึงได้ดำเนินการเปิดร้าน Deliya by
Farmhouse ซึ่งเป็นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปังและ
เบเกอรี่พรีเมี่ยม ในสไตล์เบเกอรี่คาเฟ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The
real Bakery experience” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนมปังและ
เบเกอรี่แบบโฮมเมดที่สดใหม่ หลากหลาย รวมถึงเครื่องดื่ม
ต่างๆ ณ สิน้ ปี 2552 มีทงั้ สิน้ 17 สาขา ได้แก่ สยามสแควร์ซอย
7, โรงเรียนจิตรลดา, ท็อปส์ เซ็นทรัล บางนา, ซอย จารุรัตน์,
ท็อปส์ เซ็นทรัลลาดพร้าว, โลตัสคลอง 7, โลตัสนวนคร, โลตัส
บางปู, โลตัสศาลายา, โลตัสบางนา, โลตัสซีคอนสแควร์, โลตัส
ศรีนครินทร์, โลตัสรัตนาธิเบศร์, โลตัสบางพลี, โลตัสลำลูกกา
คลอง 2, โรงงานบางชัน และอาคารอาร์เอสทาวเวอร์ รัชดา
2.2 มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco)
โฮมเมดเค้กเนื้อนุ่มสูตรต้นตำรับสไตล์ยุโรปที่ปรุงแต่ง
รสชาติความอร่อยในทุกขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่การคัดเลือกวัตถุดบิ ที่

คุก้ กีร้ สผลไม้รวม

คุก้ กีร้ สลูกเกด

ฟรุต๊ พายไส้สตรอเบอร์รี

1.5 Confectionery
Confectionery products consist of crispy butter
bread; 4 kinds of cookies:- butter cookies, mixed fruit cookies,
coffee cookies and raisin cookies; and, 2 kinds of fruit pies:fruit pie with pineapple fillings and fruit pie with strawberry
fillings. The packaging and design of the fruit pie products
were improved to look more fashionable.

2. Retail Business
The company sells products through its outlets and
directly to the consumers under the following brands:

2.1 Deliya by Farmhouse
The company anticipated the expansion of the retail
bakery business. With expertise, experience and credibility,
the company decided to open Deliya by Farmhouse. The
company had opened Style Bakery Café under the concept of
“The real bakery experience”. It sells variety and newly baked
homemade products such as bread and bakery as well as many
beverages. As of 2009, there are 17 branches: Siam Square
Soi 7, Chitrada School, Tops-Central-Bang Na branch, Soi
Jarurat, Tops- Central Ladprao branch, Lotus- Klong 7 branch,
Lotus-Navanakorn branch, Lotus-Bangpu branch, Lotus-Salaya
branch, Lotus-Bang Na branch, Lotus-Sicon Square branch,
Lotus-Sri Nakharin branch, Lotus-Rathanatibet branch, LotusBangphi, Lotus-Lumlukka Klong 2, Bang Chan Factory and RS
Tower Building Ratchada

2.2 Madame Marco
Tasty smooth European style homemade cake is
delicately made in every procedure starting from selecting
the quality raw material from in and outside country through
the clean and elaborate manufacturing process. In addition,
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เป็นลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีก
ของบริษทั และการจำหน่ายตรงให้กบั ลูกค้า ภายใต้เครือ่ งหมาย
การค้าของบริษทั ได้แก่

คุก้ กีร้ สกาแฟ
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มีคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกรรมวิธีการ
ผลิตที่สะอาด พิถีพิถัน และด้วยระบบ Made To Order ที่เป็น
เอกลักษณ์ของเค้กมาดาม มาร์โก้ จึงทำให้เค้กมาดาม มาร์โก้
อร่อยสดใหม่ทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อ พร้อมบริการจัดส่งฟรีทั้ง
กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลภายใต้ ร สชาติ ยุ โ รปแท้ ๆ จึ ง ทำให้
Madame Marco เป็น “The European Delight” 
ปัจจุบัน มาดาม มาร์โก้ ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่าย
ด้วยการเปิดร้าน มาดามมาร์โก้ช็อปส์ มีทั้งสิ้น 6 สาขา ได้แก่
สยามพารากอน ชั้น G โซน เทคโฮม, ท็อปส์ สาขาเซ็นทรัล
ลาดพร้ า ว, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน บริเวณโฮมเฟรชมาร์ ท ,
เดอะมอลล์บางแค บริเวณโฮมเฟรชมาร์ท, ท็อปส์ เซ็นทรัล
บางนาและโลตัสศรีนครินทร์ 
รวมไปถึงบริการ จัดส่งฟรี ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center
โทร. 0-2326-0200-2

2.3 กูด๊ มอร์นงิ่ ฟาร์มเฮ้าส์
เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนขายแซนด์วิช
ภายใต้รูปแบบของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง
ความนิยมในการบริโภคขนมปังในรูปแบบที่หลากหลายแก่ผู้
บริโภคทัว่ ไป และเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้บคุ คลทัว่ ไปมีอาชีพ และ
รายได้เสริม ซึ่งผู้แทนขายจะซื้อผลิตภัณฑ์ในการทำแซนด์วิช
จากบริษทั และทำแซนด์วชิ ตามทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ โดยบริษทั จะ
คัดเลือกผูแ้ ทนขายจากทำเลทีต่ งั้ และความพร้อมในการให้บริการ
ซึง่ บริษทั จะให้ความรูด้ า้ นการขาย ณ สิน้ ปี 2552 มีผแู้ ทนขาย
แซนด์วชิ กูด๊ มอร์นงิ่ ฟาร์มเฮ้าส์ จำนวน 70 ราย
3. Fast Food & Catering
เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตและจำหน่ายตามคำสัง่ ซือ้
ของลูกค้า ซึง่ ได้แก่ ร้านฟาสต์ฟดู้ ต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
พิ ซ ซ่ า ฮั ท เชสเตอร์ ก ริ ล ล์ เอแอนด์ ดั บ บลิ ว ซานตาเฟ่ ส เต็ ก
มอสเบอเกอร์ (จากประเทศญีป่ นุ่ ) เครือไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ ได้แก่
เบอเกอร์คงิ ส์ ซิสเลอร์ แดรีค่ วีน เดอะพิซซ่า คอมปะนี เป็นต้น
รวมถึงธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟต่างๆ ทีล่ ว้ นเป็นร้านอาหาร
ชือ่ ดังทีม่ ยี อดขายสูงสุดทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย

“Made to Order” system makes Madame Marco cake unique.
Madame Marco cake is delicious, new, and fresh in every
time that customers purchases. With the real European taste,
Madame Marco shall be “the European delight” We also
provide free delivery services in Bangkok and surrounding
provinces.
At present, Madame Marco increases its channel
of distribution by opening more Madame Marco shops. At
present, there are 6 branches at Siam Paragon - floor G take
home zone, Tops at Central Ladprao branch, The Mall -Ngam
Wong Wan-home fresh mart, The Mall - Bang Khae-home
fresh mart, Tops at Central Bang Na branch, and Lotus Sri
Nakharin branch
It also includes free delivery services in Bangkok and
surrounding provinces more information, please call at the
call center, tel 0-2326-0200-2

2.3 Good Morning Farmhouse
The Company sells Farmhouse products to sandwich
franchisees with the aim of creating popularity of bread
consumption, creating employment and additional income
for people. The Company selects its franchises through their
location and their readiness to serve. They company selected
its franchisees based on the location and readiness for service
whom we provided with training. At the end of the year 2009,
we have 70 franchisees of Good Morning Farmhouse.

3. Fast food and Catering
The company produces and sells products by
order to famous and high sales volumes Fast- food Chains
such as Mcdonald, KFC, Pizza Hut, Chester Grills, A&W,
Santa Fe Steak, Mos Burger (From Japan), Minor Food Groupsi.e., Burger King, Sizzer, Daily Queen, The Pizza Company
including the most famous and outstanding restaurants and
coffee shops worldwide.

3.2 ผลิตภัณฑ์ชบุ ทอด (Fried Products)
เป็นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ประกอบอาหารประเภทชุบทอด
ที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทย ได้แก่ เกล็ดขนมปัง ผลิต
จากขนมปังสดใหม่สูตรพิเศษ ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน ไม่ป่น
ละเอียด สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหารได้ดี ทำให้อาหารที่
ทอดมีสเี หลืองทองน่ารับประทาน อร่อย ไม่อมน้ำมัน กรอบนาน
กว่า เหมาะกับการทอดอาหารได้ทงั้ เนือ้ สัตว์และผัก
4. ธุรกิจส่งออก
บริษัทได้ทำการพัฒนาสินค้า เพื่อส่งจำหน่ายไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น สำหรับลูกค้าที่เป็น Coffee Shop Chain ซึ่งมี
ชือ่ เสียงมากในญีป่ นุ่

3.1 Fast food and Catering
(1) Fast food
Products include burger and hotdog buns in
various sizes, with and without sesames. The other products
are croissant and French bread. The company uses fully
automatic manufacturing process with the production capacity
of 36,000 pieces/hr. Currently, the company is considered the
largest supplier in the country.
Frozen Dough is another product the company
produces by order of the fast food chains. It is continuously
researched and developed in order to expand the market
in the future. At present, the company is supplying frozen
dough to Subway, a fast food chain from overseas.
(2) Catering
Apart from fast food chains, the company also
supplies bakery products to other restaurants, airlines and
coffee shops, which offer bakery in their menu. The products
sold are both existing products and newly developed products
to serve each consumer target.

3.2 Fried Products
This product is used to prepare for fried dishes
and popular among the Thais: Breadcrumbs. The product
is made from special recipe of fresh baked bread resulting
in standard size of breadcrumb, suitable for both meat and
vegetables. The rough offwhite breadcrumbs are well coated
and provide yellowish color for fried food to look delicious,
oil free and crisp for a long time. Is good for fryingboth meat
and vegetables.

4. Export
The company has developed its products in order
to export to Japan that customers are famous coffee shop
chains
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3.1 Fastfood & Catering
(1) Fastfood
ผลิตภัณฑ์ทที่ ำการผลิตและจำหน่าย ได้แก่ ขนมปัง
สำหรับแฮมเบอเกอร์ และ ขนมปังสำหรับฮอทดอกในหลากหลาย
ขนาด ทั้ ง แบบโรยงาและไม่ โ รยงา ซึ่ ง บริ ษั ท มี ก ารผลิ ต แบบ
อัตโนมัติตลอดทั้งกระบวนการผลิต มีความสามารถในการผลิต
36,000 ชิ้ น ต่ อชั่วโมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่ น ขนมปั ง
ฝรั่งเศส ครัวซองต์ ขนมปังอบกรอบ และผลิตภัณฑ์ที่มีการ
พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ตอบสนองลู ก ค้ า ปั จ จุ บั น ถื อ ได้ ว่ า บริ ษั ท เป็ น
Supplier สินค้าขนมปังรายใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมี Frozen Dough เป็นผลิตภัณฑ์ที่
บริษัททำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดแช่แข็งหลายชนิด
หลายขนาด ตามคำสั่งซื้อของร้านฟาสต์ฟู้ด ซึ่งสินค้าตัวนี้บริษัท
ได้วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการขยายตลาดใน
ส่วนนีต้ อ่ ไปในอนาคต 
(2) Catering
นอกเหนือจากฟาสต์ฟู้ดต่างๆ แล้ว บริษัทยังได้
ขยายการจำหน่ายไปยังกลุ่มร้านอาหาร ธุรกิจร้านกาแฟต่างๆ ที่
ต้องการเบเกอรี่เป็นส่วนหนึ่งของเมนูในร้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
จำหน่ายนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั มีการผลิตและจำหน่าย
อยูใ่ นปัจจุบนั อยูแ่ ล้ว ยังหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ได้ทำการ
พัฒนาขึน้ มาเพือ่ ตอบสนองกลุม่ ลูกค้าแต่ละกลุม่ โดยเฉพาะ 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

Marketing and Competition
1. การตลาด
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1.1 นวัตกรรมใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่
ในปี 2552 บริษทั ได้ลงทุนในนวัตกรรมใหม่ โดย
• ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติและเทคโนโลยีล้ำ
สมัย (Fully automatic machine with advance technology)
สำหรับการผลิต 2 Wonder Bun ซึ่งเป็นขนมปังสอดไส้ 2 ชั้น
เป็นรายแรกในประเทศไทย
• ลงทุนในเครือ่ งผลิต Daily Sandwich พร้อมลงทุน
สร้างห้องควบคุมความสะอาด (Clean Room) ทีส่ ะอาด ทันสมัย
นับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยทีม่ กี ารผลิตแซนด์วชิ สำเร็จรูปด้วย
เครือ่ งจักรอัตโนมัตใิ นห้องควบคุมความสะอาด (Clean Room)
• ลงทุนในเครื่องอบเค้กด้วยระบบไอน้ำ (Steam
oven) นับเป็นรายแรกในประเทศไทยในตลาดค้าส่ง (Wholesale)
ที่มีการจำหน่ายซอฟท์เค้กให้ผู้บริโภคได้ในวงกว้างทั่วประเทศ
(Nationwide mass market)
1.2 ปรัชญาในการผลิตที่แสวงหาคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รบั ประโยชน์สงู สุด โดยยึดหลักปฏิบตั ิ 4 ประการ คือ
1. ใช้วตั ถุดบิ ทีด่ ี เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ
2. พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สนองความต้ อ งการทาง
โภชนาการของคนไทยอย่างไม่หยุดนิง่
3. พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และการจั ด การ เพื่ อ
สร้างคุณภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ อยูเ่ สมอ
4. ยึ ด ถื อ หลั ก ความปลอดภั ย สด สะอาด เพื่ อ ให้
ผูบ้ ริโภคได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
1.3 ปั จ จุ บั น ถื อ ได้ ว่ า บริ ษั ท เป็ น ผู้ น ำอั น ดั บ หนึ่ ง ในตลาด
ขนมปังและเบเกอรี่ ทัง้ ในด้านเทคโนโลยีในการผลิตทีถ่ อื ว่าทันสมัย
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศักยภาพการผลิตรวม
สูงสุดในประเทศ รวมทั้งการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สินค้าทุกชิ้น ตลอดจนความสามารถทางด้านการกระจายสินค้า
ทัว่ ภูมภิ าคของประเทศได้แบบวันต่อวัน 
สำหรับภาวะตลาดโดยทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท
จะเห็นได้วา่ ในส่วนของร้านค้าต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม และกลุม่ ร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ ทัว่ ไปทีเ่ ป็น
ช่องทางการจำหน่ายของบริษัท ต่างมีการแข่งขันสูง ทั้งในด้าน
ราคา การจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการขยายสาขา
ให้เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ทางด้าน
ยอดขายของบริษัท และการแข่งขันกันในธุรกิจต่างๆ นี้เองก็จะ
เอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพตาม

1. Marketing
1.1 Innovations and new products
In the year 2009, we invested innovations:-

•

Installation of Fully automatic machine with

advance technology) for 2 Wonder Bun, bread with 2-layer
fillings, which made us the first producer in Thailand;

• Investment in Daily Sandwich production machines
and construction of modern clean rooms, which made us
the first producer in Thailand who produce the ready-to-eat
sandwich with automatic machines in the clean room.

• We are the first in Thailand who installed the
steam oven for wholesale production for soft cake distribution
in nationwide mass market.
1.2 Our philosophy in providing the best quality products
to consumers through the 4 following objectives:1. Use the best quality raw materials
2. Continuously develop products to meet the
changing demands of consumers.
3. Continuously develop manufacturing technology
and management for the improvement of quality.
4. Uphold Safety, hygiene and freshness as the criteria
for the best for consumers.
1.3 The company is considered a leader in bread and
bakery business. It has the most effective and advanced
manufacturing technology in Southeast Asia and is able to
retain its standard and quality and distribute their products
nationwide on daily basis.
The marketing factors that clearly affect the company
are the modern and traditional trade stores and fast food
chains that sell the company’s products. These resulted in high
competition both in pricing and sales promotions as well as
the expansion of outlets. Such expansion benefits consumers
in terms of quality products or products above the standard
quality with reasonable price.

With attention in every process and philosophy in
every procedure, the company gained trust and confidence
from the consumers. Bakery products are fresh, of high quality
and standard. They are in clean and attractive packaging,
which can protect the products. Expiry dates are clearly given
along with nutrition facts to keep consumers informed. The
use of effective information technology in distribution
management guarantees Freshness of the products.
The company has long been emphasizing on the
quality and safety of the products, which corresponds to
the government’s policies in creating Thailand as the word’s
kitchen and Food Safety. The company received Good
Manufacturing Practice (GMP) certificate and Hazard Analysis
& Critical Control Point (HACCP) certificate from the Office
of Agricultural Product and Food Ministry of Agriculture and
Cooperatives and The Food and Drug Administration, Ministry
of Public Health. In 2005 the company has begun to use
Plain Flour, natural and pure Wheat Flour with no bleaching
substance, in bread production to serve the best consumers.
Moreover, the company was certified, on May 20,
2005, for the ISO/IEC 17025, scope of analysis, from the
Department of Medical Science, Ministry of Public Health.
Meanwhile, the company’s research and development team
is responsible for auditing the suppliers that provide raw
materials for the company and also gives advice on the
product quality system. The customers, particularly fast food
chains and major convenient stores.
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มาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และทำให้
สามารถครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารขยายกว้างขึน้ และถีข่ นึ้
จากความใส่ใจในทุกกระบวนการ ภายใต้ปรัชญาการ
ดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ทีม่ คี วามสด ใหม่ สะอาด มีคณ
ุ ภาพสูง และ
ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การมีฉลากหีบห่อที่ดี ที่
สามารถรักษาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานสินค้าทีด่ จี นถึงมือ
ผูบ้ ริโภค มีความสวยงามโดดเด่น เป็นทีน่ า่ สนใจต่อผูบ้ ริโภค การ
แสดงวันหมดอายุเป็นรายแรก การให้ข้อมูลทางโภชนาการบน
ฉลาก การให้ความรูต้ อ่ ผูบ้ ริโภคในเรือ่ งของส่วนผสม และการนำ
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารการกระจาย
สินค้าเพือ่ ความสดใหม่ของสินค้า 
Food Safety บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหารมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลทีต่ อ้ งการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและ
เน้นในเรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety) บริษัทได้รับการ
รับรองการจัดการสุขลักษณะที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
(GMP) และการรับรองระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม (HACCP) จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2548
บริ ษั ท เริ่ ม ใช้ แป้ง Plain Flour ซึ่งเป็นแป้งสาลีบ ริ สุ ท ธิ์ จ าก
ธรรมชาติ ที่ไม่มีสารฟอกขาวมาใช้ในขบวนการผลิตขนมปัง
เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองจากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีขอบข่ายของ
การวิเคราะห์ทผี่ า่ นการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อม
กันนี้หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังทำหน้าที่
เข้ า ไปตรวจสอบ Supplier ที่ จ ำหน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ ให้ กั บ บริ ษั ท 

และให้คำแนะนำในเรือ่ งระบบคุณภาพของสินค้า ขณะเดียวกันบริษทั
ก็ถกู ตรวจสอบจากลูกค้าของบริษทั โดยเฉพาะร้านฟาสต์ฟดู้ และ
ร้านสะดวกซือ้ รายใหญ่ๆ ด้วย

กิจกรรมทางการตลาด

Marketing Activities
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บริษทั ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมทางการตลาด
ที่นอกเหนือจากการช่วยส่งเสริมยอดขายให้สูงขึ้นแล้ว ยังช่วย
ดึงดูดกลุม่ เป้าหมายใหม่ๆ ช่วยขยายฐานผูบ้ ริโภคให้กว้างขวางยิง่
ขึน้ รวมทัง้ เสริมสร้างการบริโภคอย่างต่อเนือ่ งในระยะยาว และที่
สำคัญอย่างยิ่งคือ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างคุณค่าของตรา
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างทัศนคติและความจงรักภักดีของผู้
บริโภคต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ดังนั้น ในปี 2552 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมทางการตลาดและการสือ่ สารผูบ้ ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง
1.1 ออกภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ โดยมีการสร้าง
ภาพยนตร์โฆษณาใหม่ถงึ 4 ชุด ได้แก่
• ชุด Sandwich Varieties เป็นภาพยนตร์โฆษณาส่ง
เสริมผลิตภัณฑ์ขนมปังแผ่นทุกชนิดของฟาร์มเฮ้าส์
• ชุด Exercise (Whole wheat) เป็นภาพยนตร์โฆษณา
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ขนมปังโฮลวีตและธัญพืช
• ชุด 2 Wonder Bun เป็นภาพยนตร์โฆษณาในการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สตู่ ลาด คือ ทู วันเดอร์บนั ซึง่ เป็นนวัตกรรมใหม่
• ชุด Farmhouse 6 Free 1 เป็นภาพยนตร์โฆษณาชุด
โปรโมชัน่ ขนมปังแผ่น ในรายการ “6 ฟรี 1”
นอกจากโฆษณาทางโทรทัศน์แล้ว ยังมีสื่อเสริมทาง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์ และสื่อวิทยุอีกด้วย ส่งผลให้
ตราฟาร์มเฮ้าส์ มีการรับรู้จากผู้บริโภคสูงสุดถึง 98% (Brand
Awareness 98%) 

The company realizes the importance of marketing
activities which are able to increase sales amount and
continuously builds consumption for a long time, including
positive images and views to the company and the brand. 
The company, therefore, in the year 2009, set the
budget for continuous and effective marketing activities and
consumer communication:1.1 Launching of 4 new TV ads:-

• Sandwich Varieties for sales promotion of all
types of Farmhouse sliced bread

• Exercise (Whole wheat) for whole wheat bread
and cereal bread product group

• 2 Wonder Bun for our brand new product and
innovation: 2 Wonder Bun

• Farmhouse 6 Free 1 for sales promotion 
Apart from TV ads, we also used newspaper ads in
Thai Rath, Daily News and radio ads which results in 98% of
brand awareness.

ชุด Exercise

ชุด 2 Wonder Bun
ชุด Sandwich
Varieties

ชุด Farmhouse 6 Free 1

1.2 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายให้ ผู้ บ ริ โ ภค (Consumer
Promotion activities) บริษทั ได้จดั โปรโมชัน่ รายการ “6 ฟรี 1”
กับขนมปังแผ่น 480 กรัมในช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. 52 และได้รบั
การตอบรับจากผูบ้ ริโภคเป็นอย่างดี บริษทั จึงได้จดั รายการขึน้ อีก
ครัง้ ในช่วง 15 ต.ค. 52 - 15 ม.ค. 53 โดยในครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรกที่
จัดให้ขนมปังโฮลวีต 500 กรัมเข้าร่วมรายการด้วย

1.2 Consumer Promotion activities - The company
launched Farmhouse 6 for 1 program for sales promotion of
480 g sliced bread during March - May 2009. Due to
satisfying response from the consumers, the company
re-launched this program during October 15th, 2009 - January
15th, 2010 that included the sales promotion of 500 g whole
wheat bread.

โปรโมชัน่ รายการ “6 ฟรี 1” กับขนมปังแผ่น 480 กรัม และขนมปังโฮลวีต 500 กรัม
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นอกจากนี้ ยังมีรายการขนมปังสอดไส้ทุกชนิด ทุก
ขนาด ชิงโชครางวัลรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟีโน่ ในช่วงต้นปี
1.3 กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์และแจกชิมผลิตภัณฑ์
• มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ทู วันเดอร์บนั ให้แก่
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายตามสำนักงานที่ทันสมัยและสถาบันการ
ศึกษาในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นไี้ ด้
รับการตอบรับทีด่ จี ากผูบ้ ริโภค

Apart from this, early 2009, we launched drawing
competition program for all types and sized of bread with
filling buns with Yamaha Fino motocycle as the 1st price.
1.3 Event Booth for public relations and product testing

• Introduction of new products, 2 Wonder Bun, to
target groups at offices and institutes in Bangkok and
adjacent areas. This caused satisfying response among
consumers.  

การออกบูธประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ทู วันเดอร์บนั
ตามมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงาน
และ สถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส
Event booths for introducing
2 Wonder Bun were set up
at universities, office buildings
and BTS stations.
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โปรโมชัน่ รายการขนมปังสอดใส้ ชิงโชครางวัลรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟีโน่

การสาธิตตัดชิมผลิตภัณฑ์ในไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต
Testing of Products at Hyper Markets and Supermarkets

• Testing and educating people about benefits of

• มีการสาธิตตัดชิมและให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
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ของผลิตภัณฑ์ขนมปังโฮลวีตในช่องทางจำหน่ายไฮเปอร์มาร์เก็ต
และซูเปอร์มาร์เก็ต ในช่วงกลางปี และขนมปังโฮลวีตผสมธัญพืช
และขนมปังโฮลวีตผสมข้าวโอ๊ตและน้ำผึ้ง ในช่วงเทศกาลเจ ซึ่ง
ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ผู้บริโภคมีความเข้าใจและยอมรับ
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี
1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน (School Tour)
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการแสดงละครเพลงและเกมส์ เ กี่ ย วกั บ
“โภชนาการอาหาร 5 หมู่” พร้อมแจกผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์
แก่เด็กนักเรียน รวม 200 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากจะ
เป็นการให้ความรู้และความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจบริโภคอาหารเช้าและรับประทานอาหารให้ครบ 5
หมู่ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตรา
ฟาร์มเฮ้าส์ในด้านโภชนาการในกลุม่ เยาวชนอีกด้วย

whole wheat bread at some distributing channels, hyper
markets and supermarkets, around mid-year. We also set up
testing of whole wheat bread with cereals and whole wheat
bread with oat and honey during vegetarian festival. These
events were successful and made the consumers understand
and accept the products.
1.4 School Tour - The company set up activities:‘5 Groups of Diets’ musical play and games together with
giving Farmhouse products to students in 200 schools
nationwide. This is not only for education and entertainment,
it is also for encouragement of students to have breakfast
and take all 5 kinds of diets. This is also for good image of
the Farmhouse brand among youth people.

การจัดกิจกรรม “มาทานอาหารครบหมูก่ นั เถอะ” ตามโรงเรียนทัว่ ประเทศ
“Let eat all 5 diet groups” activity set up in schools nationwide

1.5 กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชเยาวชน อายุ 8-12 ปี
จัดขึน้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ในช่วงเดือนมิถนุ ายน 2552
ที่ผ่านมา เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การคิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการรูปแบบต่างๆ
ซึ่ ง ได้ รั บ ความสนใจจากเยาวชนและสื่ อ มวลชน โดยมี ก าร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านข่าวสังคมธุรกิจทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 และข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ 

1.5 Sandwich Recipe Contest for 8 - 12 year children
was set up at Queen Sirikit’s Convention Center during June
2009. This is to promote the youth people’s creativity to
invent new sandwich recipe with nutrition. It drew attention
from youth people and mass media. The activity was
broadcast in TV3 business news program and was publicized
in PR news column in several newspapers. 

คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผูอ้ ำนวยการ
และน้องๆ ผูช้ นะการประกวด
Mr. Apichart Thammanomai, Managing Director,
and wining contest participants
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คุณชัยลดล โชควัฒนา
และคุณสุจริ า อรุณพิพฒ
ั น์ พิธกี ร
Mr. Chailadol Chokwatana and
Ms. Sujira Arunpipat master of
ceremonies.

รางวัลชนะเลิศ : แซนด์วชิ เบคอนสลัด
Winner : Bacon Salad Sandwich

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : Ezy Ezy
1st Runner-up : Ezy Ezy

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :
แซนด์วชิ วิตามินไข่ยด
ั ไส้
2nd
Runner-up :
Vitamin - Omelet Sandwich
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การเปิดตัวผูเ้ ข้าประกวด และบรรยากาศในการประกวด
Introduction of contesters and During the contest

1.6 กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าในงานสหกรุ๊ป แฟร์ ซึ่ง
จัดขึน้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ โดยบริษทั ได้ออกบูธแสดง
นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ฟาร์มเฮ้าส์, เดลิยา่ , มาดาม มาร์โก้ และ กูด๊ มอร์นงิ่ ฟาร์มเฮ้าส์
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2552 และได้รับความสนใจเข้าเยี่ยมชม
จากลูกค้ารายใหญ่ต่างๆ รวมถึงผู้บริโภคได้ทดลองชิมและซื้อ
ผลิตภัณฑ์อย่างหนาแน่น 

1.6 Event booth at Saha Group Fair took place at
Queen Sirikit’s Convention Center. Through our booths, the
company displayed new innovation of Farmhouse products
and sales of Farmhouse products, Deliya, Madame Marco
and Good Morning Farmhouse during June 2009. This drew
great attention from major customers and customers who
tested and bought our products.

บูธโชว์ (Plenary Hall)
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1.7 จัดทำเว็บไซต์เมนูแซนด์วชิ (Web-site Sandwich Menu)
1.8 กิจกรรมประกวดการจัดชัน้ โชว์สนิ ค้า ในโครงการ “โชว์
สวย โชว์เด่น” บริษัทได้จัดทำชั้นโชว์ขนาดจัมโบ้ พร้อมวัสดุ
โฆษณาและตกแต่ ง ชั้ น เพื่ อ ให้ ร้ า นค้ า แบบดั้ ง เดิ ม ได้ จั ด วาง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฟ าร์ ม เฮ้ า ส์ พร้อมทั้งมีการประกวดความสวยงาม
สมบูรณ์ของการจัดชั้นโชว์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ร้านค้า ส่งผลให้ตราฟาร์มเฮ้าส์มคี วามโดดเด่นสะดุดตา
1.9 การปรั บ ปรุ ง ภาพลั ก ษณ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ (Improved
Packaging Design) บริ ษั ท ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ลวดลายของ
บรรจุภัณฑ์ขนมปังแผ่นทั้งหมดให้ดูทันสมัย สวยงาม สะดุดตา
ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุงข้อมูลโภชนาการทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภค
มากขึน้ รวมทัง้ เปิด web site “Sandwich Idea” เพือ่ ผูบ้ ริโภค
สามารถดูสตู รแซนด์วชิ ต่างๆ 

บูธขาย (Zone C)

1.7 Web-site Sandwich Menu
1.8 Product Showcase Decoration Contest in “Show
beauty Show Uniqueness” Program - The company set up a
huge showcase with advertisement materials and decoration
for demonstrating the display of Farmhouse products to
traditional retail stores which is in conjunction with the
showcase contest. The activity was well cooperated by
retailers and results in noticeable Farmhouse booth.
1.9 Improved Packaging Design - the company
improved the package and design of all types of sliced bread
to be more fashionable, beautiful and noticeable and also
updated the nutrition facts. We also opened website
“Sandwich idea” so that consumers learn sandwich recipes. 

กิจกรรมเพือ่ สังคม
1. กิจกรรมสาธารณกุศล
บริษทั ได้บริจาคเพือ่ การสาธารณประโยชน์และเพือ่ การ
ศึกษาเป็นประจำทุกปี ดังนี้
• ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน โครงการก่อสร้างอาคาร
ภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยบริจาคปีละ 500,000 บาท เป็น
ระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่ปี 2552 เป็นเงินทัง้ สิน้ 2,500,000 บาท
• บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์แก่มลู นิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
• บริจาคอุปกรณ์ เครื่องใช้ วัสดุสำนักงานให้แก่วัด
สวนแก้ว จ.นนทบุรี เพือ่ ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ด้านต่างๆ
• บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริจาคเงินเพื่อ
ซือ้ ยาให้ผปู้ ว่ ยทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
• บริจาคผลิตภัณฑ์บริษัท และบริจาคเงินเพื่อซื้อ
อาหารให้เด็กกำพร้าและยากจน โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
• บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริจาคเงินเพื่อ
ซือ้ ยา ฌาปนกิจศพผูป้ ว่ ยเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี
• บริจาคผลิตภัณฑ์บริษทั และบริจาคเงินเพือ่ ใช้ในการ
ช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ณ บ้านเด็กพิการ
ซ้ำซ้อน รามอินทรา กรุงเทพฯ

1.10 Farmhouse’s Brand Equity - According to
nationwide consumer research in December 2009, it is found
that Farmhouse is the No.1 brand in the bakery market with
Top of mind brand awareness of 98% and is found that
Farmhouse possessed distinguished images in all respects:-

• Innovation/continuous creation of new flavours

and products to the market

• Long history background
• Good flavours
• Freshness
• Economic worth
• Wide Distribution
• Various choices of flavours
• Persuasive packaging
• Continuous advertisement and public relations
In addition, the company is a producer and

distributor of bakery products under the brand “Farmhouse”
is deemed to be an organization in the society that performs
businesses by considering the sharing in the society   and
helping each other. The company then conducts several
activities. In 2009, the company had conducted and joined
many social activities as following

Social Activities
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1. Public Charity Activities
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1.10 เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับคุณค่าของตราฟาร์มเฮ้าส์
(Farmhouse’s Brand Equity) จากการวิจยั ผูบ้ ริโภคทัว่ ประเทศใน
เดือนธันวาคม 2552 โดยบริษทั วิจยั พบว่า ฟาร์มเฮ้าส์เป็นตรา
สินค้าอันดับ 1 ในตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยผูบ้ ริโภคทัว่ ประเทศ
รูจ้ กั ตราฟาร์มเฮ้าส์สงู ถึง 98% (Top of mind brand awareness
98%) และผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า ฟาร์มเฮ้าส์มีภาพลักษณ์ที่
โดดเด่นดีมากในทุกๆ ด้าน ได้แก่
• มีนวัตกรรม / มีรสชาติและผลิตภัณฑ์ใหม่สตู่ ลาดเสมอ
• มีการสืบทอดประวัตทิ ยี่ าวนาน
• รสชาติดี
• มีความสดอยูเ่ สมอ
• คุม้ ค่าเงิน
• มีจำหน่ายกว้างขวางทัว่ ไป
• มีรสชาติหลากหลายให้เลือก
• มีบรรจุภณั ฑ์ทดี่ งึ ดูดใจ
• เป็นยีห่ อ้ ทีม่ กี ารโฆษณาและประชาสัมพันธ์อยูเ่ สมอ
นอกจากนี้ บริษัท ในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรีภ่ ายใต้ตรา ”ฟาร์มเฮ้าส์” ถือเป็นองค์กรหนึง่ ใน
สังคม ที่ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในสังคม ที่จะ
ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน บริษัทจึงมีการปฏิบัติกิจกรรมสาธารณ
กุศลต่างๆ ทัง้ นีใ้ นปี 2552 ทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้ดำเนินการและมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ำคัญ อาทิเช่น

The company annually donated the money for
charities and education as follows:-

• Donation

of money for supporting the

construction project of Bhumisiri Mangalanusorn Building,
Medical Superiority Center, Chulalongkorn Hospital, Thai Red
Cross Society. 500,000 Baht per year is donated for 5
consecutive years from 2009. The total donated money is
2,500,000 Baht

• To donate money to the Dr. Taem Chokwatana

Foundation as scholaeship for the poor.

• To donate office equipment to Wat Suan Kaew
• To donate the company’s products and money

to purchase medicine for the poor at the Tien Fa Hospital
Foundation

• To donate the Company’s products to House

for orphans and poor children at Wat Sa Kaew School,
Ang Thong Province

• To donate the company’s products and money

to purchase medicine and to cremate persons whom died
of AIDs at Phra Bat Num Pu Temple, Lopburi Province

• Donation of the Company’s products to House

for Multi-Handicapped Children, Ramindra, Bangkok

•

บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ร่วมกตัญญู และบริจาคเงินซื้อโลงศพให้แก่ศพอนาถา มูลนิธิ
ร่วมกตัญญู
• บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วย แก่มูลนิธิ
โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์

• To donate the company’s products to staffs of
the Ruamkatanyu Foundation and to donate money to buy
coffins for impoverished corpses.

• To donate money to Ronald McDonald House
Charities Foundation to help the ill children.

อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Bhumisiri Mangalanusorn Building, Medical Superiority Center, Chulalong Korn Hospital, Thai Red Cross Society
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บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ให้บา้ นเด็กพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา กรุงเทพฯ
Donation of the Company’s products to House for
Multi-Handicapped Children, Ramindra, Bangkok

2. กิจกรรมด้านศาสนา
• บริษัทเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีประจำปี
ณ วัดเขาช้างมงคลวนาราม จังหวัด ราชบุรี เพือ่ สมทบทุนในการ
สร้างกุฏสิ งฆ์
• บริษทั เป็นเจ้าภาพร่วมบรรพชาอุปสมบทหมูช่ าวเขา
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม กรุงเทพฯ

บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ให้บา้ นเด็กกำพร้าและยากจน โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
Donation of the Company’s products to House for orphans and
poor children at Wat Sa Kaew School, Ang Thong province

2. Religion Activities

• To be a host of annual United Kathin ceremony

offering at Wat Khao Chang Mongkol Wanaram Ratchaburi
Province

• To be a co-host of Buddhist ordination for a group
of hill tribes at Benjamaborpit Dusitwanaram Temple, Bangkok

ทอดกฐินสามัคคีประจำปี
ณ วัดเขาช้างมงคลวนาราม จังหวัดราชบุรี
To be a host of annual United kathin
ceremony offering at Wat Khao Chang
Mongkol Wanaram Ratchaburi Province

3. กิจกรรมด้านสังคม
บริษทั ให้การสนับสนุนโครงการทางสังคม และกิจกรรม
ของภาครัฐ เช่น งานวันเด็ก โดยมีการออกบูธเล่นเกมส์และแจก
ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์

3. Social Activities
The Company supported many social programs
and government activities, e.g. setting up of event booths
for games and giving Farmhouse products in National
Children Day.

