สอบถามหรือรับคำแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

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

โรงงาน

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

โรงงานบางชัน

เลขที่ 1 ซอย เสรี ไทย 87
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ถนนเสรี ไทย เเขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2548-1200
โทรสาร : 0-2548-1290
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121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2209-3000
โทรสาร : 0-2209-3091

เลือกคุณภาพ
เลือกฟาร์มเฮ้าส์

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี 2 5 5 3 k A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0

คุณภาพ
เป็นที่หนึ่ง

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นสร้างสรรค์และผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพเสมอมา
เริ่มจากการคัดวัตถุดิบที่ปลอดภัย พร้อมทั้งใส่ ใจในรสชาติ
ที่เป็นเลิศและดีต่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภค จนได้รับรางวัล

อย. QUALITY AWARD ปี 2010
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งบการเงิ
น
FINANCIAL STATEMENT
		

2553
2010

2552
2009

2551		
2008

ผลประกอบการ (ล้านบาท)

Performance (Million Baht)				
Sales Revenues
4,596.39
3,912.74
3,632.24
Total Revenues
4,613.15
3,920.73
3,650.85
Net Profit
616.80
509.88
399.64
Total Assets
3,765.06
3,157.28
2,979.32
Total Liabilities
1,052.95
788.82
879.10
Total Shareholders’ Equity
2,712.11
2,368.46
2,100.22

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

Per Share Data (Baht)				
Earning per Share
13.71
11.33
8.88
/1
Dividend per Share
***
5.65
4.45
Book Value per Share
60.27
52.63
46.67
Par Value per Share
10.00
10.00
10.00
Number of Share (million Shares)
45.00
45.00
45.00

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)

Rate of Return (%)				
Gross Profit Margin
38.99
38.93
36.28
Net Profit Margin
13.37
13.00
10.95
Return on Equity
24.28
22.82
20.17

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

Efficiency Ratios

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรสุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

อัตรากำไรขั้นต้น
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร (%)

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

1.33
38.66

1.28
34.93

1.33
34.01

/1

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการประจำงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2553 จากกิจการปกติ
ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท และจากกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท

/1

Interim dividend payment for the 6 month performance from January 1st - June 30th 2010 from the operation under non BOI business
at 0.67 Bath per share and the BOI Promotion at 2.25 Bath per share.
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วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยมและ
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริ โภค

ภารกิจ

มุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าที่ ได้มาตรฐานทั้ง
คุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
p ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ที่ ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
p พั ฒ นาระบบบริ ห าร และการจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างต่อเนื่อง
p สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจให้ แ ก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
p