33

4. ด้านสิง่ แวดล้อม
โรงงานแห่งใหม่ทนี่ คิ มอุตสาหกรรมบางชัน ก่อสร้างขึน้
ภายใต้แนวความคิดเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ บริษทั จึงได้มี
การวางแผนในเรือ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ด้านการออกแบบอาคาร มีการออกแบบอาคารใน
แนวสูง โดยมีทงั้ หมด 7 ชัน้ เป็นอาคารทีม่ คี วามสวยงาม โดดเด่น 

เป็นสง่า จากรูปแบบของอาคารดังกล่าว ทำให้มพี นื้ ทีเ่ หลือจากการ
สร้างอาคารมากกว่า 60% ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด บริษทั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะ
นำพืน้ ทีเ่ หลือจากการก่อสร้าง นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ
เช่น การจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับพนักงาน และปลูกต้นไม้
เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบโรงงานและบริเวณใกล้เคียง
มีความร่มรื่น ส่วนภายในอาคารโรงงานได้แบ่งเป็นสัดส่วนถูก
สุขอนามัยระหว่างส่วนผลิตกับส่วนสำนักงาน

4. Environment
Our new factory at Bang Chan Industrial Estate
was constructed under the environment-friendly concept.
We, therefore, have plans for these following issues:-

• With respect to building design, our new 7-floor
building was designed with beauty and elegance. Due to its
design which leaves us the space up to 60% of overall plot of
land, we have plans to use this remaining area for
environmental purposes, i.e. an area for recreation for all
staff, an area for trees to increase a green area surrounding
the factory and nearby areas, which provides with shading.
Inside the factory, areas for production and for office are
divided in compliance with hygienic standard.

Annual Report 2009 • President Bakery Public Company Limited

งานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552 ณ สนามศุภชลาศัย
National Children Day, January 10th, 2009, at National Stadium

• ลงทุนสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ซึง่ มีอยู่ 2 ระบบด้วยกัน

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

34

คือ ระบบ Expanded Granular Sludge Bed (EGSB) และระบบ
Activated Sludge เป็นการกำจัดซีโอดี บีโอดี และของแข็ง
แขวนลอยของระบบถังปฏิกรณ์แบบชั้นเม็ดตะกอนขยายตัวกับ
ระบบเติมอากาศ โดยมีมลู ค่าในการลงทุนกว่า 20 ล้านบาท ซึง่
น้ำเสียมีคา่ BOD (Biochemical Oxygen Demand) และค่า SS
(Suspended Solids) อยูใ่ นระดับทีด่ กี ว่ามาตรฐานทีก่ ำหนด จึง
ทำให้บริษทั สามารถนำน้ำทีผ่ า่ นกระบวนการบำบัดน้ำเสียแล้ว ไปใช้
รดน้ำต้นไม้ในโรงงานได้อกี ถือเป็นการช่วยกันรณรงค์ประหยัดน้ำ 
• นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ตดั สินใจใช้พลังงานสะอาดที่
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้อม โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) ใน
ขบวนการผลิต 100% สำหรับทีโ่ รงงานลาดกระบังในส่วนทีย่ งั ไม่
ได้ใช้กา๊ ซธรรมชาตินนั้ บริษทั มีแผนทีจ่ ะปรับเปลีย่ นจากการใช้กา๊ ซ
LPG มาใช้กา๊ ซธรรมชาติ (NG) ภายในปี 2553
บริษทั ได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจการ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจากการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) ซึง่ ตามใบอนุญาตดังกล่าวกำหนดให้บริษทั มีหน้าทีท่ ี่
จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ฝุน่ ละอองหรือวัตถุมพี ษิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และต้องดำเนินการกำจัดกากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตให้
ถูกต้อง และต้องมีนำ้ ทิง้ ทีไ่ ด้มาตรฐานของ กนอ.
ทั้งนี้ สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริษัท
ได้ว่าจ้างบริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซจากการเผาไหม้ของหม้อ
กำเนิดไอน้ำ ซึ่งมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐานที่
กำหนด บริ ษั ท ได้ มี ข้ อ ห้ า มมิ ใ ห้ จ อดรถโดยติ ด เครื่ อ งยนต์ ใ น
ระหว่างการขนถ่ายสินค้า เพื่อลดภาวะอากาศเป็นพิษ สำหรับ
น้ำเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตนัน้ บริษทั ได้สร้างบ่อบัดน้ำเสีย
ระบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และระบบ
Expanded Granular Sludge Bed (EGSB) เป็นการบำบัดน้ำเสีย
โดยใช้กระบวนการทางชีวภาพหรือใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดสิ่ง
เจือปนในน้ำเสียทีโ่ รงงานลาดกระบังแห่งที่ 1 และ 2 ตามลำดับ 

เพือ่ ทำให้นำ้ เสียมีคา่ ความสกปรกลดลงจนได้ตามมาตรฐานทีก่ ำหนด
ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ท่อรับน้ำเสียของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยปรากฏผลว่าคุณภาพน้ำทิ้งของบริษัท อยู่ใน
ระดับทีด่ กี ว่ามาตรฐานทีก่ ำหนด
และเพื่อให้การกำจัดขยะในโรงงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัท ได้ลงทุนสร้างถังขยะที่เป็นมาตรฐานที่
สามารถขนได้ โ ดยรถขนถ่ า ยขยะของฝ่ า ยรั ก ษาความสะอาด
สำนักงานเขต ซึ่งทำให้การกำจัดขยะเป็นไปได้อย่างคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 27 ปี ของ
บริษทั ได้เน้นย้ำ รักษามาตรฐาน และป้องกันปัญหาสิง่ แวดล้อม
ดังกล่าว เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อสังคม

• We invested 20,000,000 Baht in 2 waste water
treatment systems: Expanded Granular Sludge Bed (EGSB)
and Activated Sludge, which the COD, BOD and suspension
in tank reactor were eliminated. BOD and SS levels of the
waste water were better than the required standard levels
which, as a result, we can reuse the waste water for watering
our trees, a kind of water-saving measures. 

• Apart from this, we also make decision to use

natural gas (NG), a kind of environmentally-friendly clean
energy, for 100% of our production. For Lad Krabang factory
which the NG has not been used, we have a plan to change
from LPG to NG in 2010.
The company was awarded a license for land
using and running a factory business in the industrial estate
by Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT). According to
the license, the company is required to set up effective waste
water, dust and hazardous materials treatment systems, to
appropriately eliminate industrial waste from the production
process and to discharge the waste water in compliance with
IEAT requirement.
With respect to air quality monitoring, the company
employed Health and Envitech Co., Ltd. to measure and analize
the concentration of gas produced from burning of steam
boilers, which found that the air quality is between than the
required standard. We also prohibited running car engine while
at park during goods loading to reduce the air pollution. With
respect to the waste water from production process, we
installed, in our waste water treatment ponds, Upflow
Anaerobic Sludge Blanket (UASB) system and Expanded
Granular Sludge Bed (EGSB), which are waste water treatment
measures by means of biological procedure or, in other word,
using of micro-organism for elimination of waste products in
waste water, at Lad Krabang 1 and Lad Krabang 2 factories,
respectively. This is to reduce the levels of dirtiness in the waste
water to be in compliance with the required standard before
discharging to the sewerage system of the IEAT. It was found
that the quality of the waste water discharged by the company
is better than the required standard.
For effective waste elimination of the factories,
we installed waste tanks with acceptable standard that enable
refuse trucks of the Public Cleansing Section, Bangkok
Metropolitan Administration’s District Office, to load, which
resulted in an effective and convenient waste elimination.
Through our 27 years of operation, we have emphasized on 

acting in compliance with required standards and environmental
protection for the highest benefit to the society.

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย

The Characteristic of Customers
and Distributing Channels
ความหลากหลาย ราคาทีเ่ หมาะสม และความสะดวกแก่การ
บริโภค คือแนวคิดและแนวปฏิบัติของบริษัท ดังนั้นลูกค้าของ
บริษัท จึงครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ
โดยบริษทั จำแนกลูกค้าออกตามช่องทางการขาย ได้ดงั นี้

1. การค้าส่ง
1.1 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
		 เครือ่ งหมายการค้าของบริษทั

1.2 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตขึน้
		 ตามคำสัง่ ของลูกค้า
เป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งที่ได้รับจากร้านอาหาร
ฟาสต์ฟดู้ และร้านค้าสะดวกซือ้ ต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
เบอเกอร์ คิ ง ส์ เชสเตอร์ ก ริ ล ล์ พิ ซ ซ่ า ฮั ท เอแอนด์ ดั บ บลิ ว
ซิสเลอร์ เซเว่นอีเลฟเว่น มอสเบอเกอร์ เดอะพิซซ่าคอมปะนี
แดรี่ควีน ซานตาเฟ่สเต็ก ฟูจิ และนารายณ์พิซเซอเรีย เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวนประมาณ 1,083 สาขา โดย
ส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปังสำหรับแฮมเบอเกอร์
และขนมปังสำหรับฮอทดอก

are the main objective of the company, hence its customers
comprise of every demographic group.

1. Wholesale
1.1 Selling products under the
		 company’s brand names.
This is by selling products to consumers through
outlets, where there outlets will receive discounts from the
company, which were categorized into 2 types.

• Traditional trade : These are groceries and
by December 31, 2009, were 23,915 traditional trade stores.
Some of the produ cts sold here are specially made by the
company to give distinctive feature and corresponds to the
needs and buying power of the consumers. These stores pay
immediately to the company after the production has been
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made.

• Modern trade : These stores use standard
management and advanced technology and have high
investment. These are 7-Eleven, Family Mart, gas station
stores and discount stores such as Tesco Lotus, Carrefour,
Big C, as well as other supermarkets. As at December 31,
2009, there were 8,355 modern trade stores.

1.2 Selling products by order
The company produces products by order from the
fast food chains and convenient stores such as McDonald’s,
KFC, Burger King’s, Chester’s Grill, Pizza Hut, A&W, Sizzler,
7-Eleven, Mos Burger, The Pizza Company, Dairy Queen,
Santafe Steak, Fuji and Narai Pizzeria. As at December 31,
2009, were 1,083 branches Most of the products sold are
burger and hotdog buns.
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เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคผ่านร้านค้า
ซึ่งร้านค้าจะได้รับส่วนลดของราคาขายปลีกจากบริษัท โดยแยก
ประเภทร้านค้าออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
• ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม หรือร้านขายของชำ โดย
มีลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 จำนวน 23,915 ร้าน ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์ทวี่ างจำหน่ายบางชนิด
จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้เฉพาะ เพื่อให้มีความแตกต่าง
จากช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ และสอดคล้องกับความต้องการ
และกำลังการซื้อของลูกค้า โดยร้านค้าประเภทนี้จะชำระเงินค่า
ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษทั ทันทีทไี่ ด้รบั ผลิตภัณฑ์
• ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ มีการบริหารจัดการมาตรฐาน
และใช้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ล งทุ น สู ง เช่ น เซเว่ น อี เ ลฟเว่ น
แฟมิลมี่ าร์ท ร้านค้าสะดวกซือ้ ในสถานีบริการน้ำมัน และประเภท
ดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store) เช่น เทสโก้โลตัส คาร์ฟรู ์ และ
บิก๊ ซี รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
มีจำนวน 8,355 ร้าน 

Variety, reasonable price and convenience of consumption

2. การค้าปลีก
เป็นลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นร้านค้าปลีกของ
บริษทั และการจำหน่ายตรงให้กบั ลูกค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ของบริษทั ได้แก่
เดลิยา่  
มาดาม มาร์โก้ 
กูด๊ มอร์นงิ่ ฟาร์มเฮ้าส์

การแข่งขัน

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
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คูแ่ ข่งของบริษทั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
• คู่แข่งประเภทร้านค้าปลีก ได้แก่ ร้านค้าปลีกประเภท
สะดวกซื้ อ ที่ มี โ รงงานเบเกอรี่ เ ป็ น ของตนเองหรื อ ว่ า จ้ า งผลิ ต
ตราสินค้าของตน ได้แก่ ตราเลอแปง และตราเบเกอร์แลนด์ ของ
7-11 และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีมุมผลิตขนมปังและเบเกอรี่
ของตนเอง เช่ น เทสโก้โลตัส, คาร์ฟูร์, แมคโคร และบิ๊ ก ซี
เป็นต้น รวมถึงร้านค้าปลีกขนมปังและเบเกอรี่ที่รู้จักทั่วไป เช่น
เอสแอนด์พี กาโตว์เฮ้าส์ ยามาซากิ เป็นต้น 
• คู่แข่งประเภทที่ผลิตขนมปังจำหน่ายในรูปแบบการค้าส่ง
เช่น บริษทั ซี แอนด์ ดับบลิว จำกัด ผูผ้ ลิตขนมปังและเบเกอรี่
ยีห่ อ้ เอพลัส บริษทั เอส.ที. เบเกอรี่ จำกัด ผูผ้ ลิตขนมปังและ
เบเกอรีย่ หี่ อ้ ทวิสต์ (Twist) เป็นต้น
ปัจจุบันคู่แข่งทั้ง 2 ประเภท เข้ามาแข่งขันทางการตลาด
เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเภทเบเกอรี่ค้าปลีก ซึ่งมีการ
หมุนเวียน เข้า-ออก ของธุรกิจสูง ส่วนคู่แข่งประเภทค้าส่งนั้น
มุ่งทำการแข่งขันทางด้านราคาแต่เพียงอย่างเดียว ประกอบกับ
บริษทั เป็นผูน้ ำในการออกสินค้าใหม่เสนอต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
ในขณะทีค่ แู่ ข่งเป็นผูต้ าม จึงเห็นได้วา่ บริษทั มีความได้เปรียบคูแ่ ข่ง
ทัง้ 2 ประเภทนีอ้ ย่างชัดเจน จากการลงทุนทางด้านเครือ่ งจักรใน
การผลิตที่ทันสมัย ควบคุมอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอน
การผลิตทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจาก
โรงงานมีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐานสูงเท่ากันไม่วา่ จะวางจำหน่ายอยู่
ทีใ่ ด ในขณะทีค่ แู่ ข่งขันบางรายมีจดุ ผลิตสินค้ากระจายตามสถานที่
หรื อ สาขาต่ า งๆ ทำให้ สิ น ค้ า จากจุ ด ผลิ ต ต่ า งกั น มี คุ ณ ภาพไม่
เหมือนกัน ประกอบกับการที่บริษัทมีการลงทุนเทคโนโลยีด้าน
การจัดส่งและจัดจำหน่าย ทำให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วาม
สดใหม่ได้วนั ต่อวัน และมีการบริหารการเก็บผลิตภัณฑ์คนื เพือ่ ไม่ให้
มีผลิตภัณฑ์เดิมตกค้างอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสดใหม่
ของสินค้าเป็นที่พอใจจากผู้บริโภค ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบ
คู่แข่งรายอื่นๆ เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และมาตรฐานการบริการที่สามารถครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ของ
ประเทศ

2. Retailing
This is the selling of products through company’s
outlets and directly to consumers under the company’s brand
names, which are
Deliya by Farmhouse
Madame Marco
Good Morning Farmhouse

Competitions
The Company’s competitors can be divided into 2
categories:-

• Retailers :- retailers who have their own factories or
employ supplies to produce goods under their names. These
are Le Pain and Bakerland brands of 7-11 convenience stores,
the bakery section of modern-trade stores, e.g. Tesco Lotus,
Carrefour, Macro and Big C, well-known retailers of bread and
bakery products, e.g. S&P, Gateaux House, Yamazaki, etc.

• Wholesale business competitors: C&W Co., Ltd.,
the producer of A Plus bread and bakery, Gardenia Foods
(Thailand) Co., Ltd., the producer of Gardenia bread and S.T.
Bakery Co., Ltd., the producer of Twist bread.
Presently, both types of the competitors have been
considerably entering the market. The retail bakery business
has a high re-entry rate, while the wholesale business is
focusing on price undercutting. The company is also the
leader in constantly introducing new products to customers
while competitors are just followers. Clearly, it can be said
that the company is on the edge of advantages, comparing
to the two competitors as it has one factory and a set of
advanced machinery monitored by the computer from every
process. This resulted in low production cost, consistent quality
and standard products, whereas competitors have spread
their factories in many areas and this caused the product
differentiation. President Bakery Plc. Invested in logistics
technology, which enables the products to be delivered
fresh and on time daily. The effective service of recalling the
unsold products has made the company enjoy the freshness
of the product that satisfies consumers the advantage over
the competitors in both product quality and service standard
that covers all regions of the country, where competitors have
restrictions.

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

Procurement of Products and Services
การผลิต

โดยบริษทั ได้แบ่งสายการผลิตในแต่ละโรงงานผลิต ดังนี้
โรงงานแห่งที่ 1
1. อาคาร 1 มีสายการผลิต 4 สาย ได้แก่
1.1 สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น ซึ่งสามารถผลิต
ขนมปังชนิดแผ่นด้วยกำลังการผลิต 4,000 แถว/ชัว่ โมง
1.2 สายการผลิตขนมปังแฮมเบอร์เกอร์และฮอทดอก
โดยมีกำลังการผลิตที่ 20,000 ชิน้ /ชัว่ โมง
1.3 สายการผลิตขนมปังทาหน้า
1.4 สายการผลิตโดรายากิ
2. อาคาร 2 มีสายการผลิต 3 สายได้แก่
2.1 สายการผลิตขนมปังสอดไส้ โดยมีกำลังการผลิต
ที่ 14,000 ชิน้ /ชัว่ โมง
2.2 สายการผลิตเค้ก คุกกี้ และขนมปังกรอบ
2.3 สายการผลิตพัฟ พาย และเพสตรี้

The Company owns 3 factories, 2 at the Lad Krabang
Industrial Estate on 18-rai, 3-ngan Area. In the Factory 1,
there are 3 buildings with 26,680 sq.m. of operational
area. In the Factory 2, there are 2 buildings with approximately
10,000 sq.m. of operational area. The Factory 3 is located
in Bang Chan Industrial Estate on 12 rai, 2 ngan, 57 square
two-meters. It contains one building with 38,000 sq.m. of
operational area and started the production since June 2009.
All production from these 3 factories of the Company are
high-technology imported from Japan, the US, Germany, Italy,
Switzerland and so on. These results in consistency in quality
of the products under the same standard and enables us to
distribute the products to all region in Thailand on daily basis.
Since we realizes the importance of good quality of the
products what the consumers are supposed to gain, we focus
on all stages of production process starting from receiving
of raw materials to transporting the end-products from the
factories. Apart from this we also imported modern and
effective production technology for best production with
consistent quality. We also focus on engineering and design
aspects of the factories for the highest effectiveness, easy
supervision and control and sufficiency of light and ventilation
inside the factory.

Buildings:
Factory No.1
1.

Plant 1 has 4 production lines
1.1 Production of sliced bread with the capacity of

4,000 loaves/hr.
1.2 Production of burger and hotdog buns with
the capacity of 20,000 pieces/hr.
1.3 Production of spread bread
1.4 Production of Dorayaki
2.

Plant 2 has 3 products for lines
2.1 Production of filled buns with the capacity of

14,000 pieces/hr.
2.2 Production of cake, cookie and crispy toasts
2.3 Production of pie and pastry
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บริษัทมีโรงงานอยู่ 3 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง 2 โรงงาน มีพนื้ ทีร่ วม 18 ไร่ 3 งาน โดยโรงงานที่ 1
มี 3 อาคาร พืน้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ 26,680 ตารางเมตร โรงงานที่
2 มี 2 อาคาร พืน้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ 10,000 ตารางเมตร โรงงาน
ที่ 3 ตัง้ อยูท่ นี่ คิ มอุตสาหกรรมบางชัน มีพนื้ ที่ 12 ไร่ 2 งาน 57
ตารางวา มี 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยกว่า 38,000 ตารางเมตร
เริ่มการผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ
บริษัทผลิตจากโรงงานทั้ง 3 แห่ง โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัยและดีทสี่ ดุ จากหลายๆ ประเทศ เช่น ญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา 

เยอรมันนี อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น สินค้าทีผ่ ลิตออกมา
จึงมีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมต่อการจัด
จำหน่ายทัว่ ภูมภิ าคของประเทศไทยได้วนั ต่อวัน
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพที่ดีของสินค้า
ที่ผู้บริโภคจะได้รับเป็นสำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงเข้มงวดกับทุก
ขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้า
สำเร็จรูปออกจากโรงงาน นอกจากนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ดีและทันสมัย สามารถผลิตสินค้าที่ดีที่สุดและมีคุณภาพ
มาตรฐานสม่ำเสมอมาติดตั้งในโรงงานทั้ง 3 แห่ง ไม่เพียงแต่
ความทันสมัยและกระบวนการผลิตเท่านัน้ ในเรือ่ งของวิศวกรรม
โครงสร้างและการออกแบบตัวอาคารก็เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความ
สำคัญเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ง่ายต่อการควบคุมดูแลและ
คำนึงถึงความเพียงพอของแสงสว่างและระบบหมุนเวียนอากาศ
ทีด่ ภี ายในโรงงาน

Production

3. อาคาร 3 มีสายการผลิต 4 สาย ได้แก่
3.1 สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น ซึง่ สายการผลิตนีเ้ ป็น
การผลิตสินค้าชนิดเดียว ด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automatic)
โดยมีกำลังการผลิต 4,300 แถว/ชัว่ โมง
3.2 สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น ทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าสาย
การผลิต ข้อ 3.1 เป็นระบบอัตโนมัติ (Fully Automatic) มีกำลัง
การผลิต 1,440 แถว/ชัว่ โมง เป็นเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย เพือ่
ครอบคลุมความต้องการของตลาดและต้นทุนการผลิตทีล่ ดลง
3.3 สายการผลิตขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ และฮอทดอก
โดยมีกำลังการผลิตที่ 36,000 ชิน้ /ชัว่ โมง กำลังการผลิตทีส่ งู สุด
ในเอเชียอาคเนย์ ทำให้สนิ ค้ามีมาตรฐานและคุณภาพดี เทียบเท่า
ระดับสากล ใช้แรงงานลดลง สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค และร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ ได้อย่างไม่จำกัด 
3.4 สายการผลิตขนมปังฮอทดอกครีม

โรงงานแห่งที่ 2
1. สายการผลิตสินค้า FROZEN DOUGH โดยมีกำลังการ
ผลิตประมาณ 1 ตัน/ชัว่ โมง
2. สายการผลิ ต ขนมปั ง สอดไส้ โดยมี ก ำลั ง การผลิ ต
8,000 ชิน้ /ชัว่ โมง

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

38

โรงงานแห่งที่ 3
1. สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น ซึง่ สามารถผลิตขนมปัง
ชนิ ด แผ่ น ด้ ว ยกำลั ง การผลิ ต 4,500 แถว/ชั่ ว โมง ด้ ว ยระบบ
อัตโนมัติ (Fully Automatic) 
2. สายการผลิ ต ขนมปั ง สอดไส้ โดยมี ก ำลั ง การผลิ ต
20,000 ชิน้ /ชัว่ โมง ด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automatic)
สำหรับนโยบายการผลิตนัน้ นอกจากขนมปังแฮมเบอร์เกอร์
บันที่จำหน่ายในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด และร้านค้าสะดวกซื้อ รวม
ทัง้ เค้ก “มาดาม มาร์โก้” ซึง่ จะผลิตตามคำสัง่ ของลูกค้าแล้ว การ
ผลิตโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการสรุปยอดขายของพนักงานขาย โดย
ในแต่ละวันพนักงานขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์โดย
ใช้สถิตขิ อ้ มูลการขายในอดีตทีผ่ า่ นมา ในเขตทีต่ นรับผิดชอบและ
ส่งคำสั่งผลิตให้โรงงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการผลิตสินค้าแต่ละวัน ทั้งนี้พนักงานขายจะใช้คอมพิวเตอร์
มือถือในการลงบันทึกยอดขาย ยอดสินค้าคืน รวมทัง้ การออกใบ
กำกับภาษีให้กบั ร้านค้า โดยข้อมูลการขายจากคอมพิวเตอร์มอื ถือ
เหล่านีจ้ ะถูกเก็บไว้เป็นสถิตแิ ละนำไปประมวลผลทีส่ ว่ นกลาง เพือ่
ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการผลิต
ในด้านวัตถุดบิ แป้งสาลีและไขมันถือเป็นวัตถุดบิ หลักในการ
ผลิตขนมปังและเบเกอรีอ่ นื่ ๆ บริษทั ทำการสัง่ ซือ้ จากผูข้ ายหลาย
ราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยสั่งซื้อ
แป้งสาลีจากผูข้ าย 5 ราย และไขมันจากผูข้ าย 8 ราย นอกจากนี้
ยังมีวตั ถุดบิ ทีเ่ ป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตขนมปัง รวมถึง
บรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ มี ลู ค่าการซือ้ สูง
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทนำเข้าจากต่างประเทศได้แก่
ยีสต์ งาขาว ธัญพืชทีเ่ ป็นส่วนผสมของขนมปัง นมผง สารเสริม
คุณภาพ คลิปล็อคปากถุงขนมปัง และถุงขนมปัง เป็นต้น 

3.

Plant 3 has 3 production lines
3.1 The production of sliced bread uses fully

automatic machinery with the capacity of 4,300 loaves/hr.
3.2 The production of sliced bread, which is larger
than that in clause 3.1, uses fully automatic machinery with
the capacity of 1,440 loaves/hr. By using state-of-the art
technology, it can meet the demand of the market and reduce
the production costs.
3.3 The production of burger and hotdog buns is
at the capacity of 36,000 pieces/hr, the highest production
capacity in Southeast Asia. Producing products with high
quality and standard. This resulted in reduced labor force
and increased production capacity hence meet the demand
of consumers and new fast-food restaurants, more business
channels and new markets.
3.4 Producttion of creamed hotdog

Factory No.2
1. Production line: frozen dough with capacity of 1 ton/hr.
2. Production: bread with fillings with capacity of 8,000
pieces/hr.

Factory No.3
1. Production Line of Sliced Bread - we are able to
produce sliced bread with production capacity of 4,500
loaves per hour with fully automatic system;
2. Filled bread - Our production capacity is 20,000
pieces per hour with fully automatic system;
Regarding the production policies, apart from the burger
buns sold at fast food chains and convenient stores and
Madame Marco cakes sold by order, production also depends
on the sales records made by the sales representative. Each
day, sales representative have to estimate the amount of order
based on sales statistic data in the past via computer network
for the next day stock Moreover, sales representatives will
have to use handheld computer to record their sales, products
returned and tax invoice, where such information will be kept
as statistics used for further evaluation of the production plan.
Plain flour and fats such as butter, shortening, and
powdered milk are the main ingredients in bread and other
bakeries production. To prevent the risk of raw material
shortage, the company purchases them from several suppliers
of which are 5 plain flour and 8 fats suppliers. Other raw
materials used for bread production, packages, also have high
purchase value.
The raw materials and packages the company imported
were yeast, white sesame, cereal crop, powdered milk,
nutritious supplement, clip lock and bag for bread, etc.

การกระจายสินค้า

Product Distribution
The company manufactures and distributes its
products according to the demands of the markets
and consumers based on daily sales records. Sales
representatives estimate the demand by referring to the
past sales records in their respective areas of responsibility
and submit orders to the factory via computer. By doing
so, the company ensures that there will be freshly baked
products delivered to the market shelves everyday and
that there will be no remaining stock left behind from
the previous day. For burger buns in fast food stores and
convenient stores and Madame Marco cakes, the company
produces these items by order, ensuring the maximum
benefits and freshness to the customers.
The company is the first bakery manufacturer in
Southeast Asia to us the mobile computer system in sales
and distribution systems. Past sales records can always
be looked up, enabling the company to accurately deliver
the correct number of product to shops. Compared with
other bakeries in this region, the company has a low rate
of inventory control and there are always fresh products
on shelves everyday with minimum unsold products left
behind.
Moreover, the company continues to increase
distribution outlets in Bangkok and other provinces to
meet market demand nationwide. In doing so, Traditional
Trade and Modern are being used.
For product distribution, the company has 35
distribution centers nationwide, delivering the products
to customers by 696 delivery trucks. This clearly indicates
that the company is ready and prompt in all aspects of
sales and delivery when compared to other competitors,
who are still using the traditional systems and delivery
methods. The competitive edge keeps the company sturdy
and confident as a leader in the Thai bakery business.
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สำหรับนโยบายทางด้านการกระจายสินค้านั้น บริษัทยึด
หลักการผลิตและจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของตลาดและ
ลูกค้า ซึง่ จะมีการสรุปยอดขายของพนักงานขาย โดยในแต่ละวัน
พนักงานขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยใช้สถิติ
ข้อมูลการขายในอดีตทีผ่ า่ นมาในเขตทีต่ นรับผิดชอบและส่งคำสัง่
ผลิตให้โรงงานผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต
สินค้าแต่ละวัน เพื่อให้สินค้าที่ออกสู่ตลาดมีความสดใหม่ทุกวัน
ไม่เหลือค้างเป็นของเก่าบนชัน้ วางสินค้า และสำหรับขนมปังแฮม
เบอร์เกอร์ที่จำหน่ายในร้านฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซื้อรวมทั้ง
เค้กมาดาม มาร์โก้ จะผลิตตามคำสัง่ ของลูกค้า เพือ่ ผูบ้ ริโภคจะ
ได้รับเบเกอรี่ที่มีความสดใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ เพื่อคุณภาพที่ดีของ
สินค้าและประโยชน์สงู สุดต่อผูบ้ ริโภค
บริ ษั ท เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจำหน่ า ยขนมปั ง รายแรกในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ทนี่ ำระบบ Mobile Computer System มาใช้
ในการจัดจำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ
โดยพนักงานขายสามารถตรวจสอบดูข้อมูลสถิติการจำหน่าย
ย้อนหลังได้ ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมปริมาณการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากที่สุด และ
บริหารความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายได้วนั ต่อวัน ทำให้
มีสนิ ค้าคืนในอัตราทีต่ ำ่ มาก เมือ่ เปรียบเทียบกับเบเกอรีร่ ายอืน่ ๆ
ทัง้ ในประเทศและภูมภิ าคอาเซียน
นอกจากนี้บริษัท ยังมีการขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพืน้ ทีข่ อง
ประเทศไทยให้ได้มากทีส่ ดุ โดยมีการจัดจำหน่ายผ่านกลุม่ ร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade)
สำหรับการกระจายผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทมีศูนย์กลางการ
กระจายสินค้า (Distribution Center) กระจายอยูท่ วั่ ทุกภาคของ
ประเทศไทยรวม 35 แห่ง และขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าต่างๆ
ด้วยรถขนส่งของบริษทั ซึง่ มีจำนวนมากถึง 696 คัน จะเห็นได้วา่
บริษัทมีความพร้อมในทุกๆ ด้านของการขนส่งและจัดจำหน่าย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ คู่ แ ข่ ง ทั้ ง หมด ซึ่ ง ยั ง ใช้ ร ะบบและวิ ธี ก าร
จัดจำหน่ายแบบเดิมๆ นับได้ว่าบริษัทมีความได้เปรียบทางการ
แข่ ง ขั น อย่ า งมาก ดั ง นั้ น ตลอดเส้ น ทางการเป็ น ผู้ น ำในธุ ร กิ จ
เบเกอรีข่ องบริษทั จึงดำเนินไปอย่างมัน่ คงและมัน่ ใจ

ศูนย์กระจายสินค้าในกรุงเทพ และต่างจังหวัด แบ่งตามภูมภ
ิ าคได้ดงั นี้

Distribution Centers and Divided into Different Region
ภาคเหนือ (North)
1. ดี.ซี. เชียงใหม่

เชียงราย

Tel. 053-386018

2. ดี.ซี. เชียงราย

Tel. 053-701239

3. ดี.ซี. พิษณุโลก

เชียงใหม่

Tel. 055-226470

แพร่

4. ดี.ซี. นครสวรรค์

อุดรธานี

Tel. 056-334061

สกลนคร

พิษณุโลก

ตาก

Tel. 054-533906

6. ดี.ซี. ตาก
ร้อยเอ็ด

นครสวรรค์

ขอนแก่น

Tel. 055-893136

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North East)
1. ดี.ซี. อุบลราชธานี

นครราชสีมา สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี

ลพบุรี

อยุธยา

5. ดี.ซี. แพร่

Tel. 045-286133

2. ดี.ซี. ขอนแก่น

Tel. 043-341728

3. ดี.ซี. นครราชสีมา
กรุงเทพฯ
ราชบุรี

Tel. 044-246170

ปราจีนบุรี

4. ดี.ซี. อุดรธานี

Tel. 042-325041

ชลบุรี

5. ดี.ซี. สกลนคร

Tel. 042-736017

6. ดี.ซี. ร้อยเอ็ด

จันทบุรี

Tel. 043-523262

ประจวบคีรขี นั ธ์
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7. ดี.ซี. สุรินทร์

Tel. 044-530056

กรุงเทพมหานคร

สุราษฎร์ธานี

ภูเก็ต

ภาคกลาง (Center)
1. ดี.ซี. อยุธยา

• วิภาวดี • พระราม 3
• ศูนย์วจิ ยั • เสรีไทย
• รัตนาธิเบศร์ • อุดมสุข
• รังสิต • ตลิง่ ชัน
• พระราม 2 • บางพลี

ชุมพร

Tel. 035-242552

2. ดี.ซี. ราชบุรี

Tel. 032-312815

3. ดี.ซี. ลพบุรี

Tel. 036-645279

4. ดี.ซี. ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน)
Tel. 032-826605

กระบี่

D.C. Ubon Ratchathani
Fax. 045-286134
D.C. Khonkaen
Fax. 043-341727
D.C. Nakhon Ratchasima (Khoraj)
Fax. 044-924175
D.C. Udon Thani
Fax. 042-325042
D.C. Sakon Nakhon
Fax. 042-736018
D.C. Roiet
Fax. 043-523263
D.C. Surin
Fax. 044-530046
D.C. Ayutthaya
Fax. 035-234294
D.C. Ratchaburi
Fax. 032-312814
D.C. Lopburi
Fax. 036-645280
D.C. Prachuapkhirikhan
(Hua Hin)
Fax. 032-826606

ภาคตะวันออก (East)
1. ดี.ซี. ชลบุรี (พัทยา)
Tel. 038-242552

สงขลา

2. ดี.ซี. จันทบุรี

Tel. 039-311601

3. ดี.ซี. กบินทร์บุรี
(ปราจีนบุรี)

Tel. 037-200611

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (10 ดี.ซี.)
Great Bangkok & Centers (10 Distribution Centers)
1. ดี.ซี. วิภาวดี
2. ดี.ซี. พระราม 3
3. ดี.ซี. ศูนย์วจิ ยั
4. ดี.ซี. เสรีไทย
5. ดี.ซี. รัตนาธิเบศร์
6. ดี.ซี. อุดมสุข
7. ดี.ซี. รังสิต
8. ดี.ซี. ตลิง่ ชัน
9. ดี.ซี. พระราม 2
10. ดี.ซี. บางพลี

D.C. Chiang Mai
Fax. 053-386019
D.C. Chiang Rai
Fax. 053-700913
D.C. Phitsanulok
Fax. 055-226476
D.C. Nakhon Sawan
Fax. 056-334060
D.C. Phrae
Fax. 054-626524
D.C. Tak
Fax 055-540519

D.C. Vipavadee
D.C. Rama III
D.C. Soonvijai
D.C. Serithai
D.C. Ratthanatibet
D.C. Udomsuk
D.C. Rangsit
D.C. Talingchan
D.C. Rama II
D.C. Bangphi

Tel. 02-9362981
Tel. 02-2954769
Tel. 02-7182491
Tel. 02-5481281
Tel. 02-5809900
Tel. 02-3288452
Tel. 02-5674540
Tel. 02-8656524
Tel. 02-8954875
Tel. 02-3288452

Fax. 02-9363248
Fax. 02-2954768
Fax. 02-7182490
Fax. 02-5404504
Fax. 02-5803339
Fax. 02-3288425
Fax. 02-9582820
Fax. 02-8656525
Fax. 02-8957449
Fax. 02-3288452

ภาคใต้ (South)

1. ดี.ซี. สุราษฎร์ธานี
Tel. 077-284954

2. ดี.ซี. สงขลา
(หาดใหญ่)

Tel. 074-582494

3. ดี.ซี. ภูเก็ต

Tel. 076-246392

4. ดี.ซี. ชุมพร

Tel. 077-576932

5. ดี.ซี. กระบี่

Tel. 075-612908

D.C. Chonburi (Pattaya)
Fax. 038-234294
D.C. Chanthaburi
Fax. 039-332441
D.C. Kabinburi
(Prachin Buri)
Fax. 037-200612
D.C. Suratthani
Fax. 077-212020
D.C. Song Khla
(Hatyai)
Fax. 074-582493
D.C. Phuket
Fax. 076-246221
D.C. Chumphon
Fax. 077-576933
D.C. Krabi
Fax. 075-612909

กระจายสินค้า สูร่ า้ นค้ากว่า 32,270 ร้านค้าทัว่ ประเทศ ภายในเวลา 12 ชัว่ โมง
Distribute to 32,270 outlets in Thailand with in 12 hours

ปัจจัยความเสีย่ ง

Risks Factors
จากลักษณะธุรกิจของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด
(มหาชน) ปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และผลกระทบทีอ่ าจจะมี
ต่อการดำเนินงานในอนาคต มีดงั นี้

1. ความเสีย่ งในการพึง่ พาลูกค้า

2. ความเสีย่ งเกีย่ วกับราคาวัตถุดบิ
วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่ ได้แก่
แป้งสาลี ซึ่งในปี 2552 บริษัทมีมูลค่าการใช้แป้งสาลี คิดเป็น
ประมาณร้อยละสามสิบของต้นทุนขายของบริษัท โดยแป้งสาลี
ทั้งหมดจะได้มาจากการนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศและนำมา
โม่เป็นแป้งสาลี เนื่องจากข้าวสาลีเป็นสินค้าเกษตรที่ความเสี่ยง
เกี่ ย วกั บ สภาพภู มิ อ ากาศ ดั ง นั้ น ผลผลิ ต ข้ า วสาลี จึ ง ได้ รั บ
ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว อีกทั้งราคาน้ำมันในตลาดโลกที่
ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนการ
ปลูกข้าวสาลี เช่น การปลูกข้าวโพดหรือถั่วเหลือง เพื่อเป็น
แหล่งพลังงานทดแทนมากขึน้
สำหรับความเคลื่อนไหวราคาข้าวสาลีในตลาดโลกรวม
ค่าขนส่ง ในปีทผี่ า่ นมา (มกราคม - ธันวาคม 2552) ราคาขาย
รายเดือนมีการปรับตัวเคลื่อนไหวในช่วงประมาณ 272 ถึง 347
เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยราคาเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดในปี 2552
อยูท่ เี่ ดือนพฤษภาคม และราคาเฉลีย่ ต่อเดือนทีต่ ำ่ สุดในปี 2552

in many risks, which may affect future development, these
risks are:

1. Risk of dependence
The company distributes products through CP All
Plc, which operates convenient stores throughout the country.
In 2008, the company generated 30% of total income from
CP All Plc., which is considered to be a great amount. In this
case, if the company loses business from this channel, sales
revenues would be affected dramatically.
Nevertheless, due to the high quality and standards
of the company’s products, they are well accepted by a wide
range of consumers, creating the highest sales volumes to
the 7-eleven stores compared to competitor’s bakeries. Both
President Bakery Plc. and CP All Plc., therefore, share mutual
benefits.
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2. Raw Material Price Risk
The main raw material of making bread and bakery
is wheat flour. In 2009, the company used wheat flour
accounted for 30% of total cost. The company imports wheat
and grinds by itself. Therefore, the company will experience
risks from wheat price which was fluctuated according to the
quantity of the wheat. Apart from this, due to high price of
fuel oil, farmers changes from planting of wheat to corn or
soy beans for alternative energy sources.
For the movement of wheat price in the global
market, including transportation in the past year (January –
December 2009), the monthly wheat price had been moving
between US$272 per ton to US$ 347 per ton. The highest
average price per month was in May and the lowest average
price per month was in August 2009. The Company, however,
negotiated the price with domestic suppliers to get the best
price and quality. Since we purchased a large quantity of
wheat flour, our negotiation power is high.
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บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ โดยบริษัทถือว่า
บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นช่องทางการจำหน่าย
ช่องทางหนึ่งของบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2552 ยอดจำหน่ายให้แก่
ลูกค้าดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละสามสิบกว่าของรายได้จาก
การขาย โดยหากบริษัทสูญเสียลูกค้ารายนี้ จะส่งผลต่อรายได้
ในส่วนดังกล่าวของบริษทั ได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสูง
และได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภคอย่างกว้างขวาง ทำให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับร้านค้าในระดับ
ที่สูงเมื่อเทียบกับสินค้าขนมปังและเบเกอรี่ของคู่แข่ง โดยหาก
พิจารณาจากร้านค้าสะดวกซื้อของบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด
(มหาชน) จะพบว่ า มี ก ารวางจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมปั ง และ
เบเกอรี่ที่ผลิตโดยบริษัทเป็นจำนวนมาก จึงนับได้ว่าทั้งบริษัท
และบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลประโยชน์ทั้ง
2 ฝ่าย 

President Bakery Plc. Is the type of business that involves

จะอยู่ ใ นช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม อย่ า งไรก็ ดี บ ริ ษั ท ได้ มี ก ารเจรจา
ต่ อ รองราคาแป้ ง สาลีกับผู้ขายในประเทศหลายรายเพื่อ ให้ ไ ด้
ราคาและคุณภาพที่ดีที่สุด ซึ่งบริษัทซื้อแป้งสาลีในปริมาณมาก
ทำให้บริษทั มีอำนาจในการต่อรองสูง
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ยั ง คงยึ ด ถื อ นโยบายด้ า นการ
จัดซือ้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดซือ้ สูงสุดดังนี้
1. ในการซือ้ วัตถุดบิ ของบริษทั จะต้องมีผขู้ ายหลายราย
เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ทั้งในด้านคุณภาพ และราคา จึงทำให้
บริษทั สามารถซือ้ วัตถุดบิ ได้ในเงือ่ นไขทีด่ ที สี่ ดุ  
2. การปรับปรุงกระบวนการผลิตและสูตรการผลิตเพือ่
ให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

3. ความเสีย่ งเกีย่ วกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
		 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สด

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
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เนื่องจากขนมปังและเบเกอรี่ของบริษัทส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์สด มีอายุในการบริโภคสัน้ ตัง้ แต่ 3-7 วันนับแต่วนั ผลิต
ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงหากมีผลิตภัณฑ์สดคืนจากร้านค้าใน
ปริมาณมากเนื่องจากจำหน่ายไม่หมด ซึ่งจะกระทบต่อผลการ
ดำเนิ น งานของบริ ษั ท ได้ อย่ า งไรก็ ต าม จากการที่ บ ริ ษั ท ให้
ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานขาย และมีการนำระบบ
คอมพิวเตอร์แบบมือถือมาใช้ในระบบการจัดจำหน่ายและกระจาย
ผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ ทำให้พนักงานขายของบริษัทสามารถ
สรุปยอดขาย และควบคุมปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรง
ตามความต้องการของร้านค้าและผู้บริโภคมากที่สุด ทั้งนี้บริษัท
จะรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ำหน่ า ยไม่ ห มดจากร้ า นค้ า คื น ทั้ ง หมดเมื่ อ
นำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปส่ง อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้กำหนดเป้าหมาย
ให้พนักงานขายประเมินยอดขายให้ได้อย่างแม่นยำ และกำหนด
ให้มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไม่หมดซึ่งบริษัทต้องรับคืนในสัดส่วน
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง โดยมีการ
กำหนดผลตอบแทนของพนักงานขายอ้างอิงกับยอดจำหน่ายและ
ปริมาณผลิตภัณฑ์คนื เพือ่ เป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานขาย บริษทั
ได้มกี ารพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยนำระบบ Pre-sale มาใช้
ในการคาดถึ ง ความต้ อ งการสิ น ค้ า ของลู ก ค้ า ได้ แ ม่ น ยำยิ่ ง ขึ้ น
ทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์คนื จากร้านค้าลดลง เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ก่อนการนำระบบ Pre-sale มาใช้ และ มีการพัฒนาระบบดังกล่าว
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้

However, the Company has purchase policy for the
highest effectiveness as follows:(1) Regarding raw material purchase, we have
many suppliers to enhance competition in both quality and
price that enable us to buy the raw materials with the best
condition;
(2) We also improve the production process and
recipe for effective cost management;

3. The risk regarding the characteristics
of the products which are mostly 
fresh products
Most of bread and bakery products of the company
is fresh products which would be expired within 3-7 days
from the manufacturing date, so the company had risks if
there were large number of products return from the shops
as they could not be sold. This would affect the company’s
operating results. However, as the company focused on
salespersons’ training and installed the mobile computer
system in the sale and distribution system, so its salespersons
could acknowledge the sales and control the quantities of
the products delivering to the stores in accordance with the
demand of the each store and its customers. Therefore, the
company would accept the return of unsold products from the
stores in full when it distributed its new products. However,
the company had set up its target that its sale persons could
forecast the sales precisely and determined that the company
would receive the unsold products back at the rate not over
10 percents of the products that they had delivered. The
company provides the remuneration for salespersons based
on sales and return items in order to motivate its salespersons.
The company had developed its computer system by installing
pre-sale system to predict the demand of the customers more
precisely. This would reduce the volume of products return
from the stores comparing to the period before installing
Pre-sale system.

4. ความเสีย่ งจากการมีกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัทในกลุ่มบริษัท
เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด (ประกอบด้วย บริษัทเพรซิเดนท์ไรซ์ 

โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษทั เพรซิเดนท์ โฮลดิง้ จำกัด)
ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 56.27 (ณ วันปิดสมุดทะเบียน
วันที่ 1 ตุลาคม 2552) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษทั จึงทำให้บริษทั ในกลุม่ บริษทั เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จำกัด
สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็น
เรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรือ่ งอืน่ ทีต่ อ้ งใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อ
บังคับบริษทั กำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ จึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้

4. Risk from major shareholders
The company’s major shareholders comprise of the
companies from President Holding Group (President Rice
Products plc. and President Holding Co., Ltd.) held 56.27%
of shares as of October 1, 2009 (after the closing date of
registration). This means these companies control the
Shareholders Meeting in the election of directors or any
transactions required majority votes, except those requiring
three quarters of the total votes as set forth by law and/or the
articles of association. Therefore, the remaining shareholders
are not likely to gain the upper hand through majority vote
at the General Meeting of Shareholders to inspect of prolong
the matter from major shareholders.
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โครงสร้างการถือหุน
้ และการจัดการ

Shareholding Structure

Shareholders

ผูถ้ อื หุน้
(1) รายชือ่ กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ณ วันที  
่ 1 ตุลาคม 2552
(วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

ลำดับที่

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

44

closing date of registration)

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

No.

1

(1) List of shareholders as of October 1, 2009 (After the

จำนวนทีถ่ อื (หุน้ )

Shareholders

บริษทั ในกลุม่ เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จำกัด /1

President Holding Group/1

Percentage

25,320,750

56.27

2

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหาชน)

4,218,750

9.38

3

บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จำกัด (มหาชน)

1,266,960

2.82

4

นายพิพฒ
ั   พะเนียงเวทย์

870,065

1.93

5

บริษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน)

525,000

1.17

6

นางอรพินท์  พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

471,300

1.05

7

บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหาชน)

465,000

1.03

8

บริษทั ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

450,000

1.00

9

บริษทั ธนูลกั ษณ์ จำกัด (มหาชน)

450,000

1.00

10

บริษทั ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

450,000

1.00

11

บริษทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

450,000

1.00

12

บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

450,000

1.00

13

บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอนเตอร์ไพรส์ 
จำกัด (มหาชน)

450,000

1.00

35,837,825

79.65

The President Foods Plc.

Sahapattana Inter Holding Plc.
Mr.Pipat Paniangvait

Sahapattanapibul Plc.

Mrs.Orapint Punsak-udomsin
ICC International Plc.
Pracha Aporn Plc.
Thanulak Plc.

Thai Wacoal Plc.

Better Way (Thailand) Co., Ltd.

International Laboratory Co., Ltd.

S & J International Enterprise Plc.

รวม / Total
/1

ร้อยละ

No. of Shares Hold

ประกอบด้วยบริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึง่ ถือหุน้
บริษทั คิดเป็นร้อยละ 37.52 และบริษทั เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จำกัด ร้อยละ 

18.75 
“ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของ
บริษทั ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี”

/1

President Rice Products Plc. holds 37.52% of shares and President
Holding Co., Ltd. Holds 18.75% of shares.
“Investors can find the information on the updated shareholders
from the company’s website prior to the Annual Shareholder
Meeting”

Dividend Policy

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 50 ของ
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยูก่ บั
ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษทั

The company has a dividend policy of paying no less than
50% of net profit after deducting income tax and statutory
reserve. Nonetheless, dividend payment can be changeable
dependent upon the result of company’s management,
financial statement and investment plan.

Human Resources

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวนพนักงานของบริษทั แบ่ง
ตามสายงานหลักเป็นดังนี้

As of December 31, 2009 the company’s employees are
dividend according to their jobs as follows:

หน่วย : คน / Unit : Person

สายงานหลัก

Main Department

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปี 2552

ปี 2551
1,778
1,191
91
107
12
66
3,245

2009

ฝ่ายผลิต
ฝ่ายขาย
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายการตลาด
อืน่ ๆ

Production

Others

2,064
1,200
96
120
16
64

รวม

Total

3,560

Sales
Accounting & Financial
Engineering
Marketing

Remuneration

ค่าตอบแทนแก่บคุ ลากร

ปี 2551
338,299,649.75
58,987,530.00
10,811,837.25
408,099,017.00

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

Salaries and wage
Provident fund contribution

381,290,434.00
71,940,530.00
12,244,247.75

รวม

Total

465,475,211.75

บริ ษั ท มี น โยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงิ น ไว้ ใ ช้ ส อย
โดยรับฝากเงินจากพนักงาน และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัท
ประกาศซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะตลาดเงิน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้
ยอดเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 112.05
ล้านบาท และบริษทั ได้จา่ ยดอกเบีย้ ให้แก่พนักงานสำหรับปี 2552
เป็นจำนวน 3.28 ล้านบาท 
นอกจากนีบ้ ริษทั และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำรอง
เลีย้ งชีพ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
ขึน้ เมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2533 เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้
สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลัก
ประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม หรือไร้
ความสามารถ หรือลาออกจากบริษทั หรือครบอายุการทำงานตาม
ระเบียบของบริษทั หรือลาออกจากกองทุน โดยใช้ชอื่ ว่า “กองทุน
สำรองเลีย้ งชีพพนักงาน บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ปัจจุบันมีทรัพย์สินสุทธิ 193,333,729.47

หน่วย : บาท / Unit : Baht

ปี 2552
2009

Total Bonus

45

2008

The company encourages employees to save by offering
a comparable interest rate to the one prevailing in the market
at any given time. As at 31 December 2009, the total amount
was 112.05 million Baht and the company paid interest for the
employees for the year 2009 at the amount of 3.28 million
Baht.
In addition, the company and the employees jointly
establish a provident fund in accordance with the provident
fund Act (B.E. 2530) on June 11th, 1990 in order to encourage
members to save their money and be a welfare and a
warranty for members and their families once employees are
dead or incapable or resign from the company or reach the
retirement according to the company’s regulation or resign
from the fund. The fund is named “the provident fund for
employees of the President Bakery Public company limited”
and the fund has been registered. At present, the fund has
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ค่าตอบแทน

Remuneration

2008

บาท โดยมีบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้
จัดการกองทุน และบริษทั ยังส่งเสริมให้พนักงานมีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความมัน่ คงในชีวติ และครอบครัว
โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม
พ.ศ. 2533 ในอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ต่ ำ กว่ า ท้ อ งตลาด ปั จ จุ บั น มี
พนักงานทีใ่ ช้สวัสดิการกูซ้ อื้ บ้านจำนวน 389 ราย 
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั
 
ในภาวะปัจจุบันหลายองค์กรต่างต้องเผชิญกับปัญหาการ
แข่งขันทางธุรกิจทีร่ นุ แรงขึน้ จึงเป็นเหตุให้องค์กรต่างๆ พยายาม
เร่งปรับตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจ
ของลู ก ค้ า เป็ น สำคั ญ ไม่ ว่ า จะเป็ น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดขี นึ้ ซึง่ การ
ปรับปรุงต่างๆ เหล่านี้อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้องค์กรอยู่ใน
สถานะของความได้เปรียบในการแข่งขัน องค์กรต่างๆ ต้องหันมา
ให้ความสนใจกับการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของ
พนักงาน ทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีความ
สำคัญต่อการสร้างความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จั ด เป็ น ต้ น ทุ น ประเภทหนึ่ ง ในลั ก ษณะของ
ต้ น ทุ น ทางปั ญ ญา ซึ่ ง มู ล ค่ า ของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นั้ น จะอยู่ ที่
พฤติกรรมและผลของการทำงาน ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงพยายาม
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพราะทรัพยากรมนุษย์จะ
เป็นตัวขับเคลือ่ นทีส่ ำคัญซึง่ จะนำองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายทีม่ งุ่ หวังไว้
ดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทจึงให้ความสำคัญในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ใน
ทุ ก ระดั บ ตามความจำเป็ น ของแต่ ล ะสายงาน สอดคล้ อ งกั บ
กลยุทธ์ของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีการผลิต การขาย และการจัดการในด้าน
ต่างๆ โดยในระดับหัวหน้างานนอกจากความรูใ้ นงานแล้ว บริษทั
จะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นด้านการบังคับบัญชา อาทิ
หลักสูตร Daily Management การสอนงาน และ Feedback
รวมถึงการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ เป็นต้น ระดับปฏิบัติการ
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ที่ตรงกับสายงานจากหัวหน้างาน
หรือผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน บริษัทได้เล็งเห็นถึงความ
สำคัญของการสอนงานและการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร
จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรวิทยากรภายใน Train the Trainer
เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรให้กับบุคลากรในสายงานต่างๆ
และเนื่ อ งจากบริ ษั ท ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการผลิ ต อาหาร ดั ง นั้ น
พนักงานในสายการผลิต รวมถึงสายงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้อง
ได้รบั ความรูด้ า้ นระบบคุณภาพต่างๆ ได้แก่ 5 ส GMP HACCP
TPM และระบบความปลอดภัยด้วย ส่วนพนักงานด้านการขาย
จะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการวางแผนการขาย (Presale) และ
Team Spirit เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพทางด้านการขาย ส่วนพนักงาน
ในสายงานอื่นๆ จะเน้นพัฒนาความรู้ตามสายงานที่รับผิดชอบ
และความรู้พื้นฐานที่จำเป็น หัวใจหลักของการพัฒนาบุคลากร
คือ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพราะองค์ประกอบ
ต่างๆ นีถ้ อื ได้วา่ มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน

net asset of 193,333,729.47 baht and has Thanachart Asset
Management Company as the fund manager. The company
also encourages the employees to have their own houses to
build the stability of their lives and families by co-operating
with the Governmental Housing Bank since October 15th,
1990 by offering lower interest rate than the market. At
present, there are 389 employees using the welfare to buy
their houses.

Corporate Policy on Human Resource
Development
 
At the present time, organizations are confronting
serious business competition that each organization tries to
adapt itself to strengthen itself by focusing on customers’
satisfaction. Many aspects of improvement, e.g. improvement
of production effectiveness, development of goods quality and
services, may not be sufficient for competitiveness. As a result,
they have to focus on capacity development as well as staff’s
ability. Human resource is one of resources that are important
for success or failure of business and it is also deemed as a
kind of cost or intellectual capital which is based on working
behaviours and outcomes. This is why an organization is trying
to develop the capacity and the ability of its staff for better
working efficiency. Since the human resource is a motivation
to drive the organization to achieve its goal, the Company,
always, focused on development of all levels of its staff’s skills
and ability based on their responsibilities. This is in line with the
Company’s strategy, changing situations and also technology
development regarding production, sales and management.
For head section level, apart from working knowledge, the
Company provided with other knowledge and skills necessary
for administration, e.g. Daily Management Program, Working
Training Program, Feedback, Problem Solution and Making
Decision Program. For operational-level staff, we focused on
development of skills in line with their responsibilities by their
head of section or those with experience. Since the Company
realized the importance of training and knowledge transfer
inside the organization, it provided with training under Train
the Trainer Program to increase skills of instructors for each
kind of works. Since the Company has business regarding food
production, it is necessary for production-sector staff to obtain
knowledge regarding various kinds of quality standard, i.e. 5
Sor Quality System, GMP, HACCP, TPM and safety system. For
salesperson, we focused on skills regarding presale and team
spirit to increase effectiveness of sales. For staff in other works
we focused on development of skills in line with their areas
of responsibility and necessary basic knowledge. Principle
elements of human resource development are knowledge
development, skill development and attitude development
which are necessary for sustainable corporate development.

การจัดการ

Management Structure
โครงสร้างองค์กร
Organization Chart
คณะกรรมการบริษทั
Board of Directors
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กรรมการผูอ้ ำนวยการ
Managing Directors

ส่วนตรวจสอบภายใน
Internal Audit Division
เลขานุการบริษทั
Company Secretary

โรงงาน
Factory

ฝ่ายผลิต 2

Production 2
Department

ฝ่ายผลิต 3

Production 3
Department

ฝ่ายผลิต 4

สำนักงาน
Office

ฝ่ายขาย 1

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Sales 1 Department

Human Resource
Department

Finance Department

ฝ่ายขาย 2

ฝ่ายสรรหาและจัดซือ้

ฝ่ายบัญชีบริหาร

Sales 2 Department

ฝ่ายขาย 3

ฝ่ายผลิตบางชัน

ฝ่ายบัญชีลกู หนี้

Accounts Recievable
Department

ฝ่ายขาย 4

สำนักผูอ้ ำนวยการ

Sales system Account
Department

ฝ่ายพัฒนามาตรฐานงาน

Production Bangchan
Department

Management
Accounting Department

ฝ่ายสารสนเทศ

ฝ่ายวิศวกรรม

RD and QC
Department

Procurement
Department

MIS Department

Sales 4 Department

ฝ่ายวิจยั พัฒนา
และควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายการเงิน

Sales 3 Department

Production 4
Department
Engineering
Department

บัญชีและการเงิน
Accounting
& Finance

Work Standard
Development
Department

Administration

ส่วนสนับสนุน
และประสานงาน

Supporting and
Coordinator Division

ฝ่ายบัญชีระบบขาย

ฝ่ายบัญชีตน้ ทุน
และงบประมาณ

Cost Accouting and
Budgeting Department

การตลาด
Marketing

ส่วนการตลาด

Marketing Division

ส่วนสนับสนุน

Support Division

ธุรกิจค้าปลีก
Retail

ส่วนผลิต

Production Division

ส่วนงานขาย

Sale Division

ส่วนกลาง

Administrative Division

ส่วนงานการตลาด

Marketing Division
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ฝ่ายผลิต 1

Production 1
Department

ขาย
Sales

คณะกรรมการ

Board of Directors

โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน
2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษทั
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษทั ประกอบ
ด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ดังนี้
รายชือ่ / Name

Board of Directors
List of Directors
As of 31 December 2009, there are 14 Directors

ตำแหน่ง / Title
ประธานกรรมการ

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผูอ้ ำนวยการ

Mr.Apichart Thammanomai

Chairman

Managing Director

3. นายกำธร ตติยกวี

กรรมการ

4. นายบุญเปีย่ ม เอีย่ มรุง่ โรจน์

กรรมการ

5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

กรรมการ

6. นายสมศักดิ์ อนุรกั ษ์ภราดร

กรรมการ

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมการและเลขานุการบริษทั

Mr.Kamthorn Tatiyakavee
Mr.Boonpiam Eamroongroj
Mr.Suchat Rattanajiajaroen
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Directors and Audit Committee.

1. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
Mr.Pipat Paniangvait
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The company’s structure consists of 2 Boards; Board of

Mr.Somsak Anurukpradorn
Ms.Petcharat Anantawichai

Director
Director
Director
Director

Director & Secretary

8. นางสุนนั ทา ชวนประพันธ์

กรรมการ

9. นางมาลี ตัง้ ใจสนอง

กรรมการ

Mrs.Sununta Chuanprapun
Mrs.Malee Tangjaisanong

10. นายพิมล รัฐปัตย์

Mr.Phimol Rattapat

11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
Dr.Yupa Soontrapa

12. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม
Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom

13. พลโทพิศาล เทพสิทธา

Lt.Gen.Phisal Thepsithar

14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

Mr.Boonsak Chiempricha

Director
Director

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Chairman of Audit Committee

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Audit Committee Director

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Audit Committee Director

กรรมการอิสระ

Independent Director

กรรมการอิสระ

Independent Director

กรรมการผูม้ อี ำนาจลงนามแทนบริษทั
กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผูม้ อี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั
โดยการลงนามนั้นกรรมการสองคนต้องลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่ า นประกอบ ด้ ว ย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ กำหนดของสำนั ก งาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่
ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมี
สิทธิได้รบั เลือกเข้ามาทำงานใหม่ได้ และกำหนดช่วงของวาระของ
การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการ
บริษัท ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น
4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปได้ ดังนี้

Any 2 Directors may perform any acts on behalf of
the company by jointly signing their names and affixing the
company seal.

Scope of power and authority of a
board of director
The board of directors had authorities and duties to
manage the company under its objectives, regulations and
shareholders’ resolution unless such matters have to be
approved from the shareholders’ meeting before taking any
actions such as the matters required by the law that they must
pass the shareholders’ resolution Any related transactions
categorized under Section 89/12 of the Securities and
Exchange Act (No. 4) B.E. 2551 (2008) are principle approved
to the company to allow the management team to conduct
them. Directors, executives, and related persons could
perform any transactions with a general commercial terms as
well as buying or selling any important assets in conformity
with the regulations of Stock Exchange of Thailand or as
required by other government units, etc. The board of
directors may assign its director or other persons to perform
such acts on behalf of the board of directors. Presently, the
board of directors had authorities to consider and approve
the following transactions

• To consider and approve different kinds of investment.
• To consider and approve of loan and to open account
with the financial institutions

Board of Audit Committee
The Board of Audit Committee consists of three
independent directors having a term of one year or remaining
time of the board of directors of the company. Director
whose term is ended has right to be re-elected. And his term
at the audit committee position is the same as the board of
directors. In the previous year, the audit committee had 4
meetings. The meetings were summarized as follows:
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ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
ทีส่ ำคัญมีดงั นี้
คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น
เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำ
รายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 นัน้ บริษทั ได้รบั อนุมตั ใิ นหลักการจากคณะกรรมการ
บริษัท ให้ฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถอนุมัติการทำธุรกรรม
ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปกับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยได้มีการเปิดเผย
รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการซื้ อ หรื อ ขายสิ น ทรั พ ย์ ที่ ส ำคั ญ ตามกฎเกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการ
อื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมี
อำนาจหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ร ายการบางรายการ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
• การพิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนต่างๆ
• การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชีกับ
สถาบันการเงิน 

Authorized Directors

ชือ่

Name

1. นายพิมล รัฐปัตย์

Mr.Phimol Rattapat

2. พญ. ยุพา สุนทราภา
Dr.Yupa Soontrapa

3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom
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ตำแหน่ง

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทัง้ หมด

Title

No. of Attendance/Total Meeting

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4

กรรมการตรวจสอบ

4/4

กรรมการตรวจสอบ และมีความรูด้ า้ นบัญชีการเงิน

4/4

Chairman of Audit Committee
Audit Committee

Audit Committee Director

โดยมี นางสาว จิณห์ระพีร์ พุม่ สงวน ผูจ้ ดั การส่วนตรวจสอบ
ภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นความอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระ เพือ่ ทำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดย
ไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั

Miss Jinrapee Phumsangoun, Manager of Internal Audit
Division, is Secretary of the Board of Audit Committee.
The audit committee has performed their duties and
responsibilities according to the audit committee’s charters
that are approved by the Company’s Board of Directors as
follows:
1. To examine that the Company has correct and
adequate financial report
2. To examine that the Company has appropriate and
effective internal control and internal audit and to monitor
the independence of the internal audit division and to approve
appointment, transfer, removal of Head of Internal Audit
Division or other division responsible for the internal audit
3. To examine that the company’s performances is
in accordance with the laws of securities and exchange,
regulations of Stock Exchange of Thailand and other laws
relating to the Company’s business
4. To select and propose for appointment of an
independent person to act as the Company’s auditor, to
propose the fee of this said person and to attend the meeting
with the auditor without attendance of management at least
once a year
5. To consider the issues which are relating to or which
may cause conflict of interest in compliance with laws and
regulations of Stock Exchange of Thailand in order to ensure
that such issue is reasonable and causes the most benefit to
the Company
6. To make the Board of Audit Committee’s report and
to disclose it in the Company’s annual report. This report shall
be signed by Chairman of the Audit Committee and shall, at
least, consist of these following information:(a) Comments on accuracy, completeness and
reliability of the Company’s financial report;
(b) Comments on sufficiency of the Company’s internal
control system;
(c) Comments on compliance to laws on securities
and exchange, regulations of stock exchange of Thailand and
other laws in relation to the Company’s business;

นิยามของคณะกรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือ
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ
ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่ตำ่ กว่า 3 คน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั เป็นไปตามข้อกำหนด
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

(d) Comments on suitability of the auditor;
(e) Comments on related transactions;
(f) Number of the board of audit committee’s
meetings and number of attendance of each committee;
(g) Comments or remarks received by the Board of
Audit Committee on compliance with the Charter;
(h) Any other issues which should be known by the
shareholders or general investors under the scope of duties
and responsibilities assigned by the Company’s Board of
Directors
7. According to the Board of Audit Committee’s works,
in case that any issues or acts may cause significant effect
to the Company’s financial status and performance, it shall
be rectified within a time frame deemed appropriate by the
Board of Directors:
(a) Conflicts of interest
(b) Corruption or irregularities or serious deficiencies
in internal control system
(c) Violation of laws on securities and exchange,
regulations of Stock Exchange of Thailand and any other laws
relating to the Company’s business;
In case that the Board of Directors or executives
fails to rectify within stipulated time frame, one of the audit
committee may report such issue or act to Office of Securities
and Exchange Commission or Stock Exchange of Thailand
8. To support and monitor effectiveness of the Company’s
risk management system
9. To improve and to amend the Charter of the Board
of Audit Committee and to submit the report to the Board of
Directors for approval
10. To act any matters appointed by the Board of
Directors with consent by the Board of Audit Committee
under the Company’s regulations and laws

Definition of Independent Directors
Directors who have no business or participation in
management or interest in relation to the Company which may
cause effect to their independent decision. The independent
directors shall have qualifications in compliance with
regulations of Office of Securities and Exchange Commission
and Stock Exchange of Thailand which require at least 1/3 of
all directors to be independent directors but no less than 3
persons.

Qualifications of Independent Directors
Qualifications of independent directors shall be in
compliance with regulations of Securities and Exchange
Commission as follows:-
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(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร
ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หาก
พบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึง่ อาจมีผลกระทบ
อย่างเป็นนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
บริษทั จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
ทีส่ ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการ
ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ ำหนด กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนั บ สนุ น และติ ด ตามให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการบริ ห าร
ความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจ
ตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
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(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการ
ถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำนาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอ
ให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำรายการ
ทางการค้าทีก่ ระทำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า หรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้
ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา
มี ภ าระหนี้ ที่ ต้ อ งชำระต่ อ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทัง้ นี้ การคำนวณภาระหนีด้ งั กล่าว ให้
เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน

(1) An independent director shall not hold no more
than 1% of the voting shares of the Company, its parent
company, its subsidiary company, its major holding companies
or a person with authority to control the Company. This shall
include the shares held by persons relating to the independent
director
(2) An independent director shall not be or was not a
director who participates in administration, employees, staff,
consultant with salary or a person who has authority to control
the Company, its parent company, its subsidiary company, its
associated company, its same-level subsidiary company, major
shareholders or that of those with authority to control the
Company, except that he/she stops holding such position for
at least two years before the date of appointment to be an
independent director. Such prohibitions do not include the
case that the independent was an official or a consultant of
a governmental agency who is a major shareholder or has
authority to control the Company
(3) An independent director shall not have blood
relation or have relation through legal registration in manners
of a father, a mother, a spouse, a sibling and a son or a
daughter as well as a spouse of the son or the daughter of
an executive, a major shareholder, a person with authority to
control or a person who is nominated to be an executive or a
person with authority to control the Company or its subsidiary
company
(4) An independent director shall not have or did
not have a business relation with the Company, its parent
company, its subsidiary company, its associated company or
a person with authority to control the Company in manners
that may be an obstruction to his/her independent discretion.
He/She shall not be or was not a significant shareholder or a
person with authority to control any entity which has business
relation with the Company, its parent company, its subsidiary
company, its associated company, its major shareholder or a
person with authority to control the Company, except that
the independent director stop holding such position no less
than two years before the date of appointment to be an
independent director.
Business relation according to the phrase 1 shall include
any regular trade relation for business running, rent or lease
of real estate, issues regarding asset or service or providing
or receiving of financial aids:- creditor, guarantor, providing
with asset for debt guarantee or any other act with the same
manners which cause liabilities of the Company or its contract
party to other party from 3% of the Company’s net tangible
asset or over 20 million Baht, depending on which amount
is higher. The calculation of liabilities shall be in compliance
with calculation of value of related transaction as announced
by Securities and Exchange Commission, mutatis mutandis.
Such liabilities shall also include liabilities which arise during
one-year period before the date that such person’s business
relation occurred.
(5) An independent director shall not be or was not an
auditor of the Company, its parent company, its subsidiary
company, its associated company or those with authority to

ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5
ท่าน มีอำนาจหน้าทีแ่ สดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามภารกิจ
ที่ได้รับหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยในปีที่
ผ่านมา คณะกรรมการอิสระได้ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา และ
ได้ให้ความเห็นอย่างกว้างขวางในเรือ่ งทีเ่ ป็นสาระสำคัญของระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั โดยได้มกี ารตัดสินใจ
อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้อยู่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท
ทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
ความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ สำหรับการประชุม
อิสระทีผ่ า่ นมามีการประชุมร่วมกันทัง้ สิน้ 2 ครัง้ สรุปได้ดงั นี้

control the company and he/she shall not be a significant
shareholder, a person with authority to control or a partner
of the audit firm that employs an auditor of the Company,
its parent company, its subsidiary company, its associated
company, its major shareholder or those with authority to
control the company, except that he/she resigned form such
position for at least two years prior to the appointment to be
an independent director.
(6) An independent director shall not be or was not any
professional service provider including a legal consultant or a
financial consultant, with service fees over two million baht
per year, of the Company, its parent company, its subsidiary
company, its associated company, its major shareholder or
those with authority to control the Company and he/she shall
not be a significant shareholder, a person with authority to
control or a partner of such professional service provider,
except that he/she resign from such position at least two
years prior to the date of appointment to be an independent
director.
(7) An independent director shall not be a director
appointed to be a proxy of the Company’s director, the
major shareholders or a shareholder related to the major
shareholders
(8) An independent director shall not have business
in the same manner and become a significant competitor
of the Company, its subsidiary company and shall not have
significant share in a partnership or become a director who
participates in administration, an employee, staff, a consultant
with paid salary or holding of more than 1% of shares with
right to vote of other companies whose business is in the
same manner or becomes the significant competitor of the
Company’s business or its subsidiary company’s.
(9) An independent director shall not possess any
other manner which obstruct him/her to give comments
independently on the Company’s operation
(10) After appointment of an independent director with
qualifications in compliance with (1) to (9), the Independent
director may be assigned by the Board of Director to make
decision regarding the business of the Company, its parent
company, its subsidiary company, its associated company, its
same-level subsidiary company with collective decision.

Scope of Works and Authority of
Independent Board of Directors
The independent board of director consists of 5
independent directors who have authorities to independently
express their opinions in accordance with assigned duties
to protect interests of shareholders. In the previous year,
the independent board of directors revised the work of the
internal auditing division, extensively performed opinions on
important and useful matters of the internal control system,
including independent decisions and meeting with the
board of directors every time. The independent directors will
examine and certify their qualification of independence at
least once a year. In the past year, there were two meetings
of the independent board of directors that were summarized
as follows:
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ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุม
ของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึง
การให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้
ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกีย่ วกับการดำเนินงานของบริษทั
(10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มี
ลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนิน
กิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้

ชือ่

ตำแหน่ง

Name

1. นาย พิมล รัฐปัตย์

Mr.Phimol Rattapat

2. พญ. ยุพา สุนทราภา
Dr.Yupa Soontrapa

3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom

4. พลโท พิศาล เทพสิทธา

Lt.Gen.Phisal Thepsithar

5. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

Mr.Boonsak Chiempricha

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทัง้ หมด

Title

No. of Attendance/Total Meeting

ประธานคณะกรรมการอิสระ

2/2

กรรมการอิสระ

2/2

กรรมการอิสระ

2/2

กรรมการอิสระ

2/2

กรรมการอิสระ

1/2

Chairman of Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director

โดยมี นางสาว จิณห์ระพีร์ พุม่ สงวน ผูจ้ ดั การส่วนตรวจสอบ
ภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

Miss Jinrapee Phumsangoun, Manager of Internal Audit
Division, is Secretary of the Independent Board of Directors.

คณะผูบ้ ริหาร

The Management

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั มีผบู้ ริหาร จำนวน 8 ท่าน

As of 31 December 2009, there are 8 executives

ดังนี้
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รายชือ่ / Name

ตำแหน่ง / Title

1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผูอ้ ำนวยการ

2. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

กรรมการผูจ้ ดั การโรงงาน

Mr.Apichart Thammanomai
Mr.Suchat Rattanajiajaroen

3. นายสมศักดิ์ อนุรกั ษ์ภราดร

Managing Director
Plant Director

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายขาย

Mr.Somsak Anurukpradorn

Director and Senior Dept. Manager (Sales Dept.)