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ

MR.PIPAT PANIANGVAIT Chairman of the Board

ปี 2553 เป็นปีที่ 28 ในการดำเนินกิจการของบริษทั ซึง่ เป็นปีแห่งความสำเร็จ และ ความภาคภูมิใจอีกปีหนึง่ โดยบริษทั ได้รบั รางวัล
อย. Quality Award 2010 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็นรางวัลเพือ่ เชิดชูเกียรติผปู้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีด่ ำเนินการอย่างมีคณุ ภาพ มีการประกอบการทีด่ ี รักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิต มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึง่ ถือได้วา่ รางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการทีบ่ ริษทั ให้ความสำคัญต่อคุณภาพ ความปลอดภัยของ
สินค้า ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี กระบวนการผลิตอันทันสมัย จนถึงระบบการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพตามที่ ได้
ยึดถือเป็นนโยบาย และปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด
การเปิดดำเนินการโรงงานแห่งใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางชันกลางปี 2552 ถือเป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญ ส่งผลให้
บริษัทมีความสามารถในการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น สามารถรองรับความต้องการของผู้บริ โภค ทำให้มีกำลังผลิตในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ในหมวด
ขนมปังแผ่น ได้แก่ ขนมปังโฮลวีตชนิดเนือ้ ละเอียด (Fine Whole Wheat) หมวดขนมปังพร้อมทาน ได้แก่ เดลีแ่ ซนด์วชิ (Daily Sandwich)
หมวดเค้ก ได้แก่ มายเค้ก และมีการออกสินค้ารสชาติใหม่ ใน กลุม่ เค้กโรล และกลุม่ โดรายากิ เพือ่ เพิม่ ความหลากหลาย ส่วนสินค้าในหมวด
ขนมปังสอดไส้ บริษัทได้มีการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับเนื้อขนมปังและไส้ ให้มีความนุ่ม อร่อยยิ่งขึ้น สินค้าทั้งหมดมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ งมาหลายปี ทำให้คณุ ภาพและมาตรฐานดียงิ่ ขึน้ และได้รบั การตอบรับจากผูบ้ ริ โภคเป็นอย่างดี ทัง้ ด้านรสชาติ คุณภาพของเนือ้ ขนมปัง
และไส้ตา่ งๆ
ในปี 2553 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้มกี ารวางแผนสือ่ โฆษณาควบคูก่ บั การจัดรายการส่งเสริมการขายทีเ่ ข้าถึงผูบ้ ริโภค โดยได้ผลิตภาพยนตร์
โฆษณา 5 ชุด เพื่อสื่อสารให้ผู้บริ โภคได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งหลังจากได้ออกอากาศไปแล้ว ผลการประเมินประสิทธิภาพ
โฆษณาหลังการออกอากาศ (Advertising post test research) สามารถสร้างการรับรูข้ องผูบ้ ริ โภคต่อประเภทสินค้าและตราฟาร์มเฮ้าส์
ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผบู้ ริโภคมีความชืน่ ชอบ และความสนใจซือ้ สินค้าหลังจากได้ชมภาพยนตร์ดว้ ยคะแนนสูงสุด
จากการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งในทุกด้าน ส่งผลให้ ในปี 2553 บริษทั สามารถทำยอดขายได้ 4,596.39 ล้านบาท สูงกว่า
ปี 2552 683.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.47 และมีกำไรสุทธิ 616.12 ล้านบาท สูงกว่า ปี 2552 108.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.35
ท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการของบริษทั ขอขอบพระคุณลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ และผูม้ อี ปุ การคุณทุกท่านที่ ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุน
กิจการของบริษทั อย่างต่อเนือ่ งเสมอมา ขอขอบพระคุณ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่านที่ ได้ทมุ่ เทกำลังความสามารถ ความวิรยิ ะอุตสาหะอย่าง
เต็มที่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นเป็นผลสำเร็จด้วยดี

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

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ

MR. APICHART THAMMANOMAI Managing Director
The year 2010 was the 28th anniversary of the company’s operation and another year of high success and pride.
This year, the company received Quality Award 2010 from Food and Drug Administration, Ministry of Public Health. This
award was to honor the health product entrepreneurs whom operate their business with high quality, having good
practices, maintaining the quality of production standards, having moral and social responsibilities as well as operating
business legally. The said award was deemed to be a result from our commitment to high quality and product safety on every
single step in production system starting from selecting the high quality raw materials, modern production process as well as
efficient distribution system and the companies held it as a policy to follow constantly.
The operation of our new factory at Bang Chan Industry starting in mid 2009 was deemed to be another crucially
steps of development. This would result in more production capacities which made the company meet the consumers’ need.
The new factory would produce more new products; in sliced bread group such as Fine Whole Wheat bread, in ready-toeat bread group such as Daily Sandwich, in cake group such as My Cake. In addition it produced new taste products in Roll
Cake and Dorayaki Group. This would increase more product varieties. For Filled Bun group, the company had developed the
quality of the product by making the bun and the filling to be softer and more delicious. The company had constantly
improved all types of our products to be better and more standardized as a result; we received good respond from the
consumers for our product taste and quality of bread and filling.
In 2010, the company had planned to do advertisement together with providing sale promotions to customers
thoroughly. The company produced 5 series of advertising movies in order to communicate with the customers, so they
would acknowledge our messages quickly and thoroughly. After the advertising was broadcasted, advertising post test
research showed that the consumers acknowledge our types of products as well as our Farmhouse brand very well. The
consumers were impressed and interested to purchase our products after watching the advertising movies with the
highest scores. As the company operated its business seriously and continuously in all aspects, in 2010, its sales reached
4,596.39 million Baht which was 683.65 million Baht higher than its sales on 2009 amounted 17.47%. Its net profit was
616.12 million Baht which 108.4 million Baht higher than 2009 net profit amounted to 21.35%
Finally, on behalf of the board of directors, we would like to appreciate our customers, shareholders, business partners
and supporters whom have always trusted and supported the company continuously. In addition, we would like to thank for all
executives and employees whom have devoted all their strength, intelligence and diligence to perform their duties effectively.
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VISION
To be a leader of all kinds of bakery production and
distribution together with building popularity and
maximization of consumers’ satisfaction
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นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