4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

Ms.Petcharat Anantawichai

Director and Senior Dept. Manager 
(Finance & Accounting Dept.)

5. นางสุนนั ทา ชวนประพันธ์

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายวิจยั พัฒนาและควบคุมคุณภาพ

6. นางมาลี ตัง้ ใจสนอง

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายผลิต 2, 4 และฝ่ายธุรกิจค้าปลีก

Mrs.Sununta Chuanprapun
Mrs.Malee Tangjaisanong

7. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์
Ms.Chaweewan Prakongsup

8. นางพูลทรัพย์ ลีต้ ระกูล

Mrs.Poolsub Leetrakul

Director and Senior Dept. Manager (RD and QC Dept.)
Director and Senior Dept. Manager Production 2, 4
and Retail Dept.

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีบริหาร

Assistant Department Manager (Finance & Accounting Dept.)

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน

Assistant Department Manager (Finance Dept.)

อำนาจหน้าทีข่ องกรรมการผูอ้ ำนวยการ
คณะกรรมการของบริษทั ได้มกี ารมอบอำนาจให้แก่กรรมการ
ผูอ้ ำนวยการเป็นผูร้ บั มอบอำนาจของบริษทั ให้มอี ำนาจกระทำการ
แทนบริษทั ในกิจการตามเงือ่ นไขดังต่อไปนี 
้
1. เป็นผูม้ อี ำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษทั
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการของบริษทั ทุกประการ 
2. เป็นผูม้ อี ำนาจในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการลงทุน เช่น
การซือ้ -ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ภายในวงเงิน
สำหรับแต่ละโครงการทีไ่ ม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
3. เป็นผูม้ อี ำนาจในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการก่อหนี้ เช่น
การกูย้ มื เงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการทีไ่ ม่เกิน
กว่า 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
4. เป็นผูม้ อี ำนาจในการใช้ดลุ ยพินจิ สำหรับการจ่ายตามปกติ
ธุรกิจในการบริหารเพือ่ การดำเนินงานของบริษทั
ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถกระทำได้ หากผูร้ บั มอบอำนาจอาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทและ
บริษทั ย่อยในการใช้อำนาจดังกล่าว

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน 
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
1.1 ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ ประชุมและบำเหน็จกรรมการ
ของคณะกรรมการบริษทั

The Board of Directors assigned authority to the Executive
Board to implement any tasks on behalf of the company on
the following conditions.
1.

Is authorized to manage the company according to

the objectives, regulations and approval of the Shareholders
Meeting and Board of Director Meeting.
2.

Is authorized to review and approve investments

such as buying and selling investment and fixed assets with
roughly no more than 10 million baht per project.
3.

Is authorized to review and approve financial loans

with no more than 100 million baht per project.
4.

Is authorized to review and approval any corporate

expense for the function of the company
Whereby, the power of the above authorized persons
can not be delivered, if they do have any benefit from or
conflict of interest against the company and its subsidiaries in
using such the power.

Appointment of Directors
There is no Committee on Recruitment of Directors. The
Meeting of Shareholders will appoint Directors as follows:
1.

Each shareholder has one vote for each share he or

she holds.
2.

Each shareholder will use all the votes under no.1 to

appoint one or many Director, but not cast unequal votes to
anyone.
3.

The person of the same number of vacant offices

who received the highest votes will be appointed as Directors,
but in case of a tie, the Chairman of the Meeting will cast the
ruling vote.

Remuneration for the Directors and
Managements
1. Monetary Remuneration 
As of 31 December 2009
1.1 Types of remunerations such as meeting
allowance and remuneration performance.
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การสรรหากรรมการ
บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตาม 1. เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชีข้ าด

Scope of authority for management

หน่วย : บาท / Unit : Baht

ลำดับ
รายชือ่ / Name
ตำแหน่ง / Title
No.			
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ค่าตอบแทน / Remuneration
ปี 2552/2009 ปี 2551/2008

1.

นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ

796,000

726,000

2.

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผูอ้ ำนวยการ

796,000

726,000

3.

นายกำธร ตติยกวี

กรรมการ

396,000

375,000

4.

นายบุญเปีย่ ม เอีย่ มรุง่ โรจน์

กรรมการ

412,000

377,000

5.

นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

กรรมการ

466,000

432,000

6.

นายสมศักดิ์ อนุรกั ษ์ภราดร

กรรมการ

466,000

432,000

7.

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมการและเลขานุการบริษทั

466,000

432,000

8.

นางสุนนั ทา ชวนประพันธ์

กรรมการ

466,000

432,000

9.

นางมาลี ตัง้ ใจสนอง

กรรมการ

466,000

424,000

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

498,000

462,000

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

444,000

399,000

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

444,000

383,000

กรรมการอิสระ

412,000

383,000

กรรมการอิสระ

356,000

-

6,884,000

5,983,000

10.

Mr.Pipat Paniangvait

Mr.Apichart Thammanomai
Mr.Kamthorn Tatiyakavee
Mr.Boonpiam Eamroongroj
Mr.Suchat Rattanajiajaroen
Mr.Somsak Anurukpradorn
Ms.Petcharat Anantawichai
Mrs.Sununta Chuanprapun
Mrs.Malee Tangjaisanong

นายพิมล รัฐปัตย์
Mr.Phimol Rattapat

11.

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
Dr.Yupa Soontrapa

12.

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม
Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom

13.

พลโทพิศาล เทพสิทธา

14.

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

Lt.Gen.Phisal Thepsithar
Mr.Boonsak Chiempricha

Chairman

Managing Director
Director
Director
Director
Director

Director & Secretary
Director
Director

Independent Director & Chairman 
of Audit Committee

Independent Director &
Audit Committee Director

Independent Director &
Audit Committee Director
Independent Director
Independent Director

รวม / Total		

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร

1.2 Remuneration for the Management

หน่วย : บาท / Unit : Baht

ค่าตอบแทน

จำนวนราย/1

Remuneration 2009

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
รวม

No./1

17
17

Salaries and wage

Total Bonus
Total

/1

นับรวมกรรมการบริหาร จำนวน 6 ราย และผูบ้ ริหารจำนวน
11 ราย
2. ค่าตอบแทนอืน่
เงิ น สมทบกองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ สำหรั บ กรรมการ
บริหารและผูบ้ ริหาร

/1

ค่าตอบแทนรวม / Remuneration
ปี 2552/2009 ปี 2551/2008
26,763,940
10,078,130
36,842,070

24,763,200
8,548,530
33,311,730

Include 6 Directors and 11 Management

2. Other remuneration
Provident funds for the management

หน่วย : บาท / Unit : Baht

ประเภทค่าตอบแทน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
รวม
/1

จำนวนราย/1
No./1

17

Provident Funds
Total
/1

1,203,615
1,203,615

Include 6 Directors and 11 Management

1,137,018
1,137,018
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นับรวมกรรมการบริหาร จำนวน 6 ราย และผูบ้ ริหารจำนวน 

11 ราย

ค่าตอบแทน / Remuneration
ปี 2552/2009 ปี 2551/2008

คณะกรรมการบริษท
ั

Board of Directors

นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
Mr.Pipat Paniangvait

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
Mr. Apichart Thammanomai

นายกำธร ตติยกวี
Mr. Kamthorn Tatiyakavee

นายบุญเปีย่ ม เอีย่ มรุง่ โรจน์
Mr. Boonpiam Eamroongroj

พลโทพิศาล เทพสิทธา
LT. GEN. Phisal Thepsithar

Director

Independent Director

นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
Mr. Suchat Rattanajiajaroen

นายสมศักดิ์ อนุรกั ษ์ภราดร
Mr. Somsak Anurukpradorn

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
Ms. Petcharat Anantawichai 

Chairman of the Board

Managing Director
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Director

Plant Director

Director and Senior Department
Manager (Sales Department)

Director and Senior Department
Manager (Finance and Accounting
Department)

นางสุนนั ทา ชวนประพันธ์
Mrs. Sununta Chuanprapun

นางมาลี ตัง้ ใจสนอง
Mrs. Malee Tangjaisanong

นายพิมล รัฐปัตย์
Mr. Phimol Rattapat 

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
Dr. Yupa Soontrapa

รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
Mr. Boonsak Chiempricha

Director and Senior Department
Manager (RD and QC Department)

Independent Director and
Audit Committee Director

Independent Director and
Chairman of Audit Committee

Independent Director

คณะกรรมการตรวจสอบ

Board of Audit Committee

นายพิมล รัฐปัตย์
Mr. Phimol Rattapat

Independent Director and
Chairman of Audit Committee

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
Dr. Yupa Soontrapa
Independent Director and
Audit Committee Director

รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom
Independent Director and
Audit Committee Director
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Independent Director and
Audit Committee Director

Director and Senior Department
Manager Production (2) and
Retail Department

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
1. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ • ประธานกรรมการ (อายุ 70 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขา Education Science Quanzhou Physical Culture institute สาธารณรัฐประชาชนจีน
• หลักสูตร Stanford Executive Program at Standford University California, USA.
• ได้รบั ทุนเข้ารับการสัมมนาในหลักสูตร Top Management Seminar on Japanese Business (TOPS-V) of The Association
for Overseas Technical, Japan

• 2548-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการผูอ้ ำนวยการ

• 2548-ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการ

• 2548-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการ

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการ

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการ

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการทีป่ รึกษา

60

• 2548-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

• จบการศึกษาหลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 2 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• เข้ารับการอบรมใน Havard University USA.
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Certification Program

• 2548-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการ

• ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการ

• ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

870,065

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูปและขนมปังกรอบ
บริษทั เพรซิเดนท์อนิ เตอร์ฟดู ส์ จำกัด
ผลิต และจำหน่ายอาหาร
บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึง่ สำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตีย๋ ว
บริษทั เพรซิเดนท์ โฮลดิง้ จำกัด
ธุรกิจเช่าซือ้ สินทรัพย์
บริษทั เพรซิเดนท์เดนิชฟูดส์ จำกัด
ผลิต และจำหน่ายคุก้ กี้
บริษทั ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จำกัด
ธุรกิจลงทุน
บริษทั ที เอ็ม ฟูดส์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูป
บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิง้ จำกัด
ผลิต และจำหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั ซันโกแมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธุรกิจประกอบเครือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์ ประเภทผงอัตโนมัติ
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการลงทุน
บริษทั นอร์ทเทิรน์ เทคโนโลยี จำกัด
ธุรกิจผลิตเครือ่ งจักรบรรจุซอง
บริษทั ไทย โอ.พี.พี จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย • กรรมการผูอ้ ำนวยการ (อายุ 60 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Certification Program ปี 2548
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Accreditation Program ปี 2546

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการผูอ้ ำนวยการ

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการ

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการ

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

331,997

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูปและขนมปังกรอบ
บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึง่ สำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตีย๋ ว
บริษทั ไทยฟูจยิ า่ จำกัด
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรีแ่ บบโฮมเมด

3. นายกำธร ตติยกวี • กรรมการ (อายุ 56 ปี)
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Bridgeport, U.S.A.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Audit Committee Program ปี 2549
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Certification Program ปี 2547
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Accreditation Program ปี 2546

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั
• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการผูอ้ ำนวยการ
กรรมการ

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการ

• 2548-ปัจจุบนั

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

382,215

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

บริษทั เพรซิเดนท์ โฮลดิง้ จำกัด  ธุรกิจการลงทุนและลิสซิง่
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูปและขนมปังกรอบ
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษทั เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด  ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี

4. นายบุญเปีย่ ม เอีย่ มรุง่ โรจน์ • กรรมการ (อายุ 58 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Certification Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

• ปัจจุบนั

กรรมการ

• ปัจจุบนั

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

30,000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึง่ สำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตีย๋ ว
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษทั เพรซิเดนท์อนิ เตอร์ฟดู จำกัด  ตัวแทนนายหน้า
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คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ • กรรมการผูจ้ ดั การโรงงาน (อายุ 53 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาตรี สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Certification Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

92,604

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

เป็นพีช่ ายของบุคคลลำดับที่ 8

กรรมการผูจ้ ดั การโรงงาน

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

6. นายสมศักดิ์ อนุรกั ษ์ภราดร • กรรมการ และผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายขาย (อายุ 54 ปี)

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
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คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• Mini MBA สาขาการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Accreditation Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

67,489

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายขาย

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั • กรรมการ และผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน (อายุ 41 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Certification Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

67,666

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

• 2551-ปัจจุบนั

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟูด้ ส์ จำกัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร

8. นางสุนนั ทา ชวนประพันธ์ • กรรมการ และผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายวิจยั พัฒนาและควบคุมคุณภาพ (อายุ 50 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Certification Program ปี 2549
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Accreditation Program ปี 2546

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

73,509

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

เป็นน้องสาวของบุคคลลำดับที่ 5

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ายวิจยั พัฒนาและควบคุมคุณภาพ

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

9. นางมาลี ตัง้ ใจสนอง • กรรมการ และผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายผลิต 2, 4 และฝ่ายธุรกิจค้าปลีก (อายุ 49 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Accreditation Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

101,322

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

• 2552-ปัจจุบนั

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายผลิต บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
2,4 และฝ่ายธุรกิจค้าปลีก
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
กรรมการ
บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟูด้ ส์ จำกัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร

10. นายพิมล รัฐปัตย์ • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (อายุ 74 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• เนติบณั ฑิต สำนักศึกษากฏหมายเนติบณั ฑิตยสภา
• ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรจิตวิทยาความมัน่ คง สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คงแห่งประเทศไทย กองบัญชาการทหารสูงสุด
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Accreditation Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั
• 2548-ปัจจุบนั
• 2548-ปัจจุบนั

• 2548-ปัจจุบนั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

45,000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

บริษทั แอดวานซ์อนิ โฟร์ เซอร์วสิ จำกัด (มหาชน)
สือ่ สารโทรคมนาคม
ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั ทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจทุน Holding Company
กรรมการอิสระ
บริษทั ทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจทุน Holding Company
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
ประธานกรรมการ
บริษทั NLD จำกัด (มหาชน)
ก่อสร้าง

11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (อายุ 60 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
• ปริญญาโท สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Accreditation Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

45,000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

• 2548-ปัจจุบนั

อายุรแพทย์

โรงพยาบาลกรุงธน
โรงพยาบาล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
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• 2548-ปัจจุบนั

ทีป่ รึกษากฎหมาย

12. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (อายุ 53 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Pittsburgh, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร West Virginia University, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Certification Program และ Audit Committee Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั
• 2548-ปัจจุบนั
• 2548-2551
• 2548-ปัจจุบนั
• 2548-ปัจจุบนั
• 2548-ปัจจุบนั
• 2552-ปัจจุบนั
• 2552-ปัจจุบนั

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
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สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

45,000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

กรรมการอิสระและ
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผลิต และจำหน่ายบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูปและขนมปังกรอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
ผูอ้ ำนวยการโครงการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีนานาชาติ
มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ประจำภาคการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
กรรมการบันทึกข้อตกลง
กระทรวงการคลัง
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
กระทรวง
ประธานหลักสูตรปริญญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัย	 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร
หัวหน้าภาควิชาการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

13. พลโทพิศาล เทพสิทธา • กรรมการอิสระ (อายุ 76 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบนั คือมหาวิทยาลัยมหิดล)
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 2321
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Certification Program และ Audit Committee Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการวิชาการ
คณะที่ 645 ผลิตภัณฑ์ทนั ตกรรม

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

• 2548-ปัจจุบนั

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

45,000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่วยงานของรัฐบาลกำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
บริษทั ร้อคเวิธ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์
บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึง่ สำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตีย๋ ว
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

14 นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา • กรรมการอิสระ (อายุ 60 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MBA THE UNIVERSITY OF SANTA CLARA, SAN JOSE, CA., U.S.A.
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4111)
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Director Certification Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2547-2549
• 2550
• 2551
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• 2551-ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
7,500

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานราชการ
ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานราชการ
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน 10 กรมสรรพากร
(ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี)
หน่วยงานราชการ
ประธานกรรมการ
บริษทั โรงแรม เอราวัณ จำกัด (มหาชน)
โรงแรม
ประธานกรรมการ
บริษทั สหโรงแรมไทยและการท่องเทีย่ ว จำกัด
โรงแรม
กรรมการข้าราชการศาลยุตธิ รรม
ศาลยุตธิ รรม
ผูท้ รงคุณวุฒิ
หน่วยงานราชการ
กรรมการอำนวยการ
สถาบันบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
หน่วยงานราชการ
กรรมการอิสระ
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคาร	 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั จี แคปปิตอล จำกัด
การเงิน
ประธานกรรมการ
บริษทั อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย

15. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ • ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีบริหาร (อายุ 48 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
• ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

19,500

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีบริหาร

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
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สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

อธิบดี

16. นางพูลทรัพย์ ลีต้ ระกูล • ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน (อายุ 49 ปี)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• 2548-ปัจจุบนั

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(จำนวนหุน้ ) /1

15,500

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

- ไม่มี -

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ฝ่ายการเงิน

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

หมายเหตุ : กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผูม้ อี ำนาจลงนาม โดยในการลงนามนัน้ กรรมการสองคนต้องลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษทั
/1
รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
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Information concerning Directors and Executives of President Bakery Public Company Limited
as of December 31, 2009
1.Mr. Pipat Paniangvait • Chairman (Age 70)
Education background/
Directors skills and duties
trainings

• Master’s Degree in Business Administration, Thammasat University
• Bachelor Degree in Education Science Quanzhou Physical Culture institute People’s Republic of China
• Standford Executive Program at Standford University California, USA.
• Funded to participated in seminar for Top Management Seminar
or Japanese Business (TOPS-V) of The Association for Overseas Technical, Japan

• Graduated from National Defence College, class 2 National Defence College of Thailand
• Trained at Havard University, USA.
• Director Certification Program
The past 5 years
of work experience

Chairman

• 2005-Present

Managing Director

• 2005-Present

Deputy Chairman

• 2005-Present

Chairman

• 2005-Present

Director

• 2005-Present

Director

• 2005-Present

Director

• 2005-Present

Advisory Director

• 2005-Present

Chairman

• 2005-Present

Chairman

• 2005-Present

Director

• Present

Deputy Chairman

• Present

Chairman

Shareholding
(No. of share) /1

870,065

Relationship
with Directors

-None-

President Bakery Plc.
manufacturer and distributor of bread and bakery products
Thai President Foods Plc.
manufacturer and distributor of instant noodles, and biscuits
President Inter Foods Co., Ltd.
manufacturer and distributor of food
President Rice Products Plc.
manufacturer and distributor of instant noodles
President Holding Co., Ltd.
Leasing and Purchasing of assets
President Danish Foods Co., Ltd.
manufacturer and distributor of cookies
Thai-Myanmar Success Venture Co., Ltd.
Investment
T.M. foods Co., Ltd.
manufacturer and distributor of instant noodles
Dai-Ichi Packaging Co., Ltd.
manufacturer and distributor of packaging
Sungo Machinery (Thailand) Co., Ltd.
Packing Autimatic Machine
Saha Pathana Inter-Holding Plc.
Investment
Northern Technology Co., Ltd.
Manufacturer of packing machinery
Thai O.P.P Plc.
Manufacturer and distributor of plastic packaging
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• 2005-Present

2. Mr. Apichart Thammanomai • Managing Director (Age 60)
Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience

• Bachelor’s Degree in Political Science, Ramkhamhaeng University
• Mini MBA in Management, Thammasat University
• Director Certification Program 2005
• Director Accreditation Program 2003
President Bakery Plc.
• 2005-Present Managing Director
• 2005-Present

Director

• 2005-Present

Director

• 2005-Present

Director

Shareholding
(No. of share) /1

331,997

Relationship
with Directors

-None-

manufacturer and distributor of bread and bakery products
Thai President Foods Plc.
manufacturer and distributor of instant noodles, and biscuits
President Rice Products Plc.
manufacturer and distributor of instant noodles
Thai Fujiya Co., Ltd.
manufacturer and distributor of homemade
bread and bakery product

3. Mr. Kamthorn Tatiyakavee • Director (Age 56)
Education background/
Directors skills and duties
trainings
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The past 5 years
of work experience

• Master’s Degree in Finance, University of Bridgeport Connecticut, USA.
• Bachelor Degree in Economics Thammasat University
• Audit Committee Program 2006
• Director Certification Program 2004
• Director Accreditation Program 2003
President Holding Co., Ltd.
• 2005-Present Managing Director
• 2005-Present

Director

• 2005-Present

Director

• 2005-Present

Advisor

Shareholding
(No. of share) /1

382,215

Relationship
with Directors

-None-

investment and leasing
Thai President Foods Plc.
manufacturer and distributor of instant noodles, and biscuits
President Bakery Plc.
manufacturer and distributor of bread and bakery products
Kerry-Flour Mill Co., Ltd.
manufacturer and distributor of wheat flour

4. Mr. Boonpiam Eamroongroj • Director (Age 58)
Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience

• Master’s Degree in Business Administration, Thammasat University
• Bachelor Degree in Mechanic Engineering Chulalongkorn University
• Director Certification Program
President Rice Products Plc.
• 2005-Present Managing Director
• Present

Director

• Present

Director

Shareholding
(No. of share) /1

30,000

Relationship
with Directors

-None-

manufacturer and distributor of instant noodles
President Bakery Plc.
manufacturer and distributor of bread and bakery products
President Inter Food Co., Ltd.
manufacturer and distributor of food.

5. Mr. Suchat Rattanajiajaroen • Plant Director (Age 53)
Education background/
Directors skills and duties
trainings

• Bachelor’s Degree in Chemistry, Chulalongkorn University
• Director Certification Program

The past 5 years
of work experience

• 2005-Present

Shareholding
(No. of share) /1

92,604

Relationship
with Directors

Older brother
of No.8

Plant Director

President Bakery Plc.
manufacturer and distributor of bread and bakery products

6. Mr. Somsak Anurukpradorn • Director And Senior Dept. Manager (Sales Dept.) (Age 54)
Education background/
Directors skills and duties
trainings

• Mini MBA in Management, Chulalongkorn University
• Director Accreditation Program

The past 5 years
of work experience

• 2005-Present

Shareholding
(No. of share) /1

67,489

Relationship
with Directors

-None-

Director And Senior Dept.
Manager (Sales Dept.)

President Bakery Plc.
manufacturer and distributor of bread and bakery products

7. Ms. Petcharat Anantawichai • Director and Senior Dept. Manager (Finance & Accounting Dept.) (Age 41)
• Bachelor’s Degree in Accounting, Thammasat University
• Director Certification Program

The past 5 years
of work experience

• 2005-Present
•

Director and Senior
Dept. Manager
(Finance & Accounting
Dept.)
2008 – Present Director

Shareholding
(No. of share) /1

67,666

Relationship
with Directors

-None-

President Bakery Plc.
manufacturer and distributor of bread and bakery products

President Green House Food Co., Ltd.
restaurant

8. Mrs. Sununta Chuanprapun • Director and Senior Dept. Manager (RD and QC Dept.) Assurance Dept. (Age 50)
Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience

• Bachelor’s Degree in Chemistry, Kasetsart University
• Director Certification Program 2006
• Director Accreditation Program 2003
• 2005-Present Director and Senior Dept.   President Bakery Plc.
Manager (RD and QC Dept.) manufacturer and distributor of bread and bakery products

Shareholding
(No. of share) /1

73,509

Relationship
with Directors

Yonger sister
of No.5
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Education background/
Directors skills and duties
trainings

69

9. Mrs. Malee Tangjaisanong • Director and Senior Dept. Manager Production 2, 4 and Retial Dept. (Age 49)
Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience

• Master’s Degree in Business Administration for Smart Entrepreneur, Ramkamhaeng University
• Bachelor’s Degree in Economics, Ramkamhaeng University
• Director Accreditation Program
President Bakery Plc.   
• 2005-Present Director and Senior
• 2009-Present

Shareholding
(No. of share) /1

101,322

Relationship
with Directors

-None-

Dept. Manager
Production 2, 4
and Retail Dept.
Director

manufacturer and distributor of bread and bakery products

President Green House Food Co., Ltd.
resturant

10. Mr. Phimol Rattapat • Independent Director and Chairman of Audit Committee (Age 74)
Education background/
Directors skills and duties
trainings

• 2005-Present

Legal Adviser
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• 2005-Present

Independent Director
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The past 5 years
of work experience

• Law and attorney, the Bar Association
• Bachelor’s Degree in Law, Thammasat University
• Certificate of Applied Psychology Applied Psychology Institute of Thailand
• Director Accreditation Program
Advance InfoService Plc.   
• 2005-Present Legal Adviser

• 2005-Present
• 2005-Present
Shareholding
(No. of share) /1

45,000

Relationship
with Directors

-None-

Independent Director
and Chairman of
Audit Committee
Chairman

communications
Thanachart Investment Funds Plc.
investment funds
Thanachart Investment Funds Plc.
investment funds
President Bakery Plc.
manufacturer and distributor of bread and bakery products
NLD Plc.
construction

11. Dr. Yupa Soontrapa • Independent Director and Audit Committee (Age 60)
Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience

• Phd. In General Medicine Faculty of Medicine, Sirirat Hospital
• Master of Medicine, Faculty of Medicine, Sirirat Hospital
• Bachelor’s of Medical Science, Mahidol University
• Director Accreditation Program
Krungthon Hospital  
• 2005-Present Physician
• 2005-Present

Shareholding
(No. of share) /1

45,000

Relationship
with Directors

-None-

Independent Director
and Audit Committee

Hospital
President Bakery Plc.
manufacturer and distributor of bread and bakery products

12. Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom • Independent Director and Audit Committee (Age 53)
Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience

• Phd. In finance, University of Pittsburgh, USA.
• Master Degree in Finance and Banking West Virginia University, USA.
• Bachelor Degree in Finance and Banking, Thammasat University
• Director Certification Program
Thai President Foods Plc.   
• 2005-Present Independent Director
• 2005-Present
• 2005-2008
• 2005-Present
• 2005-Present
• 2005-Present
• 2008-Present
• 2008-Present

Shareholding
(No. of share) /1

45,000

Relationship
with Directors

-None-

and Chairman
of Audit Committee
Independent Director
and Audit Committee
Director of
International Studies
Associate Professor
of Finance
Committee State
Enterprise Evaluation
Memorandum  
President of
MBA program,
International program  
Independent Director
and Audit Committee
Head of Department
of Finance

manufacturer and distributor of instant noodles, and biscuits
President Bakery Plc.
manufacturer and distributor of bread and bakery products
Faculty of Commerce and Accounting, Thammasat University
University
Faculty of Commerce and Accounting, Thammasat University
University
Ministry of Finance
ministry
Faculty of Commerce and Accounting, Thammasat University
University
Siam Commercial Bank
bank
Faculty of Commerce and Accounting, Thammasat University
University
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Education background/
Directors skills and duties
trainings

The past 5 years
of work experience

• Master’s Degree in Business Administration, Thammasat University
• High Diploma Certificate in Accounting, Thammasat University
• Bachalor Degree in Accounting, Thammasat University
• Bachalor Degree in Commerce, Thammasat University
• Bachalor Degree in Law, Thammasat University
• Bachalor Degree in Dentistry University of Medical Sciences (Mahidol University)
• Certified Public Accountant No.2321
• Director Certification Program
Office of Standard Industrial Products, (Sor.Mor.Or),
• 2005-Present Chairman of the
• 2005-Present

Academic
Board 645, Dental
Products
Independent Director

• 2005-Present

Independent Director

• 2005-Present

Director

Shareholding
(No. of share) /1

45,000

Relationship
with Directors

-None-

Ministry of Industry
government agency auditting industrial product standards
Rockworth Plc.
manufacturer and distributor of furniture
President Rice Products Plc.
manufacturer and distributor of instant noodles
President Bakery Plc.
manufacturer and distributor of bread and bakery products
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13. Lt Gen Phisal Thepsithar • Independent Director (Age 76)

14. Mr.Boonsak Chiempricha • Independent Director (Age 60)
Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience

• Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University
• MBA THE UNIVERSITY OF SANTA CLARA SAN JOSE, CA., U.S.A.
• Certificate of National Defense College (WorPorRorOr.4111)
• Director Certification Program
General of The Comptroller General’s Department
• 2004-2006 Director
• 2007
• 2008
• Present

Plan and Policy Analyst 10
(infrastructure Advisory)
Chairman

• Present

Chairman

• Present
• Present

Chairman of Audit
Committee
Director

• 2008-Present

Independent Director

• Present
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Inspector

• Present

Director and Audit
Committee
Director and Chairman

• Present

Chairman

Shareholding
(No. of share) /1

7,500

Relationship
with Directors

-None-

Government agency
General, Ministry of Finance
Government agency
Revenue Department
Government agency
Erawan Hotel Plc.
Hotel
The Syndicate of Thai Hotels and Tourists Enterprises Ltd.
Hotel
Courts of Justice
Government agency
Institute for Good Governance Promotion (IGP).
Government agency
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and bakery products
SME Bank
Bank
G capital Co., Ltd.
Finance
Indara Insurance Plc.
Insurance

15. Ms. Chaweewan Prakongsup • Assistant Department Manager Accounting Dept. (Age 48)
Education background/
Directors skills and duties
trainings

• Bachelor’s Degree in Accounting, Rangsit University
• Bachelor Degree in Finance and Banking, Ramkhamhaeng University

The past 5 years
of work experience

• 2005-Present

Shareholding
(No. of share) /1

19,500

Relationship
with Directors

-None-

Assistant Department
Manager (Accounting  
Dept.)

President Bakery Plc.
manufacturer and distributor of bread and bakery products

16. Mr. Poolsub Leetrakul • Assistant Department Manager Finance Dept. (Age 49)
Education background/
Directors skills and duties
trainings

• Bachelor’s Degree in Arts, Major in Thai Language, Ramkhamhaeng University

The past 5 years
of work experience

• 2005-Present

Shareholding
(No. of share) /1

15,500

Relationship
with Directors

-None-

Assistant Department  
manager (Finance
Dept.)

President Bakery Plc.
manufacturer and distributor of bread and bakery products  

Remark : All directors have authorizing power. Two directors need to sing and affix the company’s seal to authorize.
/1
  Included spouse and children

73
Annual Report 2009 • President Bakery Public Company Limited

การกำกับดูแลกิจการ

Good Croporate Governance
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คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารงาน
ของบริษทั และกรรมการทีเ่ ป็นอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ได้ยดึ มัน่ การดำเนินธุรกิจ
ตามหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นส่วนที่สำคัญในการผลักดันให้การ
พัฒนาการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็นสำคัญ
ทั้งนี้ บริษัทยังมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากลยุทธ์
การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร ตลอดจนจะท้วงติงหรือคัดค้าน
การกระทำของกรรมการอืน่ ๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีทมี่ คี วามเห็น
ขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ทุกราย รวมทั้งต้องจัดให้มีการรายงานทางการเงิน ระบบการ
ควบคุ ม ภายใน และการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและน่าเชือ่ ถือ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษทั ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance) เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่าง
มั่นคง โดยการสร้างกลไกควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความเชื่อมั่น ความ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขายสินค้า และบริการ พนักงาน
ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น บริษัทจึงปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้ ง หลั ก การการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษทั ได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ไี ว้ดงั นี้
1. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการ
กำหนดขอบเขตอำนาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการแต่ละชุดและผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน
2. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อน
ผลการดำเนินงานที่แท้จริง โดยมีการประเมินและวางมาตรการ
ในการป้องกันและจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
3. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัท
และการกำกับดูแลฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้

The Board of Directors consists of Director, who run
the operation of the company and independent Directors or
Audit Committees, who will comply with the Code of Best
practices asset forth by SET. They are aware of their duties
and responsibilities and will apply their knowledge, skills and
experience to the benefits of the company’s business. They will
also comply with the law, objectives, articles of associations,
and resolutions of Shareholders Meeting with loyalty and
ethics in order to protect the interest of the company and
shareholders.
Independent Directors Audit Committees will use their
own discretion to audit strategies, management and uses of
resources. They may raise objections against the acts of other
Directors of the Management if they feel that such acts may
be unjust to or prejudice the rights of shareholders. They also
prepare and present accurate financial reports and arrange
effective and reliable internal audits.

Scope of power and authority of
an independent board of director
The independent board of director consists of 4
independent directors who have authorities to express their
independent opinions in accordance with assigned duties
to protect interests of shareholders. In the previous year,
the independent board of directors revised the work of the
internal auditing division, extensively performed opinions on
important and useful matters of the internal control system,
including independent decisions and meeting with the board
of directors every time. In the past, there were two meetings
of the independent board of directors that are summarized as
follows:
1. To establish clear structure of company’s management
through clear scope of authorizes, duties and responsibilities
of each the Board of Directors, committee and executives.
2. To ensure that financial records reflect the actual
work performance. Evaluations, prevention standards and risk
management are required to keep the risks to minimum level.
3. To ensure that all company’s procedures and business
management are effective under the principle of transparent

หลักการการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้น
จึงให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
4. ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษทั เป็นทีต่ งั้ ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบตั งิ าน
ทีโ่ ปร่งใส รอบคอบ และมีเหตุผล
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามความ
จริงโดยการเปิดเผยนั้นต้องไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรม
และไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั
6. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า โดยสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ อยูเ่ สมอ
7. ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม พัฒนาศักยภาพ
ให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษทั
8. ตระหนักและเคารพในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ด้วยความเท่าเทียมกัน
9. ดำเนินการโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคมโดยส่วนรวม

รายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี

1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้
บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร
การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดให้มีการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละครัง้ ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั
สิ้ น สุ ด ของรอบปีบัญชี โดยในปี 2552 บริษัทได้ จั ด ให้ มี ก าร
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 30 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 โดย
ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมแก่ผถู้ อื หุน้
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้

Internal Audit are considered top priorities.
4. To deal with conflict of interests, based upon
company’s benefits, by establishing transparent and reasonable
working systems.
5. To disclose accurate information, where such
disclosure must not affect the justifiable benefits nor cause
damages to the company.
6. To commit to the business achievement and customer
satisfaction though the best creativity possible.
7. To instill ethics, to improve efficiency of employees
and to encourage them toward success.
8. To acknowledge and to respect the rights of
shareholders with justice.
9. To acknowledge social and environmental
responsibilities.

Reports of performing based on
the good corporate governance
The President Bakery Public company limited has
determination to perform the business in accordance with the
good governance and has improved operations continuously
in order to be in line with the good governance. The company
has performed in accordance with laws, regulations of the SEC
and the SET, including principles regulating good business for
registered companies. In 2006, the company divided into 5
sections as follow:

1. Shareholders’ rights
The company has realized and respected the ownership
right of shareholders. The company then has encouraged
the shareholders to exercise their rights and has treated all
shareholders equally. The basic rights of shareholders are
purchases and sales of shares or share transfer, profit sharing,
and receiving enough information of the company activities.
The company usually sets the shareholder’ general meeting
once a year, with in 4 months after the end of the accounting
period. In 2009, the company set the 30th general meeting
of shareholders on April 24th, 2009. The company prepared
invitation letters that specified place, day, time, agendas of
the meeting and documents of the meeting were attached
to the shareholders not less than 10 days before the meeting
day in advance. In addition, the company announced the
general meeting in Thai daily newspaper for at least 3
consecutive days. In 2009 the company announced the
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บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ยดึ มัน่ การ
ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด และได้พยายาม
ปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เป็นตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
กฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
บริษทั จดทะเบียน ปี 2549 
บริษทั ได้มกี ารจัดแบ่งหมวดเป็น 5 หมวด ดังนี้

countermeasure and audit ability. Hence, Internal Control and

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
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บริษัทได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคำ
บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ก่อนวันประชุม โดยในปี 2552 ได้ลงประกาศในช่วงวันที่ 16-17
และ 20 เมษายน ทีผ่ า่ นมา รวมทัง้ มีการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าว
ไว้ที่ www.farmhouse.co.th/ข้อมูลการลงทุน 
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ได้รับการพิจารณา
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น
เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนั้น มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้
ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ นอกจากนี้ ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุชัดเจนถึงเอกสารหลัก
ฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุม ว่าจะต้องนำเอกสารหลักฐานใดมาแสดง และบริษัท
ได้ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
สำหรับวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ำคัญ ได้แก่
การเลือกตัง้ กรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ :
บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถเลื อ กกรรมการเป็ น ราย
บุคคล โดยได้ให้รายละเอียดประวัติกรรมการ และการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วน 
การจัดสรรเงินกำไร : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี : บริษทั ได้ให้รายละเอียดเกีย่ วกับ
ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน เหตุผลของการ
คัดเลือกผูส้ อบบัญชี คุณภาพของการปฏิบตั งิ านในช่วงปีทผี่ า่ นมา 
วันประชุมผู้ถือหุน้ ประธานคณะกรรมการ จะชี้แจงสิทธิ 

และหน้าทีใ่ นการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษทั กำหนดให้
นับจำนวนหุน้ สามัญ 1 หุน้ มีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง
การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการประชุมได้จัดสรร
เวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิ
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใน
ทีป่ ระชุม โดยปี 2552 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวม 13
ท่าน ซึง่ มีประธาน คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และตั ว แทนผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต รวมทั้ ง ตั ว แทนที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
บริ ษั ท ได้ บั น ทึ ก ประเด็ น ซั ก ถามและข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ส ำคั ญ ไว้ ใ น
รายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ สำหรับ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในวันที่ 24 เมษายน 2552 ได้
เผยแพร่ไว้ที่ www.farmhouse.co.th/ข้อมูลการลงทุน หลังวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ 14 วัน

2. การปฎิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้
โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกราย
มีสทิ ธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

meeting during 16-17, 20 April. Also there was the information
at www.farmhouse.co.th/ Investment information.
Agendas of the shareholders’ general meeting were
approved by the board of directors’ meeting. Therefore, the
documents of the meeting and the invitation letters that were
delivered to the shareholders had to be complete and had
adequate information so that they could decide their votes
for each agenda. In addition, the company clearly specified
necessary document or evidence that show the ownership or
certified proxy having meeting right for the meeting invitation.
And the company treated to all shareholders equally.
Major agendas of the shareholders are follows:
Appointing directors and setting the directors’
compensation : The company allowed shareholders to select
directors individually by providing working records of each
director and attending the meetings of the board of directors
completely.
Profit Allocation
The company provided details of allocating profit
and dividend payment based on the dividend policy of the
company.
Appointment of certified public accountant
The company provided details of the certified public
accountant (CPA), the audit firm, compensation, and
reasons of selecting the CPA, including the quality of his past
performance.
At the meeting day, the chairman of the board informed
rights and duties of voting according to the stipulation of the
company. One share had one vote. The voting was performed
openly. The voting method was the following. Any one who did
not agree with opinions of the board of directors or wanted
to abstain had to raise a sign. If agreed, he had not to raise
the sign. The meeting was prepared to have enough time
and allowed the shareholders to have equal right to express
their opinions and questions. In 2009, there were altogether
13 directors attending the meeting; the chairman, the board
of directors, the chairman of the audit committee, and the
certified public accountant including the law consultant. These
people attended to answer the questions from the meeting.
The company recorded important questions and opinions in
the minutes so that the shareholders were able to examine.
The report of the shareholders meeting on April 24th, 2009
was at www.farmhouse.co.th/Investment information and
was distributed 14 days after the meeting day.