Chairman of the Board

Managing Director

นายกำธร ตติยกวี

นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

พลโทพิศาล เทพสิทธา

Director

Director

Independent Director

นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

Plant Director

Director and Senior Department
Manager (Sales Department)

Director and Senior Department
Manager (Finance and Accounting
Department)

MR.PIPAT PANIANGVAIT

MR. KAMTHORN TATIYAKAVEE

MR. SUCHAT RATTANAJIAJAROEN

MR. BOONPIAM EAMROONGROJ

MR. SOMSAK ANURUKPRADORN

MR. APICHART THAMMANOMAI

LT. GEN. PHISAL THEPSITHAR

MS. PETCHARAT ANANTAWICHAI

นางสุนันทา ชวนประพันธ์

นางมาลี ตั้งใจสนอง

Director and Senior Department
Manager (RD and QC Department)

Director and Senior Department Manager Independent Director and
Production (2, 4) and Retail Department Chairman of Audit Committee

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

รศ. ดร. กุลภัทรา สิ โรดม

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

Independent Director and
Audit Committee Director

Independent Director and
Audit Committee Director

Independent Director and
Audit Committee Director

MRS. SUNUNTA CHUANPRAPUN

DR. YUPA SOONTRAPA

MRS. MALEE TANGJAISANONG

นายพิมล รัฐปัตย์

MR. PHIMOL RATTAPAT

ASSOC. PROF. DR. KULPATRA SIRODOM MR. BOONSAK CHIEMPRICHA

คณะกรรมการตรวจสอบ
BOARD OF AUDIT COMMITTEE

นายพิมล รัฐปัตย์

MR. PHIMOL RATTAPAT

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา รศ. ดร. กุลภัทรา สิ โรดม
DR. YUPA SOONTRAPA

Independent Director and
Independent Director and
Chairman of Audit Committee Audit Committee Director

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

ASSOC. PROF. DR. KULPATRA MR. BOONSAK CHIEMPRICHA
SIRODOM
Independent Director and
Audit Committee Director

Independent Director and
Audit Committee Director
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MR.PIPAT PANIANGVAIT
Chairman of the Board

MR. SOMSAK ANURUKPRADORN
Director and Senior Department
Manager (Sales Department)

MR. PHIMOL RATTAPAT
Independent Director and
Chairman of Audit Committee

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

02

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

MR. APICHART THAMMANOMAI
Managing Director

03

นายกำธร ตติยกวี

MR. KAMTHORN TATIYAKAVEE
Director

04

นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

MR. BOONPIAM EAMROONGROJ
Director

05

พลโทพิศาล เทพสิทธา

LT. GEN. PHISAL THEPSITHAR
Independent Director

นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร

นายพิมล รัฐปัตย์

08

12

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

MS. PETCHARAT ANANTAWICHAI
Director and Senior Department
Manager (Finance and Accounting
Department)

DR. YUPA SOONTRAPA
Independent Director and
Audit Committee Director
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รศ. ดร. กุลภัทรา สิ โรดม

นางสุนันทา ชวนประพันธ์

ASSOC. PROF. DR. KULPATRA SIRODOM
Independent Director and
Audit Committee Director

MRS. SUNUNTA CHUANPRAPUN
Director and Senior Department
Manager (RD and QC Department)
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นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

นางมาลี ตั้งใจสนอง

MRS. MALEE TANGJAISANONG
Director and Senior Department Manager
Production (2, 4) and Retail Department

MR. BOONSAK CHIEMPRICHA
Independent Director and
Audit Committee Director
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นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

MR. SUCHAT RATTANAJIAJAROEN
Plant Director
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
GENERAL INFORMATION
Name :
President Bakery Public Company Limited

Nature of Business :
Manufacturer and distributor of bread and bakery Product

Registration No. :
BorMorJor 0107545000144

All shares issued & Subscribed :
45,000,000 common stocks,
par value : 10 baht

Headquarter :
121/84-85, 29th floor, RS TOWER,
Ratchadapisek Rd., Dindang,
Bangkok 10400
Tel : 0-2209-3000
Fax : 0-2209-3091

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

Companies in which President Bakery
holds more than 10% :
President Green House Food Co., Ltd.
The Company holds 39%

Nature of Business :
To Operate a restaurant business
namely “Shinchuku Thongkhatsu Sabuten”