2. Conducting shareholders equally
The company realizes rights and equality of the
shareholders and conducts to all shareholders equally. Every
shareholder has equal rights as follows:

2.1 The shareholders’ meeting: The company sets the
shareholders’ general meeting once a year within 4 months
after the end of the accounting period. The company will send
the invitation letter and documents to the shareholders not
less than 10 days before the meeting in advance. In addition, if
then is an extraordinary occasion or an urgent event affecting
or relating to the shareholders’ interests, or concerning
conditions or governmental laws that need to be approved by
the shareholders, the company will set the shareholders’ extra
- ordinary meeting.
Agendas of the shareholders’ general meeting are
approved by the board of directors’ meetings. Therefore, the
documents of the meeting and the invitation letters that are
sent to the shareholders have to have complete and adequate
information so that the shareholders can use the information
for their decision to vote for each agenda. These are no
additional agendas that are not informed to the shareholders
in advance. In case the shareholders are not able to attend
the meeting, the company allows the shareholders to have
proxy or an independent director to attend and vote. The
company also attaches a proxy form in the invitation letter.
Or the shareholders can download one out of three proxy
forms that the Ministry of Commerce prepares at www.
farmhouse.co.th. The shareholders can choose any form in
order to specify direction of their votes.
In the shareholders’ meeting, the company shall use
ballot in every agendas. The votes shall be counted and the
result shall be disclosed for each agenda in the shareholders’
meeting. The result shall be specified with the number of votes
which are approval, disapproval and abstention.
2.2 Conflicts of interests: In order to manage efficiently
and to protect conflicts of interest, the board of directors then
sets measures of connected transactions with persons probably
having conflicts of interest as follows:
1. In case of regular transactions that are
performed continually throughout the future, the management
can perform and must explain that whether the transaction
price is fair, quality of products and services is acceptable, and
other conditions are necessary. The management considers and
agrees that the mentioned transactions can maximize benefits
to the company and must keep documents to be used for the
explanation to the audit committee.
2. In case of irregular but significant transaction,
if the company has such transactions with persons who may
have conflicts of interest in the future, the audit committee
will be the persons who provide opinions whether or not the
transactions are suitable. If the audit committee has no enough
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2.1 การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั กำหนดให้มกี ารประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละครัง้ ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันปิดบัญชี
งบดุ ล งวดสิ้ น ปี โดยจะส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มเอกสาร
ประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม
นอกจากนี้ ห ากมี ค วามจำเป็ น ต้ อ งเสนอวาระพิ เ ศษเป็ น กรณี
เร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือกฎระเบียบของทางราชการที่ต้อง
เสนอขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
เป็นกรณีไป 
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ได้รับการพิจารณา
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น 

เอกสารประกอบการประชุมทีจ่ ะนำส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมนัน้ มีขอ้ มูลครบถ้วน เพียงพอ ให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุม
ทีไ่ ม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้
บุคคลอืน่ หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน
โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
หรื อ ตามแบบพิ ม พ์ ที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ก ำหนดมี 3 แบบ ซึ่ ง
สามารถ Down Load ได้จาก www.farmhouse.co.th โดย
สามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
กำหนดทิศทางการลงคะแนนได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง
สำหรับทุกวาระ โดยตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลง
คะแนนในแต่วาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนน
ของผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีมาตรการ การทำ
รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ดังนี 
้
1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจำ และทำกัน
ต่ อ เนื่ อ งไปตลอดในอนาคต ฝ่ า ยบริ ห ารและจั ด การสามารถ
ดำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้วา่ ราคาทีซ่ อื้ ขายนัน้ เป็นราคา
ยุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไข
อื่นๆ ที่จำเป็นที่จะนำมาตัดสินในการทำรายการดังกล่าว ฝ่าย
บริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เพือ่ นำมา
ใช้ในการประกอบคำอธิบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. กรณีที่เป็นรายการที่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติประจำ
แต่เป็นรายการที่เป็นนัยสำคัญ หากบริษัทมีการทำรายการใน
ลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสม
ของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำนาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบ

จะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น
ผูส้ อบบัญชี หรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ หรือสำนักงานกฎหมาย
เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
2.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นบริษัท มีการกำหนด “นโยบาย คำสั่ง และวิธี
การดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน” (ซึง่ นโยบายดังกล่าวได้ถกู บันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 7/2545)
สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ
และผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามทีก่ ำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุ
วาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้  
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3. บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
โดยปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สทิ ธิของผู้มสี ่วนได้เสีย
เหล่านีไ้ ด้รบั การดูแลอย่างดี ดังนี้
• ต่อผูถ้ อื หุน้ :
บริษทั จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุง่ มัน่ ในการสร้าง
การเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว
• ต่อพนักงาน : 
1. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเคารพต่อศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ และสิทธิพนื้ ฐานของมนุษยชน
2. สร้างสภาพและสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี นการทำงาน โดย
คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของพนักงานอย่างทัว่ ถึง เพือ่ ให้พนักงานมีทกั ษะในการทำงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพอยูเ่ สมอเพือ่ สร้างความมัน่ คงในอาชีพ และให้โอกาส
ในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการพัฒนา และ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กบั บริษทั
5. พิจารณาผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสม
กับความรูค้ วามสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานแต่ละคน
• ต่อคูค่ า้ :
1. ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อตกลง เงือ่ นไขทางการค้า

skills for the transactions, they con request the company to
find people with special skill such as an auditor or an assessor
or a law office that is independent from the company and the
persons having conflicts of interest. The people will express
his opinion on the connected transactions.
2.3 To supervise usages of the internal information:
The company has a measure to prevent abuses of the internal
information that may build unfairness to the company’s
shareholders. The company sets a “policy, order, and method
of supervising directors and executives to use the internal
information for their interests” (The policy is written in the
meeting report of the board of directors, No. 7/2545)
For the purchases and sales of the company’s
shares by directors and executives, the company informed
them to report changes in their share holding to the SEC and
the SET, according to the section 59 of the Act of securities
and the securities market B.E. 2535. The company puts in the
agenda of holding shares of directors and executives for every
meeting of the board of directors.

3. Roles of interest holders
The company emphasizes on all rights of the interest
holders and performs in accordance with the regulations and
laws of the securities exchanges of Thailand and the SEC,
including other related laws, in order that the interest holders’
rights are well- supervised as follows:

•

To shareholders
The company will operate the business transparently

and intends to continuously build growth and good returns to
the shareholders for the long time

•

To employees
1. To treat all employees with respect to their

prestige of human being and basic rights
2. To build good condition and environment at
the office, realizing safety for lives, health and the employees’
belongings
3. To encourage and support development of
all employees’ knowledge and ability in order that they have
efficient skills for their works, build job stability and offer
opportunities for their progresses based on their potentials
4. To encourage the employees to involve in
developing and building progresses for the
company
5. To consider fair compensation based on their
knowledge, ability, responsibilities and work results

•

To business partner:
1. To conduct business in accordance with trade

agreements and conditions

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
การเปลีย่ นแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษทั หรือต่อการตัดสิน

2. To exchange knowledge, co-develop products
and services in order to increase values of the products and
services
3. To build friendly relations and good
understanding
4. Not demand and receive and assets or benefits
unless those having in trade agreement

•

To creditors:

The company shall perform in accordance to agreements with
creditors including payment on time

•

To customers:
1. To perform business by holding the principle of

customers’ satisfaction to the company’s products and services
2. To perform business with honesty, fairness and
sympathy
3. To keep customers’ confidential businesses
4. To develop products and services to be perfect
as customers want, to search for any innovation to increase
values to the products and services continuously
5. To provide the best benefits for consumers by
holding 4 practices as follows:
5.1 To use the best raw materials in order to
make the best products
5.2 To continuously develop products in
response to demands for nutrition of Thai people
5.3 To develop technology in production and
management in order to build better quality
5.4 To hold principles of safety, freshness, and
management in order that consumers get
the best thing

•

To competitors:
The company competes with competitors based

on universe principles under the scope of laws pertaining
to the business competition practices and being involved in
competitors’ trade confidents. In the past years, the company
has not had any trade disputes with competitors

•

To communities, social and environment:
1. To operate business by realizing effects on

natural resources and environment
2. To develop good relationship with communities
and socials in aggregate in order to live together with peace
3. To support activities which are useful for
communities, socials in aggregate and beautiful culture.

4. Information disclosure and transparency
The company emphasizes on the good corporate
governance. There is discloses of important information that
affects or may affect changes in share price of the company
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2. แลกเปลีย่ นความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ
เพือ่ เพิม่ คุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการ
3. สร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน
4. ไม่เรียก และไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ซึง่ อยูน่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า
• ต่อเจ้าหนี้ : 
บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ รวมทั้งมี
การจ่ายชำระตรงตามเวลาทุกครัง้
• ต่อลูกค้า : 
1. ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักความพึงพอใจในสินค้า
และบริการของลูกค้าเป็นทีต่ งั้
2. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือ่ สัตย์ ยุตธิ รรม และ
มีนำ้ ใจ
3. รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
4. พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการอย่างต่อเนือ่ ง
5. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด จึงยึดถือ
หลักปฏิบตั ิ 4 ประการคือ
5.1 ใช้วัตถุดิบดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีทสี่ ดุ
5.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการ
ทางโภชนาการของคนไทยอย่างไม่หยุดนิง่
5.3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ
เพือ่ สร้างคุณภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ อยูเ่ สมอ
5.4 ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพือ่
ให้ผบู้ ริโภคได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
• ต่อคูแ่ ข่ง :
บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับ
หลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฎิบัติการ
แข่งขันทางการค้า ไม่เข้าไปล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคูแ่ ข่งขัน
ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่ง
ทางการค้า
• ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม : 
1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและสังคม โดย
ส่วนรวมเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ
3. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนสังคม
โดยส่วนรวม และวัฒนธรรมอันดีงาม
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ใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน
และด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น
1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่
งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
2. สารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/
จำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน
การจ่าย/ไม่จา่ ยปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ 
โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวในรูปแบบ Online ผ่านระบบ
อิเล็คทรอนิก และส่งในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดเพื่อเผยแพร่ต่อไป และไม่
ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเนือ่ งมาจากการ
เปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
สารสนเทศทีเ่ ปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
และรายงานประจำปี นอกจากงบการเงินแล้ว ยังมีการเปิดเผยใน
เรือ่ งต่างๆ เพือ่ แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึง
การดำเนินธุรกิจของบริษทั
2. การกำกับดูแลกิจการ มีการจัดทำนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ จริยธรรมจรรยาบรรณ เป็นลายลักษณ์อกั ษร 
3. สังคมและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม บริษัทถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ
จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้บริษทั คำนึงถึง
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยส่วนรวม และตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและได้กำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้อง
ปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม คำนึงถึงผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญใน
การมีสว่ นร่วมสนับสนุน 
4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น
10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
ประชุมสามัญประจำปีกอ่ นวันประชุม
5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการ
เปิดเผยทั้งรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบ
การควบคุมภายใน และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของ
คณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษทั
ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ตามรายละเอียด หน้า 86-88
6. รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการ
เงินทีป่ รากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึน้ ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้

or investors’ decisions or shareholders’ benefits and rights
in order that shareholders and others who are interested in
investment receive the important information equally and
quickly, as follows:
1. Information that is reported at the accounting
period, namely, financial statements, annual registration
statement (form 56-1) and annual report (form 56-2)
2. Information that reports events, such as acquisition
/ disposition of assets, related transactions, joint venture,
dividend payment, financial support, etc.
The company sends the information online via the
electronic system and printed documents to the securities
exchanges of Thailand by the specified time in order to
distribute further. The company has never been prosecuted
by the SEC and the SET because it discloses the information in
accordance with the stipulation.
The information that is disclosed at the annual
registration statement and the annual report includes financial
statements the following matters that show transparency in
operating the businesses
1. business operation: disclosure of operating the
company’s business
2. the good governance: preparation of policy as to
good governance and ethics and code of conduct in written
document
3. socials and environment: responsibility for socials
and environment is one of the company’s policies to operate the
businesses. Then it is put at the company’s good governance
to realize the responsibilities for socials by aggregate and
the environment, and the ethics is assigned to behave well
to socials and the environments, to establish conscious of
responsibilities for communities and socials by aggregate, to
realize effects on natural resources and environment, and to
focus on participating in supporting activities
4. shareholder structure: the first ten highest
shareholders of the company are disclosed as of the date of
closing book for annual shareholders’ general meeting before
the meeting date
5. internal control and internal audit: there are
disclosures of report of the audit committee, report of internal
control system and evaluation of the board of directors as to
the company’s internal control system for 5 parts (see details
on page 86-88)
6. Report of the board of directors: The board of
directors is responsible for the company’s financial statements
and financial information as appeared in the annual report.
The financial statements are prepared based on generally

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการของบริษทั มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

accepted accounting practices in Thailand, choosing suitable
accounting policies and regularly conforming accordingly and
carefully using judgment and best estimation. Also, there is the
maintenance of the efficient internal control system in order
to be reasonably certain that the accounting recordings are
correct, complete and adequate.
In addition, the board of directors appoints an audit
committee, consisting of directors who are not executives,
responsible for the quality of financial reports and the internal
control system
7. Compensation for directors: the company sets
the directors’ compensation clearly and transparently. The
compensation is approved at the shareholder meeting and is
paid for meeting allowance, retirement allowance and others
to the board of directors who will allocate by themselves. The
audit committee will receive more compensation based on their
work amount. Types and amounts of compensation of each
director (both the company’s directors and subcommittee) are
showed in 8.3 the compensation for the board and executives
(from 56-1)
The board of directors realizes that the company’s
information pertaining to financial and non financial matters
have effects on investors’ decision and the company’s interest
holders. Therefore the company specially directs to the
management to disclose complete, reliable, and regular and
on time information and the management also focuses on this
importance and has determination to perform accordingly.
For the investor relations, the company assigns a director and
senior manager of the accounting and finance division to
contact institute investors, shareholders as well as analysts.
Investors are able to receive the information of the company
at telephone number 02-2093000 ext. 3098, 02- 2093008
or at the website www.farmhouse.co.th or at the email
address petcharat@farmhouse.co.th. In addition, Apart from
this, the Company participated in “Opportunity Day” set up
by Stock Exchange of Thailand to give opportunity to the
listed companies to meet shareholders, investors and analysts
annually. In the year 2009, the Company participated in the
event on March 20th, 2009.
On June 26th, 2009, the Company met analysts and
investors in “Analysts and Investors Meets Saha Phat Group”
Fair which was especially set up in conjunction with the 13th
Saha Group Fair.

5. Responsibilities of the board of directors
5.1 Structure of the board of directors
To counterbalance directors who are not
executives, the board of directors consists of 14 persons:

81
Annual Report 2009 • President Bakery Public Company Limited

นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างพอเพียงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่ง
ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผล
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน 
7. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทได้กำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บำเหน็จ
และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการนำไป
จัดสรรเอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตาม
ปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนทีแ่ ต่ละท่าน
ได้รบั จากการเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ตามราย
ละเอียดในหัวข้อ 8.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในแบบรายงาน 56-1
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริษทั ทัง้ ที่
เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้
กำชับให้ฝา่ ยบริหารดำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูล
ทีค่ รบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชือ่ ถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา
ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมา
โดยตลอด ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั้ ได้มอบหมาย
ให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์
ซึ่ ง ผู้ ล งทุ น สามารถติ ด ต่ อ ขอทราบข้ อ มู ล บริ ษั ท ได้ ที่ โทร
0-2209-3000 ต่อ 3098, 0-2209-3098 หรือที่ website www.
farmhouse.co.th หรื อ ที่ e-mail address petcharat@
farmhouse.co.th นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าไปมีส่วนร่วมในงาน 

opportunity day ทีท่ างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึน้ เพือ่
ให้บริษทั จดทะเบียนได้พบกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์
ทุกๆ ปี ซึง่ ในปี 2552 บริษทั ได้รว่ มงานนีใ้ นวันที่ 20 มีนาคม 2552 
และเมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2552 บริษทั ได้รว่ มพบปะ
กั บ นั ก วิ เ คราะห์ นั ก ลงทุ น ในงาน “นั ก วิ เ คราะห์ นั ก ลงทุ น
พบกลุ่มสหพัฒน์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในงานแสดงสินค้าเครือ
สหพัฒน์ครัง้ ที่ 13

• กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 6 ท่าน
• กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน
• กรรมการตรวจสอบและอิสระ 5 ท่าน (ในกรรมการ

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
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อิสระ 5 ท่านนี้ มี 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ)
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัท 

มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท
กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ
จำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการทีจ่ ะต้องออกจาก
ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้
จับฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่
ในตำแหน่ ง นานที่ สุ ด นั้ น เป็ น ผู้ อ อกจากตำแหน่ ง กรรมการซึ่ ง
พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ 
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการ
กำหนดองค์ประกอบและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นคณะ
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียด
หน้า 50-54
5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาวะผูน้ ำและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริษทั มีสว่ นร่วมในการให้ความเห็นชอบ
วิสยั ทัศน์และภารกิจของบริษทั และเพือ่ ทีจ่ ะดำเนินการให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์รวมของ
บริษัท และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม
ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
และงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุด
ให้กบั บริษทั โดยมีวสิ ยั ทัศน์ และภารกิจ ดังนี้
วิสยั ทัศน์ (Vision)
เป็นผูน้ ำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยม และความพึงพอใจสูงสุด
ให้กบั ผูบ้ ริโภค
ภารกิจ (Mission)
1. มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ทั้ง
คุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
2. ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพสูง
3. พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง

• directors who are executives 6 persons
• directors who are not executives 3 persons
• audit and independent directors 5 persons (3
of them are audit directors)
The board of directors is responsible for performing
their duties in accordance with laws, objectives and regulations
of the company as well as the resolutions of the shareholder
meeting with honesty and taking care of the company’s
interests. The board of directors has a certain term for the
position. According to the company’s regulations, for every
general meeting, one-third of the directors must resign from
the position at the first and the second years after registering
the company. Directors who have to resign have to randomly
draw lots to decide which directors have to resign. For years
later, directors who are in the post longest must resign, and
directors who already resigned can be reelected.
5.2 Subcommittee
The board of directors appoints the subcommittee
to assist and study details and screen works that can increase
efficiency of the board of directors. Composition and duties
of the board of directors are clearly set. The board is divided
into the independent directors and the audit committee (see
details on page 50-54).
5.3 Role, duty and responsibilities of the board of
directors
Leadership and vision
The board of directors has participated in
approving visions and missions of the company in order to
perform in accordance with the set vision and mission. The
management appointed a strategic working group to specify
the company’s total strategy and to prepare each work unit’s
strategy. This can be a guideline of operations. Also, there are
systems of monitoring, improving and evaluating performance,
compared to the set plan and budget in order to maximize
values of the company.
Vision
To be a leader of all kinds of bakery production and
distribution together with building popularity and maximization
of consumers’ satisfaction
Mission
1. Intend to develop and produce standard
products with quality, safety, and nutrition
2. To employ modern and high-efficient technology
to produce products
3. To develop management system to work with
efficiency continuously

4. สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้ผู้ที่มีส่วน
เกีย่ วข้อง

persons
Role, duties and responsibilities of the board
of directors and the executives are clearly separated. Both
structure and conducting duties of each division are clearly
specified; and the role, duties and responsibilities are regularly
transmitted to related person. The method of the company’s
authorized signatory is specified that two out of the board of
directors have authorized to co- sign with the company seal.
The board may specify names of the authorized directors who
co-sign with the company seal according to regulations of the
company.
Business ethics
The company believes in business ethics and
therefore issued a procedure concerning business ethics and
employee integrity. The Directors. Management and employees
are encouraged to work with loyalty and honesty within the
scope of the laws and their responsibilities. They must also use
their discretion to avoid any action that may cause damages
to the company and the public
Authority Differentiation
The chairman of the company is a director who has
no involvement in management and not the same person as the
Managing Director. The authorities are cleary differentiated.
Internal Control and Internal Audit
The company realizes the importance of internal
control both in the executive level and the operational level
under the concept that the internal control system is not one
single system or a separate system from the organization’s
routine operational system. The internal control is instead a part
of the operational system implemented by the executives. In
order to have effective internal control which is in line with good
internal control principle, it requires appropriate speculation
of scope of duties and responsibilities, duty assignment and
authority of staff in different levels, which must be expressed
in the written form. This will result in good check and balance.
Apart from this the Board of Directors realizes the importance
of effective internal control system and appropriate risk
management, an internal audit division has been set up to
be directly under the Board of Audit Committee to audit and
assess the internal control of each department and division as
per the annual plan and to regularly submit an audit report
to the Board of Director and the Board of Audit Committee.
In case that the internal auditor finds that a department or
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ในด้านบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารบริษทั ได้จดั
ให้มกี ารแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ทัง้ ด้านโครงสร้างและการปฏิบตั ิ
ตามหน้าที่ มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้
อย่างชัดเจน รวมทัง้ ได้มกี ารสือ่ สารบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบดังกล่าว ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการลง
นามผูกพันบริษัท ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วว่า ให้
กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ
บริษัท โดยคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลง
นามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ตามข้อ
บังคับ ของบริษทั
จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษทั ยึดมัน่ ในการกระทำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง จึงได้ออก
ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
เพือ่ เป็นแนวทางการดำเนินกิจการของบริษทั กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคน มีภาระหน้าทีร่ ว่ มกันในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความซือ่ สัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายในขอบเขต
ความรับผิดชอบของตน รวมทัง้ ต้องใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบ
ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ละเว้นการกระทำ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษทั และส่วนรวม
การรวมหรือแยกตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวย
การ ทัง้ นี้ มีการแยกอำนาจหน้าทีร่ ะหว่างกันอย่างชัดเจน
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้แนวความคิดที่ว่า
ระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือ
เป็นระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจำขององค์กร แต่การ
ควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่าย
บริหารใช้ปฏิบตั งิ านการจัดให้มกี ารควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล
และสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ ได้กำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าที่และอำนาจ
หน้าที่ในการอนุมัติของแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม มีความ
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจ
สอบระหว่างกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม จึงจัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีสาย
บังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่
ตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงาน
ตามแผนงานที่วางไว้เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการตรวจ
สอบต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง

4. To build trust and satisfaction to related

สม่ ำ เสมอ ในกรณี ที่ ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า
หน่วยงานใดมีความบกพร่องมีความเสีย่ ง มีความประมาทเลินเล่อ 

ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ ผิดหลักจริยธรรมหรือ
คุณธรรม ให้ผตู้ รวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และเสนอไปยังกรรมการผูอ้ ำนวยการให้มกี ารสัง่ การ เพือ่ ตรวจสอบ
ระบบนัน้ ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า ง
สม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ
เพิม่ ตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน เพือ่ ทบทวน
และพิจารณาผลประกอบการและปฏิบตั กิ ารของบริษทั ตลอดจน
งบการเงินประจำเดือน และกำหนดนโยบายการบริหารที่สำคัญ
และจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุมให้คณะ
กรรมการทราบด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน โดยในปี 2552 ทีผ่ า่ นมาคณะกรรมการมีการ
ประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษทั แต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้

division has deficiency, risk, negligence, possible corruption
or abuse, immoral acts, the internal auditor shall inform the
Board of Audit Committee and the Managing Director to give
order to check such system and report to the Board of Audit
Committee every time.
5.4 The board of directors’ meeting
The company always holds the board of
directors’ meeting at least once a month and there will be an
extraordinary meeting, if is necessary. Agendas have to be clear
in order to revise and consider the performance and operations
of the company and the monthly financial statement and have
to specify important and necessary management policy. The
company’s secretary informs the agendas to the board of
directors by sending the invitation letter with documents to
the meeting 7 days in advance. In 2009, the board of directors
held 12 meetings as usual.

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุมวาระปกติ

รายชือ่
Name
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Meeting Attendance / Total Reular
Meetings

1. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

Mr.Pipat Paniangvait

12/12

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

Mr.Apichart Thammanomai

12/12

3. นายกำธร ตติยกวี

Mr.Kamthorn Tatiyakavee

10/12

4. นายบุญเปีย่ ม เอีย่ มรุง่ โรจน์

Mr.Boonpiam Eamroongroj

12/12

5. พลโทพิศาล เทพสิทธา

Lt.Gen.Phisal Thepsithar

12/12

6. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

Mr.Suchat Rattanajiajaroen

12/12

7. นายสมศักดิ์ อนุรกั ษ์ภราดร

Mr.Somsak Anurukpradorn

12/12

8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

Ms.Petcharat Anantawichai

12/12

9. นางสุนนั ทา ชวนประพันธ์

Mrs.Sununta Chuanprapun

12/12

10. นางมาลี ตัง้ ใจสนอง

Mrs.Malee Tangjaisanong

12/12

11. นายพิมล รัฐปัตย์

Mr.Phimol Rattapat

12/12

12. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

Dr.Yupa Soontrapa

12/12

13. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม

Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom

11/12

14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา /1

Mr.Boonsak Chiempricha

6/12

/1

กรรมการในลำดับที่ 14 เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั
  เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2552

/1

Director No.14 became the Company’s independent director on April
24th, 2009.

การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการนำข้อมูลของ
บริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนดังนี้
• ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารฝ่ายต่างๆ เกีย่ วกับ
หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่ ส มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราช

At the meeting of the board of directors, the meeting
notes are written and are certified by the board and are
maintained. Each director receives the meeting note 7 days
in advance before certification.
5.5 Self-evaluation of the board of directors
The board of directors performed their duties
completely and foresaw to improve effectiveness of their
performance. Then, the board of directors has set to evaluate
themselves yearly. The evaluation result of year 2009
summarized that the effectiveness of their performance was
at good to very good level.
5.6 Compensation for directors and executives
Compensation for directors: the company specifies
the compensation for the board of directors clearly and
transparently and is approved at the shareholders’ meeting.
All amount of the compensation is paid for meeting allowance,
remuneration and other expenses and is allocated by the board
of directors. The audit committee receives more compensation
based on volume of work
Compensation for executives: the company
specifies the compensation for the executives in accordance
with the company policy that links with the company’s
performance of each year each executive’s performance is
measured with key performance indicators (KPIs)
In 2009, the company paid all compensations to
the board of directors and the executives. Details are shown
in compensation for directors and executives on page 56
5.7 Development of directors and executives
All executives of the company have qualifications
according to the regulations of the stock exchange of Thailand.
The directors must have knowledge, ability and potential.
Ten directors passed the training of the director certification
program (DCP) of IOD Institute. The course belongs to the
Thai Institute of Director Association. And four more directors
passed the course of director accreditation program (DAP).
Both courses are important and necessary for roles, duties and
responsibilities of directors.

Uses of Company’s Information
The policies on using the company information for
personal purposes are as follows:

•

To give information to Director and other executives

regarding the duty to report asset ownership of their own,
spouse’s and children’s and the penalties in regard with the
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โดยได้ มี ก ารจดบั น ทึ ก การประชุ ม เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการรับรองไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน 
5.5 การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมการของบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี และสำหรับการ
ประเมินผลประจำปี 2552 สรุปผลโดยรวมได้วา่ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ถี งึ ดีเยีย่ ม 
5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการ : บริษัทได้กำหนดค่า
ตอบแทนของกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้
ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ จ่ายเป็นเบีย้ ประชุม บำเหน็จ
และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการนำไป
จัดสรรเอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตาม
ปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้  
ค่ า ตอบแทนของผู้ บ ริ ห าร : บริ ษั ท ได้ ก ำหนดค่ า
ตอบแทนของผูบ้ ริหารเป็นไปตามนโยบายบริษทั ซึง่ เชือ่ มโยงกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และผลการดำเนินงาน
ของผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะท่ า น โดยใช้ ร ะบบ Key Performance
Indicators (KPIs)
ปี 2552 บริ ษั ท ได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนต่ า งๆ ให้ แ ก่
กรรมการและผู้ บ ริ ห าร ดั ง รายละเอี ย ดในเรื่ อ งค่ า ตอบแทน
กรรมการ และค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร หน้า 56
5.7 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีศกั ยภาพ โดยมีกรรมการ 10 ท่าน ได้
ผ่ า นการอบรมของสถาบั น IOD ในหลั ก สู ต ร Director
Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และมีกรรมการอีก 4 ท่าน ได้ผา่ นหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) ซึง่ ทัง้ 2 หลักสูตร เป็น
หลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนีใ้ ห้แก่
บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ห้ามผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผย เพือ่ ทำการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ก่ อ นที่ ข้ อ มู ล นั้ น จะเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนและห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคล
อืน่ โดยถือเป็นหนึง่ ในข้อบังคับเกีย่ วกับการทำงานของบริษทั ด้วย

Securities and Exchange Commission Act, 1992 and SET
regulations.

•

ownership at the Office of Securities and Exchange Commission
under Section 59, the Securities and Exchange Commission
Act, 1992 and to present the document to the company on
the same date of the report.

•
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Executives are prohibited to use any information that

has not been revealed for assets and securities transactions
before the information is disclosed to the public. They are also
not permitted to disclose any important information to other
parties.

Internal Control and Audit

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยจัดให้มี
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งจัดตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตาม
ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในอย่ า งสม่ ำ เสมอ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
มาตรการการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
และความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2553 เมือ่ วันที 
่
20 มกราคม 2553 โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน กรรมการ
ตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมิน
ระบบการควบคุ ม ภายใน อ้ า งอิ ง ตามมาตรฐานสากล (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission, COSO) ซึง่ 5 องค์ประกอบได้แก่
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริ ษั ท มี ส ภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม ที่ ดี แ ละเหมาะสม
ซึ่งมีส่วนประกอบมาจาก 2 รูปแบบ นั่นคือ แบบรูปธรรม และ
นามธรรม โดยบริษัทมีสภาพแวดล้อมแบบเป็นนามธรรม (Soft
Controls) ทีเ่ ป็นส่วนสำคัญทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้การปฏิบตั งิ านของ
องค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วย
ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำกัด และก่อให้เกิดความยัง่ ยืนมากกว่าการ
มุง่ เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมภายในทีเ่ ป็นรูปธรรมทีเ่ ป็นกฎเกณฑ์
เพียงอย่างเดียวที่ช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์
จึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด จิ ตสำนึกที่ดีในการควบคุมบุคลากรสำหรั บ
กิจกรรมต่างๆ ในการทำงานอย่างมีความรู้ความสามารถ ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม ครอบคลุมถึงทิศทางและนโยบายหลักๆ ในการดำเนิน
งานด้านธุรกิจและปฏิบัติการ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งแยกหน้าที่บุคลากรอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการมอบหมาย
อำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบแก่บคุ ลากรอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้

To require Executives to report in any changes in asset

The company focuses on the internal control and sets an
internal control that is sufficiently efficient for risk management
to be in acceptable level and to be suitable for environment
conditions or work activities. The company also set up
Internal Audit Division to regularly monitor and follow-up the
assessment of internal control to improve the internal control
measures to be suitable for changing situation and risks.
At the board of directors’ meeting No. 1/2010 on January
20 , 2010, attended by 5 independent directors and 3 audit
th

directors, the internal control system was assessed based on
the international standard (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission, COSO), consisting
of 5 elements as follows:1. Control Environment
Good and appropriate control environment of the
company is caused by 2 aspects: abstract aspect and concrete
aspect. The company’s environment is soft controls which
is important for support of the organization’s operation to
achieve its goal under limited resources with sustainability rather
than focusing on creation of concrete internal environment
and relying on issuing of regulations alone. We, therefore,
promote good attitude among our personnel for various kinds
of operational activities based on their knowledge and ability,
their honesty and good professional ethics. These soft controls
also cover our direction and principle policy on business and
operations. We have clear organizational structure and clear
scope of personnel’s works and duties which leads to suitable
work and responsibility assignment. We also have strong
intention to operate based on good corporate governance.

2. Risk Assessment
The Company has tried to make everyone in our
organization realize that risk management and internal control
is important and it is their duty and responsibility to understand
and implement the risk management and the internal control
in their daily operation to create organization culture which
sustainably add the value to the organization. The Company
performed risk analysis, opportunity analysis and effect which
caused possible damages from internal and external factors
to manage the risk to be in an acceptable level. The risk
management shall be continuously carried out in conjunction
with the internal control measure to cope with the risk which
always changes from time to time. The high risk is usually
prioritized.
Even though the Company does not have SubCommittee on Risk Management to stipulate the scope and
the policy on Risk Management, it has implemented primary
process of risk prevention.
3. Control Activities
The Company has an objective to perform business
systematically and efficiently in order to protect and reduce
risks of damage that may occur from the operations. Therefore,
the Company sets control activities which are substantial for
each work system and also prepares a manual for operation and
stipulates the performance indicator for all level of operations
in order to achieve objectives and goals efficiently. It also
assigns its staff to be responsible for internal control of each
operation system with clear-cut responsibilities.
4. Information and Communication
Since the Company realizes the importance of
information and communication systems, it set up a good
and sufficiently effective procedure of information and
communication both intra and inter-organization levels
to ensure that our communication is accurate, suitable,
useful, credible and continuous. It also carries out operation
and control of information, both inside and outside the
organization, about finance and operations. This information
is recorded and communicated to the executives and other
relevant staff, especially, the information about warning sign
that allows the executives to make decision and solve the
problems immediately and to carry out works to achieve the
organization’s objectives.
5. Monitoring and Assessment
The Company has an effective monitoring and
assessment system by implementing the balance scorecard
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บริษัทมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแล
กิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจน
2. การประเมินความเสีย่ ง
บริ ษั ท สร้ า งจิ ต สำนึ ก ให้ ทุ ก คนในองค์ ก รตระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องเข้าใจและมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน
และทำให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วน
หนึ่งของการดำเนินงานประจำวัน เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ องค์ ก รได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น บริ ษั ท ได้ มี ก าร
วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบต่อความ
เสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และ
การดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องควบคู่
ไปกับมาตรการควบคุมภายใน ให้มคี วามเหมาะสมกับความเสีย่ ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยง
ระดับสูงเป็นลำดับแรก
บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ทำหน้าทีก่ ำหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเสีย่ ง แต่
มีกระบวนการในการป้องกันความเสีย่ งเบือ้ งต้นทีเ่ หมาะสมแล้ว
3. กิจกรรมการควบคุม
บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัท
เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ป้องกันและลดความเสีย่ ง
ต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดำเนินงาน จึงได้
กำหนดกิจกรรมการควบคุมทีเ่ หมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
และมีคมู่ อื การปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน พร้อมทัง้ กำหนดตัวชีว้ ดั ผลการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำหนดบุคลากรภายใน
องค์กรขึน้ เพือ่ ดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละ
ระบบงานและการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจน
4. สารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยจัดให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับองค์กร เพื่อที่จะทำให้
มัน่ ใจได้วา่ การสือ่ สารนัน้ ถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชือ่ ถือ
และมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินงานและการควบคุม
สารสนเทศทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านการเงิน
และด้านการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการบันทึกและสื่อสาร
ไปยังผู้บริหารและบุคลากรอื่นภายในหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้
ข้อมูลนัน้ ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั ผิดชอบ โดยเฉพาะข่าวสารทีเ่ ป็น
สัญญาณบอกเหตุอันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน
ท่วงที และบริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน 
5. การติดตามและประเมินผล 
บริษัทมีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ดี
โดยนำระบบ Balance Scorecard ซึง่ มีดชั นีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน

ที่สำคัญ หรือ Key Performance Indicators เป็นเครื่องมือวัด
ผลการดำเนินงาน เพื่อควบคุมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของดัชนีวดั ต่างๆ ทีไ่ ด้กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน และ
ให้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัท
ได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานและสอบทานความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทำการติดตามผลการ
แก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนมีรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ เป็น
หน่วยงานอิสระ
ในรอบปี 2552 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการดำเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไม่มี
ข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำคัญ
ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปี 2552 โดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบจุดอ่อนของระบบการ
ควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การดำเนินงานของบริษทั แต่อย่างใด

การตรวจสอบภายใน

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
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บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ งส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ่ ง
ของบริษัท มีโครงสร้างสายบังคับบัญชารายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบและติดตาม
ผลจากการตรวจสอบตามมติและคำสัง่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการผูอ้ ำนวยการ รวมทัง้ การให้คำแนะนำ ปรึกษา เพือ่
ให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้จัดให้
มี ขึ้ น อย่ า งเพี ย งพอ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีที่
พิจารณาตามปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแผนการตรวจสอบ
ประจำปีดังกล่าวร่วมกับส่วนงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการ
พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไข
ดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และหากมีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสงสัยทีม่ ี
นัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท
จะมีการรายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการได้ทราบเพื่อดำเนิน
การแก้ไขอย่างทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อทำให้มั่นใจว่า บริษัทมีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการ
ปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมีนำระบบการบริหารความ
เสีย่ งมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอำนาจไม่ให้มี
การใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการ
ปฏิบตั ติ ามแล้ว

system which uses key performance indicators as a tool to
assess the working performance in order to control working
performance of all departments and divisions. All departments
and divisions is required to submit a monthly report on its
performance comparing with target indices and is required
to regularly monitor the performance. Apart from this,
the company carries out operation checking and verifies
sufficiency of the internal audit and also continuously monitors
rectification. Additionally, a direct report to the Board of Audit
Committee is regularly submitted by independent internal audit
unit.
In the Year 2009, the Board of Directors considered that
the company’s performance complied with appropriate internal
audit system with no significant deficiency.
Regarding the Financial Statement of the Year 2009,
the certified public accountant considered that no significant
weakness was found in the internal audit system which may
cause damage to the Company’s operation.

Internal Audit
The company has set up the internal audit division, as a
part of the company, under the direct control of the Board
of Audit Committee. Its responsibilities are to audit and to
monitor the rectification as per resolutions and orders of the
Board of Audit Committee and the Managing Director. It also
provides with recommendation and advice to ensure sufficiency,
efficiency and effectiveness of the internal control set up by
the company to achieve the set objectives. Annual audit plan
is also prepared to consider risk factors, especially significant
risks which affects the objective achievement. Apart from this,
the Board of Audit Committee reviews the Annual Audit Plan
in conjunction with Internal Audit Division and also carries out
review of internal audit results and monitoring of rectification
on quarter basis. In case of significant recommendation and
doubts which may cause serious damage to the company, a
report shall be directly submitted to the Managing Director to
immediately rectify to ensure appropriateness of the company’s
internal control and good compliance of this control by the
company’s units. The risk management is also appropriately
implemented to prevent the units with internal audit system
and risk management from abuse of power.

รายการระหว่างกัน

Related Transactions
ในปี 2552 บริษทั มีการทำรายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในข้อ 8 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้ระบุวา่ รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธรุ กิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าว
เป็นดังนี้
บุคคลทีอ่ าจมี			
ความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการทีส่ ำคัญ

มูลค่า

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

0.70

เนือ่ งจากเกล็ดขนมปัง และซาโบเตนแพนเค้ก
เป็นวัตถุดบิ และสินค้าทีใ่ ช้สำหรับปรุงและประกอบ
อาหารของภัตตาคาร ร้านอาหารญีป่ นุ่ บริษทั
เห็นว่าราคาทีข่ ายให้กบั PGH เป็นราคาทีส่ มเหตุ
สมผลและยุตธิ รรม ซึง่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด

2. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ - TF ถือหุน้ ในบริษทั คิดเป็น - บริษทั เช่าทีด่ นิ จาก TF
(“TF”)
ร้อยละ 9.38
เพือ่ สร้างโรงงานในนิคม
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมลาดกระบัง
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
ตามสัญญาเช่าทีด่ นิ ซึง่ มี
นายกำธร ตติยกวี
อายุ 10 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย 1 มิ.ย. 2534 - 31 พ.ค.  
และรองศาสตราจารย์
2544 และได้ตอ่ อายุ
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
สัญญาเช่ามาถึงปัจจุบนั
สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี
เริม่ ตัง้ แต่ 1 มิ.ย. 51 - 31
พ.ค. 54 อัตราค่าเช่า
เดือนละ 66,000บาท
- บริษทั ซือ้ วัตถุดบิ ประเภท
กลิน่ ช็อคโกแลต

0.79

เนือ่ งจากทีด่ นิ ดังกล่าวเป็นทีด่ นิ ทีต่ ดิ กับพืน้ ที่
โรงงานของบริษทั และ TF ไม่ได้ ใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์จากทีด่ นิ ผืนดังกล่าว บริษทั จึงได้
ทำสัญญาเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวจาก TF เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ที่
ในการสร้างโรงงาน ซึง่ บริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นอัตราทีส่ มเหตุสมผล ยุตธิ รรม และ
เทียบเคียงได้กบั อัตราทีใ่ ช้กบั ทีด่ นิ ใกล้เคียง

1.28

เนือ่ งจากกลิน่ ช็อคโกแลตเป็นวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งสัง่ ซือ้
จากต่างประเทศ ปริมาณการสัง่ ซือ้ มีจำนวนไม่มาก
ประกอบกับเป็นวัตถุดบิ คุณภาพเดียวกับ TF นำเข้า
จากต่างประเทศเพือ่ ใช้ ในการผลิตเวเฟอร์ บิสกิต
บริษทั เห็นว่าราคาทีซ่ อ้ื กับ TF สมเหตุสมผลและ
ยุตธิ รรม รวมทัง้ เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของ
บริษทั

3. บจ.เพรซิเดนท์ โฮลดิง้
(“PH”)

44.72

จากการทีบ่ ริษทั ต้องใช้รถยนต์จำนวนมากเพือ่
การขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยรถยนต์สว่ นใหญ่ บริษทั
จะซือ้ ตามสัญญาเช่าการเงิน ซึง่ บริษทั ได้เปิด
โอกาสให้บริษทั ผู้ ให้บริการเช่าทรัพย์สนิ ทาง
การเงินรายต่างๆ ประมาณ 2 - 3 ราย รวมทัง้ PH
ซึง่ ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สนิ เสนอการให้
บริการเพือ่ เปรียบเทียบเงือ่ นไขของแต่ละราย
โดยบริษทั จะพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้ เป็นหลัก
รวมไปถึงการบริการ และเงือ่ นไขการชำระเงินด้วย
โดยในปี 2552 บริษทั มีการซือ้ รถยนต์ตามสัญญา
เช่าการเงินกับ PH เพิม่ จำนวน 39 คัน

1. บริษทั เพรซิเดนท์
กรีน เฮ้าส์ ฟูด้ จำกัด
“PGH”

บริษทั ถือหุน้ ใน PGH
บริษทั ขายสินค้าให้กบั
คิดเป็นร้อยละ 39
PGH เช่น เกล็ดขนมปัง,
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ ซาโบเตนแพนเค้ก
นางมาลี ตัง้ ใจสนอง
และนางสาวเพชรรัตน์
อนันตวิชยั

- PH ถือหุน้ ในบริษทั
บริษทั ซือ้ รถยนต์ตาม
คิดเป็นร้อยละ 18.75
สัญญาเช่าการเงิน
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
และนายกำธร ตติยกวี
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บุคคลทีอ่ าจมี			
ความขัดแย้ง
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มูลค่า

(ล้านบาท)

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

4. บจ. เคอรี่ ฟลาวมิลล์
(“เคอรี”่ )

- มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่
บริษทั ซือ้ แป้งสาลีเพือ่ ใช้เป็น
รายเดียวกัน ได้แก่
วัตถุดบิ ในการผลิตขนมปัง
TF ซึง่ ถือหุน้ ในเคอรี่
และเบเกอรี่
คิดเป็นร้อยละ 39.00
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายกำธร ตติยกวี

458.58

เนือ่ งจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดบิ สำคัญในการผลิต
ขนมปังและเบเกอรีแ่ ละบริษทั เป็นผู้ ใช้แป้งสาลี
สำหรับขนมปังและเบเกอรีร่ ายใหญ่สดุ ของประเทศ
การพึง่ พาผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ เพียงรายเดียวจะทำให้
บริษทั มีความเสีย่ งในการขาดแคลนวัตถุดบิ ดังนัน้
บริษทั จึงได้คดั เลือกผูจ้ ำหน่ายแป้งสาลีประมาณ
4-5 รายทีม่ คี ณ
ุ ภาพของแป้งสาลีผา่ นมาตรฐาน
ของบริษทั ซึง่ รวมถึงเคอรีเ่ ป็นหนึง่ ในผูจ้ ำหน่าย
แป้งสาลีให้แก่บริษทั อย่างไรก็ตามก่อนการสัง่ ซือ้
บริษทั จะทำการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และ
ความสามารถในการผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีของ
ผูจ้ ำหน่ายรายอืน่ เพือ่ ใช้ ในการกำหนดปริมาณการ
ซือ้ ขายตามความเหมาะสม ดังนัน้ บริษทั จึงเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทีส่ มเหตุสมผลและ
ยุตธิ รรม รวมทัง้ เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทั

5. บจ. ไดอิชิ แพคเกจจิง้
(“ไดอิช”ิ )

- มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่
บริษทั ซือ้ ภาชนะหีบห่อ เช่น
รายเดียวกัน ได้แก่
ซองแซนด์วชิ จากไดอิชิ
TF ซึง่ ถือหุน้ ในไดอิชิ
คิดเป็นร้อยละ 50.10
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

4.20

เป็นรายการซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์ ทีม่ ผี ขู้ ายในตลาด
หลายราย บริษทั สามารถหาข้อมูล ทัง้ ในด้าน
คุณภาพและราคาทีเ่ ป็นมาตรฐานในตลาด
เพือ่ นำมาเปรียบเทียบ และเมือ่ เปรียบเทียบแล้ว
เห็นว่าเหมาะสมจึงจะตกลงสัง่ ซือ้

6. บมจ. สหพัฒนพิบลู
(“สหพัฒน์“)

- สหพัฒน์ ถือหุน้ ในบริษทั บริษทั ซือ้ สินค้าซือ้ มาขายไป
คิดเป็นร้อยละ 1.17
เช่น น้ำแร่จากสหพัฒน์

-

ในปี 2552 บริษทั ไม่มกี ารซือ้ สินค้าจาก
บริษทั สหพัฒน์ฯ

7. บจ. ธนาเคม (กรุงเทพฯ) - มีกรรมการเกีย่ วโยงกัน

บริษทั ซือ้ วัตถุดบิ ประเภท
กลิน่ และสารปรุงแต่งอาหาร

34.84

เป็นรายการซือ้ วัตถุดบิ โดยมีราคาทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ชัดเจน มีผขู้ ายในตลาดหลายราย บริษทั สามารถ
หาข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะและราคามาตรฐานใน
ตลาดเพือ่ มาเปรียบเทียบ และเมือ่ เปรียบเทียบแล้ว
ราคา เงือ่ นไข หรือข้อตกลงอืน่ ๆ ไม่แตกต่างจึงจะ
ตกลงสัง่ ซือ้

8. บจ. กิว่ ไป้ (ประเทศไทย) - มีกรรมการเกีย่ วโยงกัน

บริษทั ซือ้ วัตถุดบิ ประเภท
น้ำส้มสายชูและมายองเนส

0.90

เป็นรายการซือ้ วัตถุดบิ ทีม่ ผี ขู้ ายในตลาดหลายราย
ดังนัน้ ก่อนการสัง่ ซือ้ บริษทั จะต้องหาข้อมูลจาก
ผูข้ ายรายอืน่ เพือ่ นำมาเปรียบเทียบ และเมือ่
เปรียบเทียบทางด้านคุณภาพ ราคา เงือ่ นไข หรือ
ข้อตกลงอืน่ ๆ แล้วดีกว่า จึงจะตกลงสัง่ ซือ้

9. กรรมการ

การรับฝากเงินจาก
กรรมการของบริษทั

60.16

ปัจจุบนั บริษทั รับฝากเงินทัง้ จากกรรมการและ
จากพนักงานประจำตามประกาศเรือ่ งสวัสดิการ
เงินฝากพนักงานซึง่ อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขและดอกเบีย้
เดียวกันทุกคนโดยมีวงเงินในการฝากของพนักงาน
ทุกคนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 33% ของทุนจดทะเบียน
บริษทั การรับฝากเงินจากพนักงานถือเป็น
สวัสดิการอย่างหนึง่ ทีใ่ ห้กบั พนักงาน และบริษทั
จะจ่ายดอกเบีย้ ตามอัตราทีป่ ระกาศ โดยจะ
เปลีย่ นแปลงตามสภาวะตลาดเงิน ซึง่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 บริษทั กำหนดอัตราดอกเบีย้
เท่ากับร้อยละ 3.25

-

In 2009, the company has made transactions with the parties whose conflicts may arise as per Clause 8 of
Attachment to Financial Statement for the Fiscal Year (ended on December 31st 2009) and the auditor stated that this
list is the normal business practice. The details are as follows:-  

Prospective Conflict
Partner
1. President Green House
Food Co., Ltd. “PGH”

Types of
Relationship

Details

Value

Company Remarks

(million Baht)

The company holds 39%

The company sold goods

of shares in PGH

to PGH, e.g. bread crumbs,

0.70

Bread crumbs and Saboten pancake is a raw  
material and a product which are used for

- The company and PGH

Saboten Pancake

cooking in Japanese restaurants, the company

shares the same directors,

considers that the prices offered to PGH are

namely Mrs.Malee

reasonable, fair and similar to the market price.

Tangchaisanong and
Miss Petcharat
Anantawichai
2. Thai President Foods
PCL (“TF”)

- TF holds 9.38% of the

- The company leases a  

0.79

Since this plot of land, which is not

company’s shares

plot of land from TF for

- The company and

construction of a factory

commercially used by TF, is adjacent to the
company’s factory, the company enters into

TF shares the same

in Lad Krabang Industrial

the Land Lease Agreement with TF for

directors, namely

Estate as per the 10-year

constructing a factory and the company

Mr.Pipat Paniangwet,

Land Lease Agreement

considers that the rental fee rate is reasonable,

Mr.Kamthorn Tatiyakawi,

starting from June 1st

fair and similar to the rental fees of nearby

Mr.Apichart

1991 - May 31st 2001

plots of land.

Thammanomai and

and the Agreement has

Assoc.Prof.Dr.Kulpatra

been renewed until now.

Sirodom

The present Agreement

91

period is 3 years starting

rental fees of 66,000
Baht per month.
- The Company bought

1.28

The chocolate aroma is a raw material with

chocolate aroma for its

low quantity of use and with the same quality

raw materials

of the one imported by TF, who uses it for
production of wafers and biscuits. The
company’s considers that the price offered
by TF is reasonable and fair and it can be
deemed as normal business practice of the
company.

3. President Holding
Co., Ltd. (“PH”)

- PH holds 18.75% of the
company’s shares
- The company and PH

The company bought cars
as per the Financial Lease

44.72

Since the company needs a number of cars for
product transportation, most of which have
been bought under the Financial Lease and

share the same

several financial lease companies, including PH,

directors, namely,

were asked to submit service proposals, after

Mr.Pipat Paniangwet and

comparing terms and conditions offered by

Mr.Kamthorn Tatiyakawi

each company with respect to the interest
rates, its service record, and terms of payment,
PH was selected. In the year 2009, the
company bought 39 cars more under the
Financial Lease.

Annual Report 2009 • President Bakery Public Company Limited

from June 1st 2008 May 31st 2011 with

Prospective Conflict
Partner
4. Kerry Flour Mills
Limited (“Kerry”)

Types of
Relationship
- The company and

Value

Details

(million Baht)

The company bought flour

458.58

Company Remarks
Flour is a main raw material for production

Kerry share the major

as its raw materials for

of bread and bakery products of The company

shareholder, i.e. TF, who

production of bread and

who is the largest user of flour for production

owns 39.00% of Kerry’s

bakery products.

in Thailand and relying on a sole supplier of

shares.

raw materials may put The company at risk for

- The company and

raw material shortage. As a result, The company

Kerry share a director,

selected 4 - 5 suppliers of flour, one of which is

Mr.Kamthorn Tatiyakawi.

Kerry, whose quality meets The company’s
standard. However, prior to purchase order,
The company compared the price, the quality
and the production capability of each supplier
for stipulating the purchase quantity. In
conclusion, we consider this is reasonable, fair
and can be deemed as normal business practice.

5. Dai-Ichi Packaging
Co., Ltd. (“Dai-Ichi”)

- The company and

The company bought

4.20

Due to numerous suppliers of packaging in the

Dai-Ichai share the

packages, e.g. sandwich

market, The company is able to be provided

major shareholder, i.e.

package from Dai-Ichi.

with information with respect to the market

TF who owns 50.10%

standard quality and price for comparing,

of Dai-Ichi’s shares

which The company later found that the price

- The company and

is reasonable and made orders.

Dai-Ichi share a director:
Mr.Pipat Paniangwet
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6. Saha Pathanapibul PCL
(“Sahapat“)

- Sahapat owns 1.17% of
shares of The companyใ

The company has the

-

merchandise business with

In 2009, The company has no sale record
with Sahapat.

Sahapat, e.g. the mineral
water supplied by Sahapat
7. Thanachem (Bangkok)
Co., Ltd.

- Relations between the
directors

The company bought raw

34.84

It is purchasing of raw materials with standard

materials, i.e. aromas and

price and with several suppliers in the market.

food additives.

The company is able to compare the quality
and the price in the market. When no
difference is found, the purchase order is made.

8. Kewpie (Thailand)
Co., Ltd.

- Relations between
the directors

The company bought raw

0.90

Due to several suppliers in the market, before

materials, vinegar and

the purchase order, The company is required

mayonnaise.

to seek for information from other suppliers
for comparing. When better quality, price,
conditions or other agreement is found, the
purchase order is made.

9. Directors

-

The company’s Directors
Deposit

60.16

Now, The company deposit money from its
directors and permanent employees as per
the announcement on deposit program with
the same conditions and interest rate. The total
deposit shall be no more than 33% of the
company’s authorized share capital. The deposit
program is a kind of welfare provided for the
employees who will receive the deposit interest
as per the announced rate in conjunction with
the financial market changes. As of December
31st, 2009, the interest rate stipulated by the
company is 3.25%

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

Explanation and Analysis of
Financial Status and Performance
1. ผลการดำเนินงานทีผ่ า่ นมา

In the Year 2009, due to severe shrinkage of the world
economy, which resulted in Thailand’s economic landing and
decrease in domestic purchase power, sales of the Company was
also affected. However, the operating results for the year end as
of December 31st, 2009, the Company’s net profit Baht 509.90
million Baht, 27.59% increase from that of the year 2008. This
was the result of the following factors:

Sales Revenue
The Company’s total sales for the year 2009 and 2008
were Baht 3,912.74 million and Baht 3,632.24 million Baht
respectively. The sales growth was 7.72%. The main reason
was that there was an increase in sales volume resulting from
expansion of sales units in Bangkok and provinces so that more
products could reach the consumers. Moreover, the Company
had developed new products to increase the products variety to
the consumers. Together, we continuously had sales promotion
activities through media in order to make our products be known
and to stimulate the sales.
The Company’s sales were analyzed based on product
types comparing to the previous year. It was found that the
proportion of wholesale business of bakery, for example, sliced
bread, hamburger and hotdog bread and sweet bread was
90.15% of the sales revenues, increasing 8.17%. The retail
bakery business sales proportion was 3.52%, increasing 9.19% as
a result of opening of new branches of Deliya shops. Concerning
fast food and restaurant business, its sales proportion was 6.32%
of the sales revenues, increasing 5.52%. Concerning export
business, it shared 0.01% of the sales, decreasing 96.78%, due
to drastic decrease in purchase order from Japan.
Other type of revenue in the year 2009 was 7.99
million baht decreasing from that of the previous year 10.63
million Baht due to decrease in deposit interest as a result of
withdrawal of saving money to pay for the machines and the
construction of new factories.

Cost of Sales
The cost of sales was 2,389.52 million Baht, increasing
75.21 million Baht or 3.25%. This resulted from in the 2nd Quarter
of the year 2009, when a production line was started at a new
factory at Bang Chan Industry Estate, fixed assets were listed
in the asset register which caused increase in depreciation.
Fortunately, since raw materials’ cost decreased, the proportion
between the cost of sales and the sales revenue was 61.07%,
decreasing from that of the previous year and the gross profit
was 38.93%, 36.28% increasing from that of the year 2008.
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ในปี 2552 จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัวลงอย่าง
รุนแรง จึงส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมชะลอตัวลง
ผูบ้ ริโภคในประเทศมีกำลังซือ้ ลดลง มีผลกระทบต่อยอดขายของ
บริ ษั ท เช่ น กั น ซึ่ ง ผลการดำเนิ น งานสำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2552 ของบริษทั มีกำไรสุทธิ 509.90 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 27.59 จากปี 2551 โดยเป็นผลมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
		 รายได้จากการขาย
รายได้จากขายรวมในปี 2552 และ 2551 จำนวน
3,912.74 ล้านบาท และ 3,632.24 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น
อัตราเติบโตร้อยละ 7.72 สาเหตุมาจากปริมาณการขายสินค้าที่
เพิ่มขึ้น โดยมีผลจากการขยายหน่วยขายในธุรกิจค้าส่งทั้งในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น ทำให้สินค้าเข้าถึง
ผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ ในด้านผลิตภัณฑ์มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้
กับผูบ้ ริโภค และจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณา
ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และเพื่อ
กระตุน้ ยอดขายให้เพิม่ ขึน้
เมื่ อ แยกวิ เ คราะห์ ย อดขายตามประเภทสิ น ค้ า โดย
เปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่าสินค้าในธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง ได้แก่
ขนมปั ง ชนิ ด แผ่ น ขนมปั ง สำหรั บ แฮมเบอร์ เ กอร์ แ ละสำหรั บ
ฮอทดอก และขนมปังพร้อมทาน มีสดั ส่วนยอดขายร้อยละ 90.15
ของรายได้จากการขาย เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.17 ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ปลีก
มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 3.52 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.19 เนื่องจาก
เปิดสาขาร้านเดลิย่าได้เพิ่มขึ้น ในส่วนธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและร้าน
อาหารมีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 6.32 ของรายได้จากการขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.52 และธุรกิจส่งออกมีสัดส่วนยอดขายร้อยละ
0.01 ลดลงร้อยละ 96.78 เนื่องจากมียอดสั่งซื้อจากประเทศ
ญีป่ นุ่ ลดลงอย่างมาก
รายได้อนื่ ในปี 2552 มีจำนวน 7.99 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 10.63 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากลดลง
เพราะนำเงินฝากไปชำระค่าเครือ่ งจักรและค่าก่อสร้างโรงงานใหม่
ต้นทุนขาย
ต้ น ทุ น ขายของบริ ษั ท เท่ า กั บ 2,389.52 ล้ า นบาท
เพิม่ ขึน้ 75.21 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.25 สาเหตุจากเมือ่
ไตรมาสที่ 2 ปี 2552 โรงงานแห่งใหม่ทนี่ คิ มอุตสาหกรรมบางชัน
เริ่มเปิดสายการผลิต ทรัพย์สินถาวรได้โอนขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
จึงทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ในส่วนของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการ
ผลิตได้ปรับราคาลงบ้าง ทำให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จาก
การขายอยูท่ รี่ อ้ ยละ 61.07 ลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น และ
มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 38.93 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2551 ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 36.28 

1. Operation Performance in the
Previous Years

		 Sales and Administration Expenses
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
Sales expenses was 532.40 million Baht and
ค่าใช้จา่ ยในการขายเท่ากับ 532.40 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ย
administration
expenses was 334 million, increasing 26.50 million
ในการบริหารเท่ากับ 334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.50 ล้านบาท
Baht and 30.22 million Baht, respectively. When comparing with
และ 30.22 ล้านบาท ตามลำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ นเพิม่
that of the previous year, these increased 5.24% and 9.95%
ขึ้นร้อยละ 5.24 และร้อยละ 9.95 ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม respectively.
Increase in expenses was arising from employees’
ส่วนใหญ่มาจากค่าตอบแทนพนักงาน ค่าโฆษณาและส่งเสริม remuneration and advertisement and sales promotion expenses.
การขาย ซึ่งในปี 2552 บริษัทเน้นด้านโฆษณามากขึ้นเพื่อให้ In 2009, the Company emphasized on advertisement in order
สิ น ค้ า เป็ น ที่ รู้ จั ก แพร่ ห ลายและเพื่ อ เพิ่ ม ยอดขาย อย่ า งไรก็ ดี that the products were widely known and in order to increase
บริษัทได้ควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี the sales. We, however, implemented expenses control measures
for effective administration.
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

		

กำไรสุทธิ
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั มีสว่ น
แบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า โดยแสดงในงบกำไรขาดทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 2.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพราะเมื่อ
ปี 2551 เริ่มเปิดดำเนินงานเพียงเดือนเดียว อัตรากำไรของ
บริษทั อยูท่ รี่ อ้ ยละ 13.01 ของรายได้รวม มีอตั ราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
2.07 จากปีกอ่ น และมีกำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน 11.33 บาท
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อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 22.82
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นเนื่ อ งจากกำไรสุ ท ธิ สู ง ขึ้ น โดยในปี 2552
บริษทั มีเงินปันผลจ่ายจำนวน 241.65 ล้านบาท จ่ายจากผลการ
ดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2551 (1 กรกฎาคม 2551 - 31
ธันวาคม 2551) จำนวน 129.15 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่าง
กาลสำหรับปี 2552 (1 มกราคม 2552 - 30 มิถนุ ายน 2552)
จำนวน 112.50 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ นจ่ายเพิม่ ขึน้
80.1 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 49.58
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 50 ของ
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมายโดย
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยูก่ บั ผล
การดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษทั
2. ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพย์มีมูลค่ารวมทั้ง
สิน้ 3,157.28 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2551 จำนวน 177.96
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.97 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มี
มูลค่า 665.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.09 ของสินทรัพย์รวม
ลดลงจากปีกอ่ น จำนวน 46.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.58
เป็นผลมาจาก การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จำนวน 66.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43.62 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อน เนื่องจากการชำระค่าก่อสร้างอาคารโรงงานและ
เครื่องจักรที่โรงงานบางชัน ในส่วนลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้นจาก
ปีกอ่ นจำนวน 25.42 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.95 เนือ่ งจาก
ยอดขายเชือ่ เพิม่ ขึน้

Net Profit
As of December 31st, 2009, the Company gained
2.16 million Baht from profit share from investment in the jointventure, as presented in the profit and loss statement based
on the equity method. This increased since in the year 2008
the operation has been started for only one month. The profit
of the Company was 13.01% of the gross income, increasing
2.07% from that of the previous year. The earnings per share
was 11.33 Baht.

Return on Equity
Return on equity of this year is 22.82% which increases
from that of the previous year due to increase in the net profit.
In 2009, the Company paid 241.65 million Baht for dividend,
including the 129.15 million Baht of dividend payment of the
operation of the last half of the year 2008 (July 1st - December
31st 2008) and 112.50 million Baht of interim dividend payment
for the year 2009 (January 1st - June 30th 2009), which increased
80.1 million Baht or 49.58% from that of the previous year.
The Company has policy to pay the dividend no less
than 50% of net profit after income tax and after deduction
of reserve according to laws. Such payment of dividend may
be varied depending on performance, financial status and the
investment plan of the Company.

2. Financial Status
Assets
As of December 31st, 2009, total asset of the Company
accounted to Baht 3,157.28 million, increasing 117.96 million
Baht from that as of the year 2008 or 5.97%. The assets consist
of current assets and non-current assets, as follows:Current assets, as of December 31st, 2009, accounted
to Baht 665.91 million or 21.09% of total assets, decreasing
46.89 million Baht or 6.58% due to decrease in cash and cash
equivalence of 66.50 million Baht or 43.62% comparing with
that of the previous year, as a result of payment of factory of
construction and machines at Bang Chan factory. The trade
debtor increased 25.42 million Baht or 5.95% from that of the
previous year due to increase in credit sale.

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มี
มูลค่า 2,491.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.91 ของสินทรัพย์รวม
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 224.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

9.92 เนื่องจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 2,473.73
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.35 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ จำนวน
245.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 สาเหตุจากค่าอาคาร
และค่าเครื่องจักรของโรงงานบางชัน ส่วนเงินจ่ายล่วงหน้าค่า
ก่ อ สร้ า งและค่ า ซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ ล ดลงจำนวน 23.12 ล้ า นบาท
หรือลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากงานก่อสร้างโรงงานใหม่เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

accounted to 2,491.37 million Baht or 78.91% of the total
asset, increasing 224.85 million Baht or 9.92% from the previous
year due to land, building and equipment which cost 2,473.73
million Baht or 78.35 of the total assets, which increased
245.05 million Baht or 11% due to construction cost and
machine cost of Bang Chan factory. Advance payment for
construction and asset purchase decreased 23.12 million Baht
or 100% due to completion of the new factory.

Liquidity

		

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
หนีส้ นิ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีหนี้สินรวม จำนวน
788.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.98 ของหนีส้ นิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ลดลงจากวันสิน้ ปี 2551 จำนวน 90.28 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 10.27 โดยหนีส้ นิ หมุนเวียนลดลง จำนวน 144.66
ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าลดลง 53.73 ล้านบาท
และเจ้าหนี้อื่นลดลง 121.07 ล้านบาท เป็นเจ้าหนี้ประเภทค่า
เครื่องจักรที่ลดลง หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 54.38 ล้านบาท
มาจากหนีส้ นิ สัญญาเช่าการเงิน (Leasing) ในการซือ้ รถยนต์เพือ่
ใช้ขนส่งสินค้า และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการและพนักงาน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจำนวน
2,368.46 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.02 ของหนีส้ นิ และ

As of year end December 31st, 2009, net cash flow of
the Company was reduced by Baht 66.51 million. It was due to
the fact that net cash was used in investing activities, payment
of construction of a new factory and machines at Bang Chan
Industry Estate, at the amount of Baht 618.77 million. Beside
this, Baht 234.33 million of net cash was used in financing
activities as for dividends payment of Baht 241.65 million and
for debts as per lease agreement in purchasing automobile at
the amount of Baht 39.88 million. The net cash from operating
activities was Baht 928.56 million.
However, the Company’s overall liquidity ratio was
in a good level. The liquidity ratio was 1.06 and the quick ratio
was 0.86. The cash flow liquidity ratio was 1.13. The average
collection period was 41 days and the proportion of sales was
67% as credit sales and 33% as cash sales. An estimate made
for doubtful receivables in 2009 was Baht 0.01 million, which
was in a low level. The Company, as of December 31st, 2009,
had no debtors with over 90 days of outstanding. Trade Account
Payable Turnover was 6 times which was slightly similar figure
to that of the past year. Average Payment Period was 56 days.
The cash cycle of the Company was at 14 days.

		

Sources of Capital
Total Liabilities
As of December 31st, 2009, the Company had total

liabilities of Baht 788.82 million or 24.98% of Liabilities and
Shareholders’ Equity, which was Baht 90.28 million or 10.27%
decrease from the ending date of the year 2008. The current
liabilities decreased Baht 144.66million, most of which were
from trade account payable, which decreased 53.73 million
Baht whereas other creditors decreased Baht 121.07 million
due to decrease of creditors of machines. Non-current liabilities
increased 54.38 million Baht from leasing of vehicles for goods
transport and long-term loan from directors and employees.
Shareholders’ Equity
As of December 31 st, 2009, the shareholders’
equity was Baht 2,368.46 million or 75.02% of liabilities and
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สภาพคล่อง
สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 บริ ษั ท มี
กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ล ดลงจำนวน 66.51 ล้ า นบาท เนื่ อ งจาก
เป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 618.77 ล้านบาท จาก
การจ่ายค่าก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่และค่าเครื่องจักรที่นิคม
อุตสาหกรรมบางชัน และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
234.33 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผล 241.65 ล้านบาท และ
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินในการซื้อรถยนต์โดยการทำ
Leasing จำนวน 39.88 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดสุทธิได้มา
จากกิจกรรมดำเนินงาน 786.60 ล้านบาท ซึ่งมีผลมาจากกำไร
จากการดำเนินงานทีเ่ ป็นเงินสด 928.56 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง บริษัทยังคงมีส่วนสภาพคล่อง
ทีด่ ี โดยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 1.06 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว 0.86 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
1.13 เท่า ในส่วนระยะเวลาเก็บหนี้อยู่ที่ 41 วัน ซึ่งโดยเฉลี่ย
สัดส่วนยอดขายของบริษัทจะประกอบด้วย ยอดขายเชื่อร้อยละ
67 ยอดขายสดร้อยละ 33 ของยอดขายรวม และบริษทั ได้สำรอง
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญในปี 2552 จำนวน 0.01 ล้านบาท ซึง่ อยู่
ระดับต่ำ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ไม่มลี กู หนีค้ า้ ง
นานเกิน 90 วัน ในส่วนของอัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 6
เท่า ใกล้เคียงกับปีกอ่ น และระยะเวลาชำระหนีเ้ ฉลีย่ 56 วัน ทำให้
บริษทั มีรอบหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle ) 14 วัน

Non-current assets, as of December 31st, 2009,

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2551 เนื่องจากกำไรสะสมที่
ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 268.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
28.82 เป็นผลมาจากผลประกอบการของบริษัท มีกำไรสุทธิ
509.90 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีล่ ดลง ในปี 2552 เนือ่ งจาก
การจ่ายเงินปันผล บริษทั มีมลู ค่าตามบัญชี ปี 2552 และปี 2551
เท่ากับ 52.63 บาทต่อหุน้ และ 46.67 บาทต่อหุน้ ตามลำดับ 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.33 เท่า
ซึง่ อยูใ่ นระดับต่ำตลอด 3 ปี อัตราส่วนความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ย 103.05 เท่า แสดงว่าบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน
เพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของ
โครงสร้างเงินทุนของบริษทั และความสามารถในการชำระหนีข้ อง
บริษทั

shareholders’ equity which increase from that of the year end of
2008. This was due to rise in unappropriated retained earnings
of Baht 268.24 million or increase of 28.82% as a result of the
Company’s performance with net profit of Baht 509.90 million.
In 2009, the shareholders’ equity decreased due to the dividends
payment. The Company’s book value of 2009 and 2008 were
Baht 52.63 per share and Baht 46.67 per share, respectively.
Suitability of Capital Structure
The ratio of liabilities to equity was at 0.33 times.
The figure was quite low during the past three years. The
interest coverage ratio was at 103.05 times. This showed that
the Company had profit sufficient for paying of interest which
reflected good stability of the Company’s capital structure and

3. ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
• ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในปี 2552 มีจำนวนเงินรวม
990,000 บาท
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(2) ค่าบริการอืน่ (non-audit-fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในปี 2552
ประกอบด้วย
1. ค่าตรวจสังเกตุการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือ ให้แก่
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั มีจำนวนเงินรวม 20,000 บาท
2. ตรวจสอบเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ - ตรวจสอบตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน รวม 2 สิทธิบตั ร เป็นจำนวนเงินรวม 220,000
บาท
เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
บริษัทมีความตั้งใจในการรักษาความเป็นผู้นำในการผลิต
และจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่อื่นๆ ในลักษณะค้าส่งที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพสม่ำเสมอ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะนำ
เสนอนวัตกรรมใหม่และพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี ในราคา
ที่เหมาะสม และขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ รวมทั้ง
พัฒนาสินค้าเดิมให้มมี ลู ค่าเพิม่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีเป้าหมายทีจ่ ะเร่งรุกการทำธุรกิจขนมปัง
และเบเกอรีแ่ บบค้าปลีกอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการขยายตัวสูธ่ รุ กิจ
อาหารทีเ่ กีย่ วข้องอีกในอนาคต  

debt payment ability.

3. Auditor’s Service Fees
(1) Audit fee
The Company paid the audit fees:-

• 990,000 Baht to the Company’s auditor in the year
2009.

(2) Non-Audit Fee
The Company paid for other service fees in the year
2009, including:1. 20,000 Baht paid for observation of inventory
demolishing to the Company’s auditor;
2. 220,000 Baht paid for verifying of specific objectives
in compliance with conditions applied to the investment
promotion certificate by BOI - 2 certificates

Business Goals
The Company has always committed to being the leader
in wholesaling bread and bakery production and distribution
by consistently providing quality and standard products and
continuously developing new products to create more choices
for consumers as well as to reach new targets. Additionally, the
Company has also added value to existing products to meet the
ever-changing needs and behavior of consumers.
Moreover, the Company also aims at continuous expansion
of the bread and bakery retailing business and other related food
business in the future.

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552

Annual Report of the Board of
Audit Committees for the Year 2009
เรียน
		

ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

Shareholders of President Bakery
Public Company Limited
The audit commit tee consists of three

independent directors, namely
1. Mr. Phimol Rattapat
Chairman of the Board of Audit Committees
(Experienced Legal Expert)
2. Dr. Yupa Soontrapa
Audit Committee Member
(Experienced Medicine Expert)
3. Assoc.Prof. Dr.Kulpatra Sirodom
Audit Committee Member
(Experienced Finance and Accountancy Expert)
The Board of Audit Committee has conducted their
duties in accordance with scopes, duties, and responsibilities
that are assigned by the board of directors and are in line
with the regulations of the stock exchanges of Thailand
by promoting the Company to perform businesses that
emphasize on the good corporate governance. This
includes practice with transparency, fairness, reliability and
examinability. All of these bring in the most benefits to the
shareholders, employees, and all related persons. The audit
committee has conducted the duties independently and
has no limitation of information acquisition with satisfying
co-operation of the management and related employees.
The Board of Audit Committee has one-year term
or a term equal to remaining period of the term of the Board
of Directors. The audit committee member whose term is
expired can be re-elected and the term is stipulated to be
the same as that of the Board of Directors. Miss Jinrapee
Phumsangoun, Manager of Internal Audit Unit, acts as
Secretary of the Board of Audit Committee.
In the Year 2009, the Board of Audit Committee
had 4 meetings to make decision about significant risks
and effect which may arise, the risk management plan
and the Company’s internal control system. They also had
meetings with Ernst & Young Office Limited, our external
auditor, to review the internal control system concerning the
Company’s financial report, remarks and their audit report.
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายพิมล รัฐปัตย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์
ด้านกฎหมาย)
2. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์
ด้านการเงินและการบัญชี)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษั ท ซึ่ ง สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย โดยส่งเสริมให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้
นักลงทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย พนักงาน ตลอดจนผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ไม่มขี อ้ จำกัดในการรับข้อมูล ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีทงั้
จากผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละ 1 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะ
กรรมการบริษทั กรรมการทีพ่ น้ จากตำแหน่งตามวาระมีสทิ ธิได้รบั
เลือกกลับเข้ามาทำงานใหม่ได้ และกำหนดช่วงของวาระการดำรง
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนคณะกรรมการบริษัท
โดยมี น างสาวจิ ณ ห์ ร ะพี ร์ พุ่ ม สงวน ผู้ จั ด การส่ ว นตรวจสอบ
ภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม
4 ครัง้ เพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ ำคัญ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น แผนการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษั ท อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ ต รวจสอบ
ภายนอก ได้แก่ บริษทั สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เพือ่
พิจารณาระบบการควบคุมภายในเกีย่ วกับรายงานทางการเงินของ

To		
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บริษัท ตลอดจนข้อสังเกตและรายงานผลการตรวจสอบของ
หน่วยงานดังกล่าว มีการสอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี พิจารณาผลการตรวจสอบและความคืบหน้าการดำเนิน
งานตามแผน ประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานภายในของ
บริษทั เพือ่ พิจารณาประเด็นต่างๆ สรุปผลการพิจารณาและเสนอ
คณะกรรมการบริ ษั ท และฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท พิ จ ารณา
ดำเนินการดังนี้
1. สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและงบการเงิ น
ประจำปี ข องบริ ษั ท ร่ ว มกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ก่ อ นนำเสนอคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และ
รับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจนและเพียงพอ จึงมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี
ว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในทีส่ ำคัญ ซึง่ พบว่า
บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผล รวมทัง้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายของ
การดำเนินงาน รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และเชื่อถือได้ อีกทั้งยังเน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั ในเรือ่ งต่อไปนี 
้
• สอบทานและปรับปรุงนโยบายเรื่องราคากลางของ
การสั่งซื้อของสดจากผู้ขายรายย่อย ตลอดจนหลักการเปรียบ
เทียบราคาสินค้าจากผู้ขายในแต่ละราย เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง
และเพิม่ ทางเลือกให้มากขึน้
• สอบทานและปรับปรุงแบบประเมินผู้ขายที่ใช้ในการ
เข้าตรวจสอบผู้ขาย เพื่อรองรับขอบเขตในการให้คะแนนในราย
ละเอียดข้อมูลประกอบในเอกสารประเมินผูข้ ายอย่างครบถ้วน 
• สอบทานและปรับปรุงขั้นตอนการตรวจนับวัตถุดิบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ สินค้าสำเร็จรูป และถาด 
• สอบทานและปรับปรุงนโยบายและระบบการบริหาร
จัดการทรัพย์สนิ เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานของบริษทั
• สอบทานปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการวงเงิน
สดย่อย/วงเงินทดรองจ่าย เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทาน
รายงานการตรวจสอบ ซึง่ ครอบคลุมระบบงานทีส่ ำคัญของบริษทั
อีกทัง้ ยังได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้มกี ารพิจารณา
และให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปี การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ยังได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล และยกระดับการตรวจสอบ
ภายในให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

They also carried out checking of annual internal audit plan
and reviewing of checking results and process of planned
operation. They also had meetings with the Company’s
executives to consider various issues, as well as concluding
the results and submitting them to the Board of Directors
and the Company’s Board of Directors. These are details of
the issues:1. Examination of financial statement quarterly
as well as annual financial statements of the Company in
conjunction with the auditor before they were submitted
to the board of directors - The audit committee asked and
acknowledged related matters from the executives and the
auditor clearly and adequately, and agreed with the auditor
that the financial statements were correct in accordance
with generally accepted auditing standard.
2. Examination of important internal control
systems - it was found that the Company had an appropriate,
sufficient and effective internal control system and it also
was able to achieve its objectives and goals of its operations
and provided with accurate, complete and reliable disclosure
of information. It also focused on the management’s
improvement of the Company’s internal control system in
these following issues:-

• To examine and to improve the policy on the

standard price for fresh goods purchase order from retailing

suppliers and the principle on price comparing among each
suppliers to increase the Company’s bargaining power and
the choices;

• To examine and to improve the suppliers’

assessment form used for assessing the suppliers to in line
with point giving system in the assessment form;

• To examine and to improve process of raw

materials, packages, finished goods and trays counting;

• To examine and to improve the policy and the

system of asset management to set the standard of the
Company;

• To examine and to improve the policy on

management of petty cash and advance payment

These were to cause effectiveness of the
Company’s internal control under the acceptable risk level
and suitability to changing environment of the business.
3. To check the internal audit by reexamine
the report that covered the Company’s important work
systems as well as supervising the internal audit. There
was review and approval of the annual audit plan
and good corporate governance. The audit personnel
were encouraged to develop his knowledge in order to
conduct his auditing in accordance with the international
standard and to improve their auditing efficiently.

4. To examine and express their view on related
transactions or ones that may have conflicts of interest
including the disclosure of the mentioned transactions
according to the regulations of Stock Exchange of Thailand
and Office of Securities and Exchange Commission. It was
found that the mentioned transactions were performed as
usual and at reasonable price, and there were adequate
and complete disclosure of information
5. To examine the Company’s performance to be
under the law of Securities and Exchange, the regulation’s of
the Stock Exchange of Thailand as well as other laws relating
to the Company business in order to build correctness, and
transparency to shareholders and all related persons.
6. To propose activity reports of the audit
committee to the board of directors for every meeting of
the audit committee in order to be in conformity with good
conduct of the audit committee.
7. To consider, select, and stipulate the auditor’s
remuneration in order to propose to the board of directors
and get approval from the shareholders’ meeting.
8. In the Shareholders’ Meeting No.30 on April
24 , 2009, all of the Board of Audit Committee members
th

attended in order to answer the shareholders’ questions.
Overall, the Board of Audit Committee fully
conducted duties as specified in the charter of the Board
of Audit Committee that was approved by the Board of
Directors. It was agreed that the Board of Directors as
well as the executives had determinations to conduct their
duties to meet the Company’s objectives professionally and
emphasized on operations under effective internal control
system, good corporate governance with transparency and
reliability, together with the development and improvement
of work system in order to perform better.

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายพิมล รัฐปัตย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

In the name of the Board of Audit Committee

Mr. Phimol Rattapat

		 Chairman of the Audit Committee
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4. ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยพบว่ารายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่สมเหตุสมผล และได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว
5. สอบทานให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก
ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น
และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
6. ได้มกี ารนำเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและกำหนดค่ า ตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชี เพือ่ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้ขออนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
8. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 30 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน
2552 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม เพื่อ
ช่วยตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
สรุปโดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความ
เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของบริษัทมีความ
มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั อย่างมี
คุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ และได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
ดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล มีระบบ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ รวม
ทัง้ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานการปฏิบตั งิ านให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้
อย่างต่อเนือ่ ง
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รายงานของผูส้ อบบัญชี
และงบการเงิน

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุน งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด
(มหาชน) และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของ
กิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึง
การใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะ
สมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอด
จนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้
ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริษทั สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพันธ์ 2553
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ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงานและ
กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบดุล
บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
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สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและค่าซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

6, 8
6
7

9
10
11
12
13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2552
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

85,947,113

152,452,747

85,947,113

152,452,747

66,313
452,864,675
452,930,988
116,929,748
10,100,648
665,908,497

40,196
427,471,438
427,511,634
121,731,554
11,107,266
712,803,201

66,313
452,864,675
452,930,988
116,929,748
10,100,648
665,908,497

40,196
427,471,438
427,511,634
121,731,554
11,107,266
712,803,201

7,753,495
5,597,711
5,850,000
5,850,000
2,473,725,139 2,228,678,103 2,473,725,139 2,228,678,103
23,122,391
23,122,391
1,440,643
2,408,768
1,440,643
2,408,768
2,651,113
2,979,643
2,651,113
2,979,643
5,805,162
3,734,747
5,805,162
3,734,747
2,491,375,552 2,266,521,363 2,489,472,057 2,266,773,652
3,157,284,049 2,979,324,564 3,155,380,554 2,979,576,853

งบดุล (ต่อ)
บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

14

486,841

379,006

486,841

379,006

8

135,383,462
204,458,765
339,842,227

155,880,181
237,689,990
393,570,171

135,383,462
204,458,765
339,842,227

155,880,181
237,689,990
393,570,171

8

66,000
28,782,568

66,000
149,860,077

66,000
28,782,568

66,000
149,860,077

8, 15
15

12,137,455
33,366,189

1,484,414
41,175,566

12,137,455
33,366,189

1,484,414
41,175,566

58,975,814
108,335,371
46,988,493
214,299,678
628,980,958

46,400,489
89,210,680
51,498,028
187,109,197
773,644,431

58,975,814
108,335,371
46,988,493
214,299,678
628,980,958

46,400,489
89,210,680
51,498,028
187,109,197
773,644,431

29,201,100
17,989,718
60,157,539
51,891,719
605,151
159,845,227
788,826,185

3,757,705
36,453,429
37,662,951
27,296,607
285,213
105,455,905
879,100,336

29,201,100
17,989,718
60,157,539
51,891,719
605,151
159,845,227
788,826,185

3,757,705
36,453,429
37,662,951
27,296,607
285,213
105,455,905
879,100,336

8, 15
15
8, 16
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2552
2551

งบดุล (ต่อ)
บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
17
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2552
2551

450,000,000
674,379,513

450,000,000
674,379,513

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

450,000,000
674,379,513

450,000,000
674,379,513

45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
1,199,078,351 930,844,715 1,197,174,856 931,097,004
2,368,457,864 2,100,224,228 2,366,554,369 2,100,476,517
3,157,284,049 2,979,324,564 3,155,380,554 2,979,576,853

งบกำไรขาดทุน
บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

3,912,737,836 3,632,235,193 3,912,737,836 3,632,235,193
1,058,717
10,701,446
1,058,717
10,701,446
6,933,179
7,915,740
6,933,179
7,915,740
3,920,729,732 3,650,852,379 3,920,729,732 3,650,852,379
2,389,519,215 2,314,306,943 2,389,519,215 2,314,306,943
532,405,195 505,896,317 532,405,195 505,896,317
333,999,983 303,784,912 333,999,983 303,784,912
44,929,685
40,431,748
44,929,685
40,431,748
923,022
923,022
3,300,854,078 3,165,342,942 3,300,854,078 3,165,342,942
619,875,654

485,509,437

2,155,784

(252,289)

619,875,654

485,509,437

-

-

622,031,438 485,257,148 619,875,654 485,509,437
(9,836,413) (11,244,358) (9,836,413) (11,244,358)
612,195,025 474,012,790 610,039,241 474,265,079
(102,311,389) (74,372,228) (102,311,389) (74,372,228)
509,883,636 399,640,562 507,727,852 399,892,851

19

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11.33

8.88

11.28

8.89

45,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000
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รายได้
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน
การร่วมค้า
9
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรสุทธิสำหรับปี

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2552
2551

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ
้ อื หุน
้
บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
กำไรสะสม
		
ทุนทีอ่ อก		
จัดสรรแล้ว 		
จำหน่าย ส่วนเกินมูลค่า
สำรอง
หมายเหตุ และชำระแล้ว หุน้ สามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

20

20

รวม

450,000,000 674,379,513
450,000,000 674,379,513

45,000,000
45,000,000

692,754,153
399,640,562
(161,550,000)
930,844,715

1,862,133,666
399,640,562
(161,550,000)
2,100,224,228

450,000,000 674,379,513
450,000,000 674,379,513

45,000,000
45,000,000

930,844,715
509,883,636
(241,650,000)
1,199,078,351

2,100,224,228
509,883,636
(241,650,000)
2,368,457,864
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสะสม
		
ทุนทีอ่ อก		
จัดสรรแล้ว 		
จำหน่าย ส่วนเกินมูลค่า
สำรอง
หมายเหตุ และชำระแล้ว หุน้ สามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

20

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวม

450,000,000 674,379,513
450,000,000 674,379,513

45,000,000
45,000,000

692,754,153
399,892,851
(161,550,000)
931,097,004

1,862,133,666
399,892,851
(161,550,000)
2,100,476,517

450,000,000 674,379,513
450,000,000 674,379,513

45,000,000
45,000,000

931,097,004
507,727,852
(241,650,000)
1,197,174,856

2,100,476,517
507,727,852
(241,650,000)
2,366,554,369

งบกระแสเงินสด
บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

612,195,025

474,012,790

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
610,039,241

474,265,079

311,320,609 260,033,196 311,320,609 260,033,196
(421,415)
923,022
(421,415)
923,022
(2,155,784)
252,289
(14,043)
(320,384)
(14,043)
(320,384)
82,231
(149,618)
82,231
(149,618)
(1,058,717) (10,701,446) (1,058,717) (10,701,446)
8,611,486
8,892,855
8,611,486
8,892,855
928,559,392

732,942,704

928,559,392

732,942,704

(25,405,311)
4,801,806
1,006,618
(2,070,415)

(97,340,846)
(28,425,809)
(1,098,688)
(235,191)

(25,405,311)
4,801,806
1,006,618
(2,070,415)

(97,340,846)
(28,425,809)
(1,098,688)
(235,191)

(53,786,599) 124,279,053 (53,786,599) 124,279,053
(2,874,304)
4,925,983
(2,874,304)
4,925,983
34,395,546
10,113,117
34,395,546
10,113,117
319,938
(45,619)
319,938
(45,619)
884,946,671 745,114,704 884,946,671 745,114,704
(8,611,486) (8,892,855) (8,611,486) (8,892,855)
(89,736,064) (64,760,207) (89,736,064) (64,760,207)
786,599,121 671,461,642 786,599,121 671,461,642

107
รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2552
2551

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงานเพิ่มขึ้น
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2552
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

(5,850,000)
(5,850,000)
(644,302,333) (698,587,395) (644,302,333) (698,587,395)
1,346,328
1,556,444
1,346,328
1,556,444
23,122,391
13,630,976
23,122,391
13,630,976
(900,000)
(900,000)
1,058,717
10,701,446
1,058,717
10,701,446
(618,774,897) (679,448,529) (618,774,897) (679,448,529)
107,835
(39,877,393)
22,494,588
24,595,112
(241,650,000)
(234,329,858)
(66,505,634)
152,452,747
85,947,113

49,700,741
10,500

141,801
107,835
141,801
(63,077,211) (39,877,393) (63,077,211)
7,716,884
22,494,588
7,716,884
17,273,228
24,595,112
17,273,228
(161,550,000) (241,650,000) (161,550,000)
(199,495,298) (234,329,858) (199,495,298)
(207,482,185) (66,505,634) (207,482,185)
359,934,932 152,452,747 359,934,932
152,452,747
85,947,113 152,452,747

26,588,222
138,017,671

49,700,741
10,500

26,588,222
138,017,671

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
บริษัทฯมีบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายขนมปัง โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 121/84-85 ชั้น 29
อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการใน
งบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
(ปรับปรุง 2550)
และการดำเนินงานที่ยกเลิก
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) และ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน 
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

					
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

วันทีม่ ผี ลบังคับใช้

1 มกราคม 2555
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ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับ
มาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ดังนั้นการอ้างอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้
ได้ถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

					
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
(ปรับปรุง 2550)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

วันทีม่ ผี ลบังคับใช้

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 40 มาถือปฏิบัติ
ก่อนกำหนดได้ 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 และฉบับที่ 40 ไม่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ
งบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว
4. นโยบายการบัญชีทสี่ ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
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ขายสินค้า
รายได้จากการขายจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลังจากหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว

		

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน
และการวิเคราะห์อายุหนี้ 
4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
ราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตประกอบด้วยต้นทุนในการผลิตทัง้ หมดรวมทัง้ ค่าโสหุย้ โรงงานด้วย
วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงานถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุน บริษัทฯจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน
ต่ำกว่าราคาทุนในบัญชี
ข) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงมูลค่าตามวิธี
ส่วนได้เสีย
ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อม
ราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2545 คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีอัตราลดลงทวีคูณตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคาร
- 10 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
- 5 - 20 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- 3 - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน
- 5 ปี
ยานพาหนะ
- 5 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 
4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ได้มาบริษัทฯจะวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นนั้
บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์นั้น ยกเว้นคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 คิดค่าตัดจำหน่ายโดยวิธีอัตรา
ลดลงทวีคูณ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย
ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้
					
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
5 ปี
4.8 สิทธิการเช่าที่ดินและค่าตัดจำหน่าย

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯหรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ
สำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ
4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

		

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้
จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 

		

สัญญาเช่าดำเนินงาน
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้
ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานสุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับ
จากผู้ให้เช่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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สิทธิการเช่าที่ดินแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าที่ดินคำนวณจาก
ราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าระหว่าง 10 -15 ปี 
ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 เงินตราต่างประเทศ

รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ เี่ กิดรายการสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีใ่ นงบดุล
กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุนเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของ
เงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อน
ถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้น
ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ
ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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4.14 ภาษีเงินได้

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
5. การใช้ดลุ ยพินจิ และประมาณการทางบัญชีทสี่ ำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการที่สำคัญ มีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่า
ดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
ในขณะนั้น เป็นต้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิก
ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลย
พินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

6. ลูกหนีก้ ารค้า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนด
ชำระได้ดังนี้ 
(หน่วย: บาท)

				
อายุหนี้ค้างชำระ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้างชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

2552

66,313
66,313

40,196
40,196

273,209,720

251,594,993

179,666,563
452,876,283
(11,608)
452,864,675
452,930,988

175,876,446
16,375
5,529
3,746
427,497,089
(25,651)
427,471,438
427,511,634

สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่อ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

(หน่วย: บาท)

2552

2551

2,088,021
3,700,422
48,277,068
33,782,012
29,082,225
116,929,748

3,602,736
3,851,002
47,837,507
38,757,776
27,682,533
121,731,554

8. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปได้ดังนี้

113
รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

7. สินค้าคงเหลือ
				

2551

(หน่วย: ล้านบาท)

2552
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า
ซื้อสินค้า

2551

0.7
500.0

0.1
562.9

ค่าเช่าจ่าย

0.8

0.8

ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน

0.7

0.4

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
               

1.8

1.6

นโยบายการกำหนดราคาและการกูย้ มื
ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ
ตามอัตราที่ระบุในสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาด
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 - 4.50 ต่อปี          
(2551:  ร้อยละ 4.50 - 4.90 ต่อปี)

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังนี้ 
(หน่วย: บาท)

ลักษณะความสัมพันธ์
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ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การร่วมค้า
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จำกัด
บริษัท กิ่วไป้ (ประเทศไทย) จำกัด
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 39 และมี
กรรมการร่วมกัน

2552

2551

66,313

40,196

66,313

40,196

ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นในบริษัทฯร้อยละ 9 และมี
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

124,287,358
350,532

144,809,596
1,051,596

มีกรรมการที่เกี่ยวโยงกัน
มีกรรมการที่เกี่ยวโยงกัน

9,021,489
182,810
135,383,462

10,005,748
13,241
155,880,181

66,000

66,000

66,000

66,000

ถือหุ้นในบริษัทฯร้อยละ 9 และมี
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

1,541,273

-

(หน่วย: บาท)

ลักษณะความสัมพันธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
ถือหุ้นในบริษัทฯร้อยละ 19 และ
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดจำหน่าย
สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

กรรมการ

2552

2551

44,677,068
(3,338,513)
41,338,555
(12,137,455)

5,688,600
(446,481)
5,242,119
(1,484,414)

29,201,100

3,757,705

60,157,539

37,662,951

ในระหว่างปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ (รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย) มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: บาท)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

ยอดคงเหลือ			
ณ วันที่ 1
ในระหว่างปี		
มกราคม 2552 เพิม่ ขึน้
ลดลง
37,662,951

32,696,952

(10,202,364)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552
60,157,539

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2552 บริษัทฯได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน
44.9 ล้านบาท (2551: 40.4 ล้านบาท)
9. เงินลงทุนในการร่วมค้า
9.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้านี้เป็นเงินลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ทุนเรียก			
กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน ลักษณะธุรกิจ ชำระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
			
ล้านบาท
2552
2551
				
ร้อยละ
ร้อยละ

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน ดำเนินธุรกิจร้าน
เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด
อาหารญี่ปุ่น
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า

15

39

39

เงินลงทุน
งบการเงินทีแ่ สดง
งบการเงินเฉพาะกิจ
เงินลงทุนตาม
การทีแ่ สดงเงินลงทุน
วิธสี ว่ นได้เสีย
ตามวิธรี าคาทุน
2552
2551
2552
2551
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

7,753,495 5,597,711 5,850,000 5,850,000
7,753,495 5,597,711 5,850,000 5,850,000

ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทฯร่วมกับผู้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งและบริษัทในประเทศ
แห่งหนึ่งได้จัดตั้ง บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านร้านอาหารญี่ปุ่น โดยบริษัทฯได้ลงทุนในหุ้น
สามัญของบริษัทดังกล่าวจำนวน 585,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
การลงทุนร้อยละ 39 และได้ถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นจำนวน 2.2 ล้านบาท (2551: ส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 0.3 ล้านบาท)
9.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

จำนวนรวมของส่วนได้เสียแต่ละรายการตามสัดส่วนของการร่วมทุนที่บริษัทฯมีอยู่ในบริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์
ฟู้ดส์ จำกัด แยกเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แสดงได้ดังนี้
รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

116

(หน่วย: ล้านบาท)

		
				
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
7.4
4.1
11.5
(3.8)
7.7

3.6
4.5
8.1
(2.5)
5.6
(หน่วย: ล้านบาท)

		
				
รายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
16.1
(12.1)
(1.0)
3.0
(0.8)
2.2

1.4
(1.1)
(0.6)
(0.3)
(0.3)

10. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ชือ่ บริษทั
ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำระแล้ว
			
ล้านบาท
				
บริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จำกัด ให้บริการสนามกอล์ฟ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

200

สัดส่วนเงินลงทุน
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ
1

มูลค่าเงินลงทุน (ราคาทุน)
2552
2551
บาท
บาท
1

2,000,000

2,000,000

(2,000,000) (2,000,000)
-

สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น ที่ จั ด ทำโดยฝ่ า ยบริ ห ารสำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 ของบริ ษั ท 

เทรชเชอร์ฮลิ ล์ จำกัด ตามส่วนของเงินลงทุนทีบ่ ริษทั ฯถืออยูค่ ดิ เป็นจำนวนประมาณ 0.2 ล้านบาท (2551: 0.2 ล้านบาท) อย่างไร
ก็ตาม บริษทั ฯได้บนั ทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนไว้เต็มจำนวนแล้ว เนือ่ งจากบริษทั ฯคาดว่าจะไม่ได้รบั คืนเงินลงทุนดังกล่าว
11. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
						
งานระหว่าง
				
เครือ่ งตกแต่ง		
ก่อสร้างและ
			
เครือ่ งจักร และอุปกรณ์		
สินทรัพย์
ทีด่ นิ
อาคาร และอุปกรณ์ สำนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง้

(หน่วย: บาท)

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
จำนวน 124 ล้านบาท (2551: 125 ล้านบาท)
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ราคาทุน
31 ธันวาคม 2551
153,621,644 339,869,363 1,552,661,854 523,822,528 426,976,898 828,870,992 3,825,823,279
ซื้อเพิ่ม
12,423,368 7,102,913 46,433,130 2,473,037 487,563,455 555,995,903
โอนเข้า (ออก)
4,583,503 675,623,187 507,408,576 49,491,656 45,396,590 (1,282,503,512)
จำหน่าย
(18,029,293) (1,856,175)
(19,885,468)
31 ธันวาคม 2552
158,205,147 1,027,915,918 2,067,173,343 601,718,021 472,990,350 33,930,935 4,361,933,714
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551
123,559,306 800,625,048 379,214,915 293,745,907
1,597,145,176
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
31,489,188 161,451,489 61,099,106 55,984,171
310,023,954
ค่าเสื่อมราคา - จำหน่าย
(17,196,174) (1,764,381)
(18,960,555)
31 ธันวาคม 2552
155,048,494 962,076,537 423,117,847 347,965,697
1,888,208,575
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551
153,621,644 216,310,057 752,036,806 144,607,613 133,230,991 828,870,992 2,228,678,108
31 ธันวาคม 2552
158,205,147 872,867,424 1,105,096,806 178,600,174 125,024,653 33,930,935 2,473,725,139
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
2551 (182 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
257,823,126
2552 (230 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
310,023,954

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 625 ล้านบาท (2551: 555 ล้านบาท)
12. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)

				
ราคาทุน
ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อเพิ่ม
ยอดคงเหลือสิ้นปี
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี

2552

2551

10,687,178
10,687,178
(9,246,535)
1,440,643

9,787,178
900,000
10,687,178
(8,278,410)
2,408,768

968,125

1,764,763

13. สิทธิการเช่า

รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

118

(หน่วย: บาท)

				
สิทธิการเช่าที่ดิน
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี

2552

2551

7,486,303
(4,835,190)
2,651,113

7,486,303
(4,506,660)
2,979,643

328,530

445,307

14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวน 44 ล้านบาท ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี 
15. หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดจำหน่าย
สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: บาท)

2552
44,677,068
(3,338,513)
41,338,555
(12,137,455)

2551
5,688,600
(446,481)
5,242,119
(1,484,414)

(หน่วย: บาท)

				

2552

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดจำหน่าย
สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

2551

29,201,100

3,757,705

54,149,209
(2,793,302)
51,355,907
(33,366,189)

82,653,403
(5,024,408)
77,628,995
(41,175,566)

17,989,718

36,453,429

บริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดย
มีกำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง5 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอก
เลิกไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

			

49.35
(3.85)
45.50

1 - 5 ปี
49.47
(2.28)
47.19

รวม
98.82
(6.13)
92.69

16. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการและพนักงาน
บริษัทฯรับฝากเงินจากกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินกับบริษัทฯ เพื่อ
เป็นการออมทรัพย์และหาประโยชน์ในการฝากและถอนเงินได้ดีกว่าการฝากกับธนาคาร โดยกรรมการและพนักงานแต่ละคนจะมี
สมุดคู่ฝากในการฝากและถอนเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
(2551: ร้อยละ 4.75 ต่อปี) บริษัทฯแสดงเงินฝากจำนวนนี้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบดุล
17. สำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้
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ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี

18. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการที่สำคัญดังต่อไปนี้
		

(หน่วย: บาท)

				

2552

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายรถขนส่ง
ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า

2551

1,682,757,216 1,718,631,265
1,665,295
(2,913,282)
734,354,974 669,120,446
311,320,609 260,033,196
169,708,619 186,735,201
83,647,186
63,486,292

19. กำไรต่อหุน้
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีดว้ ยจำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปี
20. เงินปันผลจ่าย
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯมีเงินปันผลจ่ายดังนี้
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อนุมตั โิ ดย
		
สำหรับปี 2552
เงินปันผลงวดสุดท้ายประกาศ
จากกำไรของปี 2551
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศ
จากกำไรสำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2552
สำหรับปี 2551
เงินปันผลงวดสุดท้ายประกาศ
จากกำไรของปี 2550
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศ
จากกำไรสำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2551

ที่ประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้นวันที่
24 เมษายน 2552
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 9/2552
วันที่ 16 กันยายน 2552

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

อัตราหุน้ ละ
(บาท)

วันทีจ่ า่ ยเงินปันผล

129,150

2.87

22 พฤษภาคม 2552

112,500

2.50

15 ตุลาคม 2552

90,450

2.01

21 พฤษภาคม 2551

71,100

1.58

19 กันยายน 2551

241,650
ที่ประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้นวันที่
22 เมษายน 2551
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 8/2551
วันที่ 20 สิงหาคม 2551

161,550

21. การส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ฯได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนี 
้
บัตรส่งเสริมเลขที่
ลงวันที่

1663(3)/2547
18 สิงหาคม 2547

1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

1973(3)2550
26 กันยายน 2550

ผลิตอาหารพร้อมรับประทาน ผลิตอาหารพร้อมรับประทาน
หรืออาหารกึ่งพร้อมรับประทาน
จากพืชผักผลไม้
ได้รับ

ได้รับ

8 ปี
(จะหมดอายุในวันที่
2 มกราคม 2557)

8 ปี
(จะหมดอายุในวันที่
2 มิถุนายน 2560)

5 ปี

5 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

3 มกราคม 2549

3 มิถุนายน 2552
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รายได้จากการขายของบริษัทฯเป็นรายได้จากการส่งออกและการขายสินค้าในประเทศ ซึ่งสามารถจำแนกตามกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รวมรายได้จากการขาย

กิจการทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริม
2552
2551

กิจการทีไ่ ม่ได้รบั
การส่งเสริม
2552
2551

2552

1,746.6
0.3
1,746.9

2,165.8
2,165.8

3,912.4
0.3
3,912.7

1,336.9
10.7
1,347.6

2,284.6
2,284.6

รวม

2551
3,621.5
10.7
3,632.2
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2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผล
จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.3 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะ
เวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วันพ้นกำหนด
เวลาตามข้อ 2.2)
2.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้า
เพื่อใช้ ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
2.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออก
เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
3. วันเริ่มใช้สิทธิในบัตรส่งเสริม

22. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด และจะจ่ายให้กับพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวน 12.9 ล้านบาท (2551:
11.5 ล้านบาท) 
23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
บริษัทฯดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์
เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรายได้
จากการส่งออกสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวนประมาณ 0.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของยอดราย
ได้จากการขายรวม (2551: 10.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของยอดรายได้จากการขายรวม)
24. ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 27 ปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอก
เลิกไม่ได้ และบริการต่าง ๆ ดังนี้
รายงานประจําปี 2552 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
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			 จ่ายชำระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ล้านบาท

10.5
7.3
1.3

24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯได้เข้าทำสัญญากับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งในการขอใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งสัญญาดังกล่าวมี
กำหนด 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี
ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทฯต้องจ่ายค่าสิทธิตามเกณฑ์และอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปี 2552 บริษัทฯมีค่าสิทธิภายใต้
สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.3 ล้านบาท
24.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อสินค้าระยะยาว

บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตเป็นระยะเวลา 7 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน
2556 ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯมีข้อผูกพันที่จะต้องสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำปีละ 9,200 ล้านบีทียู ตามราคาที่ระบุใน
สัญญา
24.4 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวน 14.9
ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำ
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจำนวน 4.0 ล้านบาท และเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 10.9 ล้านบาท

25. เครือ่ งมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้   บริษัทฯขายสินค้าให้กับลูกหนี้ที่มีฐานะด้านการชำระหนี้ดี จำนวน
เงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืม
ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอก
เบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ
บริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ
สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอก
เบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการ/พนักงาน

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

64
64

-

14
14

8
453
461

86 0.125-2.875
453
539

46
112
158

47
47

-

340
340

340
93
112
545

4.85-6.09
3.25
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อัตราดอกเบีย้ คงที่
อัตราดอกเบีย้
ไม่ม		
ี
		
มากกว่า ปรับขึน้ ลงตาม อัตรา		
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบีย้
รวม
			
ล้านบาท			

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งบริษัทฯจะพิจารณาทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ
มิได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศเป็นจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญดังนี้
			
สกุลเงิน
จำนวน
		
(พัน)

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญออสเตรเลีย
เยน

25.2		
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อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

413
129
1,888

33.5168
30.0488
0.3656

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตาม
บัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการ
กำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้น
โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 
26. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินของบริษัทฯคือการจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความ
สามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.3:1 (2551: 0.4:1)
27. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภท
รายการใหม่มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)

		
		
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

งบดุล
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามทีจ่ ดั
ตามทีเ่ คย
ตามทีจ่ ดั
ตามทีเ่ คย
ประเภทใหม่ รายงานไว้ ประเภทใหม่
รายงานไว้
155,880,181
237,689,990

145,861,192
247,708,979

155,880,181
237,689,990

145,861,192
247,708,979

(หน่วย: บาท)

		
		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

งบกำไรขาดทุน
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามทีจ่ ดั
ตามทีเ่ คย
ตามทีจ่ ดั
ตามทีเ่ คย
ประเภทใหม่ รายงานไว้ ประเภทใหม่
รายงานไว้
303,784,912
40,431,748

344,216,660
-

303,784,912
40,431,748

344,216,660
-

28. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
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Report of Independent Auditor
& Financial Statement

Report of Independent Auditor
To the Shareholders of President Bakery Public Company Limited
I have audited the accompanying balance sheets, in which the equity method is applied, of President Bakery
Public Company Limited as at 31 December 2009 and 2008, and the related statements of income, changes in
shareholders’ equity and cash flows for the years then ended and the separate financial statements of President Bakery
Public Company Limited for the same periods. These financial statements are the responsibility of the Company’s
management as to their correctness and the completeness of the presentation.   My responsibility is to express an
opinion on these financial statements based on my audits.
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards.  Those standards require that I
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material
misstatement.  An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the
financial statements.  An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made
by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.  I believe that my audits provide a
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reasonable basis for my opinion.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial
position of President Bakery Public Company Limited as at 31 December 2009 and 2008, the results of its operations,
and cash flows for the years then ended in accordance with generally accepted accounting principles.

Kamontip Lertwitworatep

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4377
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 17 February 2010

Balance sheets
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

Note

Financial statements in which
the equity method is applied Separate financial statements
2009
2008
2009
2008

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents		

85,947,113

152,452,747

85,947,113

152,452,747

66,313

40,196

66,313

40,196

6

452,864,675

427,471,438

452,864,675

427,471,438

Total trade accounts receivable - net		

452,930,988

427,511,634

452,930,988

427,511,634

Inventories

7

116,929,748

121,731,554

116,929,748

121,731,554

Other current assets		

10,100,648

11,107,266

10,100,648

11,107,266

Total current assets		
Non-current assets

665,908,497

712,803,201

665,908,497

712,803,201

7,753,495

5,597,711

5,850,000

5,850,000

Trade accounts receivable
Related party
Unrelated parties - net

6, 8

9

Other long-term investment - net

10

Property, plant and equipment - net

11

-

-

-

-

2,473,725,139 2,228,678,103 2,473,725,139 2,228,678,103

Advance payments for construction
and purchase of assets		

-

23,122,391

-

23,122,391

Intangible assets - net

12

1,440,643

2,408,768

1,440,643

2,408,768

Leasehold rights - net

13

2,651,113

2,979,643

2,651,113

2,979,643

Other non-current assets		

5,805,162

3,734,747

5,805,162

3,734,747

Total non-current assets		
Total assets		

2,491,375,552 2,266,521,363 2,489,472,057 2,266,773,652
3,157,284,049 2,979,324,564 3,155,380,554 2,979,576,853

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Investment in joint venture

Balance sheets (continued)
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

Note

Financial statements in which
the equity method is applied
2009
2008

Separate financial
statements
2009
2008

Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Bank overdrafts 	

14

486,841

379,006

486,841

379,006

8

135,383,462

155,880,181

135,383,462

155,880,181

Unrelated parties		

204,458,765

237,689,990

204,458,765

237,689,990

Total trade accounts payable		

339,842,227

393,570,171

339,842,227

393,570,171

8

66,000

66,000

66,000

66,000

Unrelated parties		

28,782,568

149,860,077

28,782,568

149,860,077

8, 15

12,137,455

1,484,414

12,137,455

1,484,414

15

33,366,189

41,175,566

33,366,189

41,175,566

Corporate income tax payable		

58,975,814

46,400,489

58,975,814

46,400,489

Accrued expenses		

108,335,371

89,210,680

108,335,371

89,210,680

Others		

46,988,493

51,498,028

46,988,493

51,498,028

Total other current liabilities		

214,299,678

187,109,197

214,299,678

187,109,197

Total current liabilities		
Non-current liabilities

628,980,958

773,644,431

628,980,958

773,644,431

8, 15

29,201,100

3,757,705

29,201,100

3,757,705

15

17,989,718

36,453,429

17,989,718

36,453,429

8, 16

60,157,539

37,662,951

60,157,539

37,662,951

16

51,891,719

27,296,607

51,891,719

27,296,607

Other non-current liabilities		

605,151

285,213

605,151

285,213

Total non-current liabilities		
Total liabilities		

159,845,227

105,455,905

159,845,227

105,455,905

788,826,185

879,100,336

788,826,185

879,100,336

Trade accounts payable
Related parties

Other accounts payable
Related party
Current portion of liabilities under finance
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lease agreements
Related party
Unrelated parties
Other current liabilities

Liabilities under finance lease agreements net of current portion
Related party
Unrelated parties
Long-term loans from directors
Long-term loans from employees

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Balance sheets (continued)
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

Note

Financial statements in which
the equity method is applied
2009
2008

Separate financial
statements
2009
2008

Shareholders’ equity
Share capital
Registered, issued and fully paid-up
		 45,000,000 ordinary shares of Baht 10 each		

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

Share premium		

674,379,513

674,379,513

674,379,513

674,379,513

17

45,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

Unappropriated		

1,199,078,351

930,844,715 1,197,174,856

931,097,004

Retained earnings
Appropriated - statutory reserve

Total shareholders’ equity		
Total liabilities and shareholders’ equity		

2,368,457,864 2,100,224,228 2,366,554,369 2,100,476,517
3,157,284,049 2,979,324,564 3,155,380,554 2,979,576,853

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Income statements
President Bakery Public Company Limited

For the years ended 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

Note

Financial statements in which
the equity method is applied
2009
2008

Separate financial
statements
2009
2008

Revenues
Sales		
Interest income		

1,058,717

10,701,446

1,058,717

10,701,446

Other income		

6,933,179

7,915,740

6,933,179

7,915,740

Total revenues		
Expenses

3,920,729,732 3,650,852,379 3,920,729,732 3,650,852,379

Cost of sales		

2,389,519,215 2,314,306,943 2,389,519,215 2,314,306,943

Selling expenses		

532,405,195

505,896,317

532,405,195

505,896,317

Administrative expenses		

333,999,983

303,784,912

333,999,983

303,784,912

Management’s remuneration		

44,929,685

40,431,748

44,929,685

40,431,748

Other expenses		
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3,912,737,836 3,632,235,193 3,912,737,836 3,632,235,193

Total expenses		
Income before share of income (loss)
from investment in joint venture,
finance cost and corporate income tax

-

923,022

-

923,022

3,300,854,078 3,165,342,942 3,300,854,078 3,165,342,942

619,875,654

485,509,437

9

2,155,784

(252,289)

Income before finance cost and
corporate income tax		

622,031,438

485,257,148

619,875,654

485,509,437

-

-

619,875,654

485,509,437

Share of income (loss) from investment in
joint venture

Finance cost		

(9,836,413)

(11,244,358)

(9,836,413)

(11,244,358)

Income before corporate income tax		

612,195,025

474,012,790

610,039,241

474,265,079

Corporate income tax		

(102,311,389)

(74,372,228)

(102,311,389)

(74,372,228)

Net income for the year		

509,883,636

399,640,562

507,727,852

399,892,851

11.33

8.88

11.28

8.89

Basic earnings per share

19

Net income		
Weighted average number of ordinary shares
(shares)		

45,000,000 	

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

45,000,000 	

45,000,000 	

45,000,000

Statements of
changes in shareholders’ equity
President Bakery Public Company Limited

For the years ended 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

		
		
Note

Financial statements in which the equity method is applied
Retained earnings

Issued and		
paid-up
Share
share capital premium

Appropriated statutory
reserve Unappropriated

Total

Balance as at 31 December 2007		

450,000,000

674,379,513

Net income for the year		

-

-

-

399,640,562

Dividend payments

-

-

-

(161,550,000) (161,550,000)

Balance as at 31 December 2008		

450,000,000

674,379,513

45,000,000

930,844,715 2,100,224,228

Balance as at 31 December 2008		

450,000,000

674,379,513

45,000,000

930,844,715 2,100,224,228

Net income for the year		

-

-

-

509,883,636

Dividend payments

-

-

-

(241,650,000) (241,650,000)

450,000,000

674,379,513

20

20

Balance as at 31 December 2009		

45,000,000

692,754,153 1,862,133,666
399,640,562

509,883,636

45,000,000 1,199,078,351 2,368,457,864
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Issued and		
paid-up
Share
share capital premium

Appropriated statutory
reserve Unappropriated

Total

Balance as at 31 December 2007		

450,000,000

674,379,513

Net income for the year		

-

-

-

399,892,851

Dividend payments

-

-

-

(161,550,000) (161,550,000)

Balance as at 31 Decemberr 2008		

450,000,000

674,379,513

45,000,000

931,097,004 2,100,476,517

Balance as at 31 December 2008		

450,000,000

674,379,513

45,000,000

931,097,004 2,100,476,517

Net income for the year		

-

-

-

507,727,852

Dividend payments

-

-

-

(241,650,000) (241,650,000)

450,000,000

674,379,513

20

20

Balance as at 31 Decemberr 2009		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

45,000,000

692,754,153 1,862,133,666
399,892,851

507,727,852

45,000,000 1,197,174,856 2,366,554,369
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Note

Separate financial statements
Retained earnings

Statements of cash flows
President Bakery Public Company Limited

For the years ended 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

		

Financial statements in which
the equity method is applied
2009
2008

Separate financial
statements
2009
2008

Cash flows from operating activities
Net income before tax		

612,195,025

474,012,790

610,039,241

474,265,079

311,320,609

260,033,196

311,320,609

260,033,196

Adjustments to reconcile net income before tax to net
cash provided by (paid from) operating activities:
Depreciation and amortisation		
(Gain) loss from disposals of property,
		 plant and equipment		

(421,415)

923,022

(421,415)

923,022

		 in joint venture		

(2,155,784)

252,289

-

Reversal of allowance for doubtful accounts		

(14,043)

(320,384)

(14,043)

(320,384)

Unrealised (gain) loss on exchange		

82,231

(149,618)

82,231

(149,618)

Share of (income) loss from investment
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-

Interest income		

(1,058,717)

(10,701,446)

(1,058,717)

(10,701,446)

Interest expenses		

8,611,486

8,892,855

8,611,486

8,892,855

928,559,392

732,942,704

928,559,392

732,942,704

Trade accounts receivable		

(25,405,311)

(97,340,846)

(25,405,311)

(97,340,846)

Inventories		

4,801,806

(28,425,809)

4,801,806

(28,425,809)

Other current assets		

1,006,618

(1,098,688)

1,006,618

(1,098,688)

Other non-current assets		

(2,070,415)

Income from operating activities before changes in
operating assets and liabilities		
Decrease (increase) in operating assets

(235,191)

(2,070,415)

(235,191)

Increase (decrease) in operating liabilities
Trade accounts payable		

(53,786,599)

124,279,053

(53,786,599)

124,279,053

Other accounts payable		

(2,874,304)

4,925,983

(2,874,304)

4,925,983

Other current liabilities		

34,395,546

10,113,117

34,395,546

10,113,117

Other non-current liabilities		

319,938

Cash from operating activities		

884,946,671

(45,619)
745,114,704

319,938
884,946,671

(45,619)
745,114,704

Cash paid for interest expenses		

(8,611,486)

(8,892,855)

(8,611,486)

(8,892,855)

Cash paid for corporate income tax		

(89,736,064)

(64,760,207)

(89,736,064)

(64,760,207)

Net cash from operating activities		

786,599,121

671,461,642

786,599,121

671,461,642

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Statements of cash flows (continued)
President Bakery Public Company Limited

For the years ended 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

		

Financial statements in which
the equity method is applied
2009
2008

Separate financial
statements
2009
2008

Cash flows from investing activities
Investment in joint venture		

-

Acquisition of property, plant and equipment		

(644,302,333)

(5,850,000)
(698,587,395)

(644,302,333)

(5,850,000)
(698,587,395)

Proceeds from disposals of property,
plant and equipment		

1,346,328

1,556,444

1,346,328

1,556,444

23,122,391

13,630,976

23,122,391

13,630,976

Decrease in advance payments for
construction and purchase of assets		
Increase in intangible assets		
Interest income		

Net cash used in investing activities		
Cash from financing activities
Increase in bank overdrafts		

1,058,717
(618,774,897)
107,835

(900,000)
10,701,446
(679,448,529)
141,801

1,058,717
(618,774,897)
107,835

(900,000)
10,701,446
(679,448,529)
141,801

Decrease in liabilities under finance
(39,877,393)

(63,077,211)

(39,877,393)

(63,077,211)

Increase in long-term loans from directors		

22,494,588

7,716,884

22,494,588

7,716,884

Increase in long-term loans from employees		

24,595,112

17,273,228

24,595,112

17,273,228

Dividend payments		

(241,650,000)

(161,550,000)

(241,650,000)

(161,550,000)

Net cash used in financing activities		
Net decrease in cash and cash equivalents

(234,329,858)

(199,495,298)

(234,329,858)

(199,495,298)

(66,505,634)

(207,482,185)

(66,505,634)

(207,482,185)

Cash and cash equivalents at beginning of year		

152,452,747

359,934,932

152,452,747

359,934,932

Cash and cash equivalents at end of year

85,947,113

152,452,747

85,947,113

152,452,747

49,700,741

26,588,222

49,700,741

26,588,222

10,500

138,017,671

10,500

138,017,671

Supplementary disclosures of
cash flows information
Non-cash related transactions
Purchase of equipment under financial
		 lease agreements		
Purchase of plant and equipment which
		 have not been paid		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Notes to financial statements
President Bakery Public Company Limited

For the years ended 31 December 2009 and 2008

1. General information
President Bakery Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in
Thailand.  The major shareholder of the Company is President Rice Products Public Company Limited, which is a public
company incorporated in Thailand.   The Company is principally engaged in the manufacture and sales of bakery
products and its registered address is at 121/84-85, 29th Floor, RS Tower, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok.

2. Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the
Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the
Notification of the Department of Business Development dated 30 January 2009, issued under the Accounting Act B.E.
2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The
financial statements in English language have been translated from the Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the
accounting policies.
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3. Adoption of new accounting standards
In June 2009, the Federation of Accounting Professions issued Notification No. 12/2552, assigning new
numbers to Thai Accounting Standards that match the corresponding International Accounting Standards. The
numbers of Thai Accounting Standards as referred to in these financial statements reflect such change.
The Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 86/2551 and 16/2552, mandating the use
of new accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance as follows:

3.1 Accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance which
are effective for the current year
		

Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2007)

		

TAS 36 (revised 2007)

Impairment of Assets

		

TFRS 5 (revised 2007)

Non-current Assets Held for Sale

				

and Discontinued Operations

		

Accounting Treatment Guidance for Leasehold Right

		

Accounting Treatment Guidance for Business Combination under Common Control

		

These accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance became

effective for the financial statements for fiscal year beginning on or after 1 January 2009. The management has
assessed the effect of these standards and believes that TFRS 5 (revised 2007) and Accounting Treatment Guidance for
Business Combination under Common Control are not relevant to the business of the Company, while Framework for
Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2007), TAS 36 (revised 2007) and Accounting Treatment
Guidance for Leasehold Right do not have any significant impact on the financial statements for the current year.

3.2 Accounting standards which are not effective for the current year

				
		

Effective date

TAS 20

Accounting for Government Grants and

1 January 2012

				

Disclosure of Government Assistance

		

TAS 24 (revised 2007)

Related Party Disclosures

1 January 2011

		

TAS 40

Investment Property

1 January 2011

		

However, TAS 24 (revised 2007) and TAS 40 allows early adoption by the entity before the effective date.

		

The management has assessed the effect of these standards and believes that TAS 20 and TAS 40 are not

relevant to the business of the Company, while TAS 24 (revised 2007) will not have any significant impact on the
financial statements for the year in which it is initially applied.

4. Significant accounting policies
4.1 Revenue recognition
Sales of goods 
			

Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have

passed to the buyers. Sales are the invoiced value, excluding value added tax, after deducting goods
returned, discounts and allowances.
Interest income 
			

Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.

			

Cash and cash equivalents consist of cash and deposits at banks, and all highly liquid investments with

an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.3 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts
			

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value.   Allowance for doubtful accounts is

provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables.   The allowance is
generally based on collection experience and analysis of debt aging.

4.4 Inventories
			

Inventories are valued at the lower of cost (weighted average basis) and net realisable value. Cost of

finished goods and work in process comprises all production costs and attributable factory overhead.
			

Raw and packing materials, spare parts and factory supplies are charged to production costs whenever

consumed.

4.5 Investment
			

a) Investment in other company, which is non-marketable equity securities, is stated at cost.   An

allowance for impairment loss will be made when the net recoverable amount is lower than the cost of
investment.
			

b) Investment in joint venture is accounted for in the financial statements in which the equity method

is applied using the equity method.
			

c)

method.

Investment in joint venture is accounted for in the separate financial statements using the cost
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4.6 Property, plant and equipment and depreciation
			

Land is stated at cost.   Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation.  

Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on a straight-line basis over
the estimated useful lives of assets, except for computer equipment acquired since 1 January 2002
calculated by double declining balance basis, as follows:
		

Buildings

-

10 - 20 years

		

Machinery and equipment

-

5 - 20 years

		

Computer equipment

-

3 - 5 years

		

Furniture and office equipment

-

5 years

		

Motor vehicles

-

5 years

			

No depreciation is provided on land, construction in progress and assets under installation.

			

Depreciation is included in determining income.  

4.7 Intangible assets
			

Intangible assets are measured at cost on the date of acquisition. Following initial recognition,

intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment
losses.
			

Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life,

except for computer software acquired since 1 January 2002 calculated by double declining balance basis,
and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The
amortisation period and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each
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financial year end. The amortisation expense is charged to the income statement.
			

A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:

				
			

Useful lives

Computer software

5 years         

4.8 Leasehold rights
			

Land leasehold rights are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is calculated by

reference to cost on a straight-line basis over the lease period between 10 and 15 years.
			

The amortisation is included in determining income.

4.9 Related party transactions
			

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company,

whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
			

They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting

interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management
personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.

4.10 Long-term leases
Finance leases 
			

Leases of assets which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as

finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present
value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are
included in other long-term payables, while the interest element is charged to the income statements over the
lease period. The assets acquired under finance leases are depreciated over the useful life of the assets.

Operating leases
			

Leases, which a significant portion of the risks and rewards of ownership are not transferred to the

lessee, are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives
received from the lessor) are charged to the income statements on a straight-line basis over the lease period.  
When an operating lease is terminated before the lease period has expired, any payment required to be made
to the lessor by way of penalty is recognised as an expense in the period in which termination takes place.

4.11 Foreign currencies
			

Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of

transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at
the exchange rate ruling at the balance sheet date.
			

Gains and losses on exchange are included in determining income.

4.12 Impairment of assets
			

At each reporting date, the Company performs impairment reviews in respect of the property, plant

and equipment whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An
impairment loss is recognised in the income statement when the recoverable amount of an asset, which is
the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. In
determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific
to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These
calculations are corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects the
amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length transaction

4.13 Employee benefits
			

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are

recognised as expenses when incurred.

4.14 Income tax
			

Income tax is provided in the accounts based on taxable profits determined in accordance with tax

legislation.

5. Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times
requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain.
These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. Significant
judgments and estimates are as follows:
Leases 
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is
required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been
transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement.
Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based
upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.
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between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal.

Property plant and equipment and depreciation
In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the
useful lives and salvage values of the Company’s plant and equipment and to review estimated useful lives and salvage
values when there are any changes.
In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a
periodical basis and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is
lower than the carrying cost. This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to
the assets subject to the review.

6. Trade accounts receivable
The balances of trade accounts receivable as at 31 December 2009 and 2008, aged on the basis of due dates
are summarised below.

				

(Unit: Baht)

2009

2008

Age of receivables		
Related party		
Not yet due				

66,313

40,196

Trade accounts receivable - related party				

66,313

40,196

273,209,720

251,594,993

179,666,563

175,876,446

Unrelated parties
Not yet due				
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Past due		
Up to 3 months				
3 - 6 months				

-

16,375

6 - 12 months				

-

5,529

Over 12 months				

-

3,746

Total trade accounts receivable - unrelated parties			
Less: Allowance for doubtful accounts				

452,876,283
(11,608)

427,497,089
(25,651)

Trade accounts receivable - unrelated parties - net				

452,864,675

427,471,438

Trade accounts receivable - net				

452,930,988

427,511,634

7. Inventories
				

(Unit: Baht)

2009

2008

Finished goods				

2,088,021

3,602,736

Work in process				

3,700,422

3,851,002

Raw materials				

48,277,068

47,837,507

Packaging materials				

33,782,012

38,757,776

Spare parts and factory supplies				

29,082,225

27,682,533

Total				

116,929,748

121,731,554

8. Related party transactions
During the years, the Company had significant business transactions with its related parties. Such transactions,
which are summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on the commercial terms
and bases agreed upon between the Company and those related persons or parties.

2009

2008

(Unit: Million Baht)

Transfer pricing and lending policy

Transactions with related companies			
Sales of goods

0.7

0.1

Agreed price which approximates the market 		

						 price
Purchases of goods

500.0

562.9

Agreed price which approximates the market

						 price by reference to purchase volume
Rental expenses

0.8

0.8

At the rate stipulated in the agreement which

						 approximates the market rate
Interest expenses under

0.7

0.4

At the agreed rate in the agreement which

finance lease agreements				 approximates the market rate

Transactions with related persons			
Interest expenses

1.8

1.6

Interest at the rate of 3.25 - 4.50% per annum

						 (2008: 4.50 - 4.90% per annum)

The balances of accounts as at 31 December 2009 and 2008 between the Company and those related persons
or parties are as follows:

Relationship

2009

2008

Trade accounts receivable - related party			
Joint venture			
President Green House Foods Co., Ltd.

The Company holds 39% interest and 	

66,313

40,196

66,313

40,196

124,287,358

144,809,596

350,532

1,051,596

				 has common directors
Total trade accounts receivable - related party			

Trade accounts payable - related parties			
Related companies			
Kerry Flour Mills Ltd.

Common shareholders and common 	

				 directors
Thai President Foods Public Co., Ltd.

Hold a 9 % interest in the Company 	

				 and has common shareholders and
				 common directors
Dai-Ichi Packaging Co., Ltd.

Common shareholders and common 	

1,541,273

-

				 directors

Connected companies			
Thanachem(Bangkok) Co.,Ltd.

Connected directors

9,021,489

10,005,748

Kewpie(Thailand) Co.Ltd.

Connected directors

182,810

13,241

135,383,462

155,880,181

Total trade accounts payable - related parties			
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(Unit: Baht)

(Unit: Baht)

Relationship

2009

2008

Other accounts payable - related party			
Related company			
Thai President Foods Public Co., Ltd.

Hold a 9 % interest in the Company 	

66,000

66,000

66,000

66,000

				 and has common shareholders and
				 common directors
Total other accounts payable - related party			

Liabilities under finance lease agreements
- related party			
Related company			
President Holding Co., Ltd.

Hold a 19 % interest in the Company

				 and has common shareholders and
				 common directors		
Liabilities under finance lease agreements			

44,677,068

5,688,600

Less: Deferred interest expenses 			

(3,338,513)

Net				

41,338,555

5,242,119

Less: Portion due within one year			

(12,137,455)

(1,484,414)

29,201,100

3,757,705

60,157,539

37,662,951

(446,481)

Liabilities under finance lease agreements			
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- related party - net			
			

Long-term loans from directors

Directors 	

During the year, movements of long-term loans from directors (including interest payable) are as follows:

(Unit: Baht)

		
		
		

Balance			
as at 1
During the year
January 2009
Increase
Decrease

Long-term loans from directors		

37,662,951

32,696,952

(10,202,364)

Balance
as at 31
December 2009
60,157,539

Directors’ and management’s remuneration
In 2009, the Company paid salaries, bonus, meeting allowances and other remuneration to its directors and
management totaling Baht 44.9 million (2008: Baht 40.4 million).

9. Investment in joint venture
9.1 Details of investment in joint venture
		

Investment in joint venture represents investment in entity which is jointly controlled by the Company and

other companies. Details of the investment are as follows:

Financial statements
Shareholding
in which the equity
percentage
method is applied
		
Million Baht 2009
2008
2009
2008
				
Percent Percent Thousand Thousand
						
Baht
Baht
						

Jointly controlled
entity

President Green

Nature of
business

Paid-up
capital

Separate financial
statements in which
cost method is applied
2009
2008
Thousand Thousand
Baht
Baht

Operating the

House Foods 		 Japanese
Co., Ltd. 		 restaurant

15

39

39

7,753,495 5,597,711 5,850,000 5,850,000

joint venture						

7,753,495 5,597,711 5,850,000 5,850,000

Total investment in

In May 2008, the Company, together with a foreign company and a local company, jointly established President
Green House Foods Company Limited to operate a Japanese restaurant. The Company had invested in 585,000
ordinary shares of this company at par value Baht 10 per share, amounting to Baht 5.85 million, or equivalent to 39%
interest, and has treated this investment as investment in joint venture.
During the year ended 31 December 2009, the Company recognised share of income from investment in joint venture
in the income statement in which the equity method is applied of Baht 2.2 million (2008: share of loss of Baht 0.3 million).

9.2 Summarised financial information of jointly controlled entity
		

The Company’s proportionate share of the assets, liabilities, revenue and expenses of President Green

House Foods Company Limited, according to proportion under joint venture agreement, is as follows:

As at 31 December
2009
2008
Current assets

7.4

3.6

Non-current assets

4.1

4.5

Total assets

11.5

8.1

Current liabilities

(3.8)

(2.5)

7.7

5.6

Net assets

(Unit: Million Baht)

For the year ended 31 December
2009
2008
Revenue
Cost of sales
Selling and administrative expenses
Income (loss) before income tax
Corporate income tax
Net income (loss)

16.1

1.4

(12.1)

(1.1)

(1.0)

(0.6)

3.0

(0.3)

(0.8)

-

2.2

(0.3)
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10. Other long-term investment
Company’s name
Nature of business Paid up capital Shareholding percentage
			
Million
2009
2008
			
Baht
Percent
Percent
Treasure Hill Co., Ltd.

Golf course service

200

1

1

Investment value (cost)
2009
2008
Baht
Baht
2,000,000

2,000,000

		 of investment					

(2,000,000)

(2,000,000)

Other long-term investment - net				

-

-

Less: Allowance for impairment

According to the financial statements for the year ended 31 December 2009 prepared by the management of
Treasure Hill Co., Ltd., the net worth attributable to the Company’s investment was approximately Baht 0.2 million
(2008: Baht 0.2 million). However, the Company expects that this investment will not be recoverable and has set full
allowance for impairment loss of such investment.

11. Property, plant and equipment
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(Unit: Baht)

						
Construction in
			
Machinery Furniture		
progress and
			
and
and office		
assets under
Land
Building
equipment equipment Motor vehicles installation

Total

Cost
31 December 2008
Additions 	
Transfers in (out)
Disposals
31 December 2009

153,621,644
4,583,503

339,869,363

1,552,661,854

523,822,528

426,976,898

828,870,992

3,825,823,279

12,423,368

7,102,913

46,433,130

2,473,037

487,563,455

555,995,903

675,623,187

507,408,576

49,491,656

45,396,590 (1,282,503,512)

-

-

-

(18,029,293)

(1,856,175)

158,205,147

1,027,915,918

2,067,173,343

601,718,021

472,990,350

33,930,935

(19,885,468)
4,361,933,714

Accumulated
depreciation
31 December 2008

-

123,559,306

800,625,048

379,214,915

293,745,907

-

1,597,145,176

Depreciation for the year

-

31,489,188

161,451,489

61,099,106

55,984,171

-

310,023,954

Depreciation - disposals

-

(17,196,174)

(1,764,381)

-

(18,960,555)

31 December 2009

-

-

1,888,208,575

-

-

155,048,494

962,076,537

423,117,847

347,965,697

Net book value
31 December 2008

153,621,644

216,310,057

752,036,806

144,607,613

133,230,991

828,870,992

2,228,678,103

31 December 2009

158,205,147

872,867,424

1,105,096,806

178,600,174

125,024,653

33,930,935

2,473,725,139

2008 (Baht 182 million included in manufacturing cost, and the balance included in selling and administrative expenses)		

257,823,126

2009 (Baht 230 million included in manufacturing cost, and the balance included in selling and administrative expenses)		

310,023,954

Depreciation for the year					

As at 31 December 2009, the Company has equipment acquired under finance lease agreements, with net
book value amounting to Baht 124 million (2008: Baht 125 million).

As at 31 December 2009, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use.  The original
cost of those assets amounted to approximately Baht 625 million (2008: Baht 555 million).

12. Intangible assets
Details of intangible assets, which are computer software, are as follows:

				

(Unit: Baht)

2009

2008

Cost
Balance - beginning of year				
Additions 				

10,687,178
-

9,787,178
900,000

Balance - ending  of year				

10,687,178

10,687,178

Less:  Accumulated amortisation 				

(9,246,535)

(8,278,410)

Net book value				

1,440,643

2,408,768

Amortisation expenses included in the income statements for the year			

968,125

1,764,763

13. Leasehold rights
				

(Unit: Baht)

2009

2008

Land leasehold rights				

7,486,303

7,486,303

Less: Accumulated amortisation				

(4,835,190)

(4,506,660)

Net book value				

2,651,113

2,979,643

Amortisation expenses included in the income statements for the year			

328,530

445,307
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The Company has overdraft facilities of Baht 44 million, which bear interest at a rate of MOR percent per annum.

15. Liabilities under finance lease agreements
				

(Unit: Baht)

2009

2008

Liabilities under finance lease agreements related party
Liabilities under finance lease agreements				

44,677,068

5,688,600

Less: Deferred interest expenses 				

(3,338,513)

Net					

41,338,555

5,242,119

Less: Portion due within one year				

(12,137,455)

(1,484,414)

(446,481)
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14. Bank overdrafts

(Unit: Baht)

				

2009

2008

Liabilities under finance lease agreements related party - net of current portion				

29,201,100

3,757,705

Liabilities under finance lease agreements				

54,149,209

82,653,403

Less: Deferred interest expenses 				

(2,793,302)

(5,024,408)

Net					

51,355,907

77,628,995

Less: Portion due within one year				

(33,366,189)

(41,175,566)

17,989,718

36,453,429

Liabilities under finance lease agreements - unrelated parties

Liabilities under finance lease agreements unrelated parties - net of current portion 				

The Company has entered into the finance lease agreements with leasing companies for lease of motor vehicles
and equipment for use in operations, whereby it is committed to pay rental on a monthly basis. The terms of the
agreements are generally between 3 and 5 years. Finance lease agreements are non-cancelable.
As at 31 December 2009, future minimum lease payments required under the finance lease agreements were
as follows:
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(Unit: Million Baht)

Less than
1 year

1-5 years

Total

Future minimum lease payments			

49.35

49.47

98.82

Deferred interest expenses			

(3.85)

(2.28)

(6.13)

Present value of future minimum lease payments 			

45.50

47.19

92.69

16. Long-term loans from directors and employees
The Company has received deposits from its directors and employees under its policy to promote staff deposits
with the Company, for saving and to derive better returns from deposits and withdrawals than from deposits with
banks.   Each director and employee has a passbook for such deposits and withdrawals.   As at 31 December 2009,
deposits bore interest at a rate of 3.25% per annum (2008: 4.75% per annum).  The Company presents these deposits
as non-current liabilities in the balance sheets.

17. Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to
a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting accumulated deficit brought forward (if any),
until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend
distribution.

18. Expenses by nature
Significant expenses by nature are as follows:

(Unit: Baht)

				

2009

2008

Raw materials and consumables used				 1,682,757,216 1,718,631,265
Changes in inventories of finished goods and work in process 			

1,665,295

(2,913,282)

Salaries and wages and other employee benefits				

734,354,974

669,120,446

Depreciation and amortisation				

311,320,609

260,033,196

Fuel and vehicle related expenses				

169,708,619

186,735,201

Water and electricity expenses				

83,647,186

63,486,292

19. Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted average number of
ordinary shares in issue during the year.

20. Dividend payments
During the years ended 31 December 2009 and 2008, the Company had dividend payments as follows:

Total dividends Dividend per share
(Thousand Baht)
(Baht)

Paid on

For the year 2009
Final dividend on 2008 income 	

Annual General Meeting 	

129,150

2.87

22 May 2009

112,500

2.50

15 October 2009

90,450

2.01

21 May 2008

71,100

1.58

19 September 2008

				 of the shareholders on
				 24 April 2009
Interim dividend on income for 	

The meeting of the

the six-month period ended 		 Company’s Board of
30 June 2009		 Directors No. 9/2009
				 on 16 September 2009
Total dividend payments for 2009			

241,650

For the year 2008
Final dividend on 2007 income 	

Annual General Meeting 	

				 of the shareholders on
				 22 April 2008
Interim dividend on income

The meeting of the

for the six-month period 	

Company’s Board of

ended 30 June 2008

Directors No. 8/2008 on

			

20 August 2008

Total dividend payments for 2008			

161,550
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21. Promotional privileges
The Company has received the promotional privileges from the Board of Investment under the Investment
Promotion Act B.E. 2520 as follows:

Certificate No.
Date

1663(3)/2547
18 August 2004

1973(3)/2550
26 September 2007

1. Promotional privileges for

Manufacture of ready-

Manufacture of ready-

			

made or instant food 	

made food

			

products made from

			

vegetables and fruits

2. Significant privileges
2.1 Exemption from import duty on approved machinery

Granted

Granted

2.2 Exemption from corporate income tax on net income from 	

8 years 	

8 years

(will expire on

(will expire on

2 January 2014)

2 June 2017)

5 years

5 years

1 year

1 year

1 year

1 year

3 January 2006

3 June 2009

		

promoted operation (commencing from the date of earning 	

		

operating income) and exemption from income tax on 	

		

dividend paid from the income of the operations on which

		

the corporate income tax is exempted throughout the

		

corporate income tax exemption period

		

corporate income tax exemption period from net income
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incurred thereafter (after exemption period in 2.2)
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 	 2.3 Allowance to deduct operating loss incurred during the 	

		

imported for export manufacturing commencing as from

		

the first import date 	

2.4 Exemption from import duty on raw and essential materials 	

2.5 Exemption from import duty on goods imported for 	
		

re-export commencing as from the first import date

3. Commencing date

Sales of the Company are derived from export and domestic sales which could be segregated between
promoted and non-promoted operations as follows:

(Unit: Million Baht)

Promoted
operations
2009
2008

Non-promoted
operations
2009
2008

2009

2,165.8

3,912.4

3,621.5

0.3

10.7

3,912.7

3,632.2

Total

2008

Sales		
Domestic sales
Export sales
Total sales

1,746.6

1,336.9

0.3

10.7

1,746.9

1,347.6

2,165.8

2,284.6
2,284.6

22. Provident fund
The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident
Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company contribute to the fund monthly at the rate of 3 - 5 percent of
basic salary. The fund, which is managed by Thanachart Fund Management Company Limited, will be paid to
employees upon termination in accordance with the fund rules. During the year 2009, the Company contributed Baht
12.9 million (2008: Baht 11.5 million) to the fund.

23. Financial information by segment
The Company’s operations involve a single industry segment in manufacture and sales of bakery products and
are carried on in the single geographic area in Thailand.  Accordingly, revenues, income and assets as reflected in these
financial statements pertain to the industry segment and geographic area as mentioned above.   However, the
Company sells the products to both domestic and overseas markets.  For the year ended 31 December 2009, export
sales amounted to approximately Baht 0.3 million, representing 0.01% of total sales (2008: Baht 10.7 million,
representing 0.3% of total sales).

24. Commitments and contingent liabilities
24.1 Operating lease commitments
		

The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of land, office building

space and related services. The terms of the agreements are generally between 1 and 27 years.
		

As at 31 December 2009, future minimum lease and related service payments under these non-

cancellable operating lease contracts were as follows:
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Payable within:

Million Baht

			

Less than 1 year

10.5

			

1 to 5 years

7.3

			

More than 5 years

1.3

24.2 Long-term service commitments	
		

The Company entered into a licensing agreement with an overseas company for a period of 1 year,

commencing from 19 July 2001 to 18 July 2002.   The agreement is automatically renewed for every 1 year.   The
Company is committed to pay license fee on the basis and at the rate as stipulated under the agreement. The fees for
the year 2009 amounted to approximately Baht 0.3 million.

24.3 Long-term purchase commitments
		

The Company has commitments under natural gas purchase agreement for a period of 7 years ending 30

November 2013. Under the agreement, the Company is committed to purchase natural gas at a minimum of 9,200
million BTU per annum at the price stipulated in the agreement.

24.4 Guarantees
		

As at 31 December 2009, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 14.9 million

issued by the banks on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as required in the normal
course of the Company’s business. These included letters of guarantee amounting to Baht 4.0 million to guarantee
contractual performance under the natural gas purchase agreement and Baht 10.9 million to guarantee electricity use.
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25. Financial instruments
25.1 Financial risk management
		

The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 32 “Financial

Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable,
bank overdrafts and long-term loans. The financial risks associated with these financial instruments and how they are
managed is described below.
Credit risk
		

The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable in the normal

course of business. The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and
therefore does not expect to incur material financial losses. In addition, the majority of sales are supplied to credit
worthy customers. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of receivables as stated in
the balance sheet.
Interest rate risk
		

The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, bank overdrafts and

long-term borrowings.  However, since most of the Company’s financial assets and liabilities are short-term and bear
floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be
minimal.
		

Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2009 classified by type of interest rates are

summarised in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified
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based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.

Fixed interest rates
Within
1-5
1 year
years
			

Floating Non-interest		
interest rate bearing
Total
Million Baht			

Effective
interest rate
(% p.a.)

Financial assets		
Cash and cash equivalents

64

-

14

8

86

Trade accounts receivable

-

-

-

453

453

64

-

14

461

539

-

-

-

340

340

46

47

-

-

93

4.85-6.09

112

-

-

-

112

3.25

158

47

-

340

545

		

0.125-2.875

Financial liabilities		
Trade accounts payable
Liabilities under finance lease
agreements
Long-term loans from directors/
employees
		

Foreign currency risk
		

The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions that are

denominated in foreign currencies. The Company seeks to reduce this risk by entering into forward exchange contracts
when it considers appropriate. As at 31 December 2009, the Company did not enter into any forward exchange contract
since the balances of financial liabilities denominated in foreign currencies were insignificant, as summarised below.

			
Foreign currency
Amount
		
(Thousand)

Average exchange rate
as at 31 December 2009
(Baht per foreign currency unit)

		

USD 	

413

33.5168

		

AUD

129

30.0488

		

Yen		

1,888

0.3656

25.2 Fair values of financial instruments
		

Since the majority of the Company’s financial assets and liabilities are short-term in nature or bear floating

interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the balance
sheets.
		

A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between

knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to the market
price of the financial instrument or by using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the
instrument.

The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate financing
structure and preserves the ability to continue its business as a going concern.
According to the balance sheet as at 31 December 2009, the Company’s debt-to-equity ratio was 0.3:1 (2008:
0.4:1).

27. Reclassifications
Certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2008 have been reclassified to
conform to the current year’s classification but with no effect to previously reported net income or shareholders’
equity. The reclassifications are as follows:

		
		

(Unit: Baht)

Balance sheets
Financial statements in which
Separate financial
the equity method is applied
statements
As
As previously
As
As previously
reclassified
reported
reclassified
reported

Trade accounts payable - related parties		

155,880,181

145,861,192

155,880,181

145,861,192

Trade accounts payable - unrelated parties		

237,689,990

247,708,979

237,689,990

247,708,979
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26. Capital management
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(Unit: Baht)

		
		

Income statements
Financial statements in which
Separate financial
the equity method is applied
statements
As
As previously
As
As previously
reclassified
reported
reclassified
reported

Administrative expenses 		

303,784,912

344,216,660

303,784,912

344,216,660

Management’s remuneration 		

40,431,748

-

40,431,748

-

28. Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 17 February 2010.
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