Registration No. :
0105551034347

All shares issued & Subscribed :
1,500,000 common stocks,
Par value : 10 Baht

Headquarter :
121/84-85, 29th floor, RS Tower,
Ratchadapisek Rd., Dindang,
Bangkok, 10400
Tel : 0-2209-3000
Fax : 0-2209-3091
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ชือ่ บริษทั :
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรีอ่ นื่ ๆ
เลขทะเบียนบริษทั :
บมจ. 0107545000144
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :
หุน้ สามัญ จำนวน 45,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ทีต่ งั้ สำนักงานใหญ่ :
121/84-85 ชัน้ 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2209-3000
โทรสาร 0-2209-3091
Home Page :
http://www.farmhouse.co.th
นิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั ถือหุน้
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป :
บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟูด้ ส์ จำกัด
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 39
ประเภทธุรกิจ :
ดำเนินธุรกิจด้านภัตตาคาร 
ร้านอาหาร ชือ่ “ชินจูกุ ทงคัทซึ ซาโบเตน”
เลขทะเบียนบริษทั :
0105551034347
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :
หุน้ สามัญ จำนวน 1,500,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ทีต่ งั้ สำนักงานใหญ่ :
121/84-85 ชัน้ 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2209-3000
โทรสาร 0-2209-3091

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
OTHER REFERENCES
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599
โทรสาร 0-2359-1259
ผูส้ อบบัญชี :
บริษทั สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
193/136-137 ชัน้ ที่ 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-264-0777, 0-2661-9190 
โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192
ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั เอฟ.เอ็น อินฟินติ ี้ จำกัด
เลขที่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ ใน ถนนเจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2689-8946, 0-2291-0414  
โทรสาร 0-2291-1127

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

Auditor :
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

ประวัติบริษัท
COMPANY PROFILE

พัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2551
ด้านการลงทุน
โรงงานลาดกระบัง
บริ ษั ท ฯ ได้ สั่ ง ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รใหม่ ใ นการผลิ ต เค้ ก โรล
เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ยกระดับคุณภาพเนื้อเค้กให้เนียนนุ่มน่า
รับประทาน และเพิม่ เครือ่ งจักรในการผลิตโดรายากิ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริ โภค และผลิตสินค้าใหม่คือ บัตเตอร์ โรล
ออกสูต่ ลาด ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากผูบ้ ริโภคอย่างดียงิ่  
โรงงานบางชัน
เพือ่ รองรับการจัดตัง้ โรงงานแห่งใหม่ ณ โรงงานบางชัน
ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจ
สั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อทำการผลิตขนมปังชนิดแผ่น และขนมปัง

		 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 smallsized 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.

IMPORTANT CHANGES AND DEVELOPMENTS
OVER THE PAST 3 YEARS
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
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บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สายอาหารในเครือบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
(มหาชน) ที่ ได้ก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์
สายอาหารของเครือสหพัฒน์ที่ผลิตโดย บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟู้ด
จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับความยอมรับ
และประสบความสำเร็จอย่างสูง อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าและ
บิสกิตบิสชิน ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์มีแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิต ทำให้มีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในสายขนมปังและเบเกอรี่
ซึง่ ใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดบิ หลักเช่นกันในสมัยนัน้ ผูป้ ระกอบการเบเกอรี่
ส่วนใหญ่เป็นรายเล็กและดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว ผลิตภัณฑ์ที่มี
ในตลาดก็ ไม่มีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ ขาดพัฒนาการทั้งใน
แง่ ข องตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ระบบการจั ด จำหน่ า ยและการจั ด การที่ ดี
ความเข้าใจของผู้บริ โภคต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ยังมีน้อย ขนาดของตลาดและความนิยมในการบริ โภคเบเกอรี่ยังมี
ไม่มากนัก 
อย่ า งไรก็ ดี ช่ ว งเวลานั้ น เป็ น ช่ ว งที่ รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานมาจากด้านการเกษตร ประกอบกับ
วิถีการดำรงชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป ประชากรจากชนบท
เคลือ่ นย้ายเข้าสูส่ งั คมเมืองมากขึน้ ครอบครัวมีขนาดเล็กลง แม่บา้ น
ทำงานนอกบ้านมากขึ้น ทำให้มีเวลาจัดเตรียมอาหารสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวลดลง รวมไปถึงการค้าระหว่างประเทศเริ่มมีบทบาท
ทำให้มีชาวต่างชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศมากขึ้น ด้วยปัจจัย
ต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรีส่ ามารถตอบสนอง
วิถชี วี ติ คนไทยได้ดยี งิ่ ๆ ขึน้
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สอดไส้ รองรับความต้องการของผู้บริ โภค ซึ่งเครื่องจักรได้จัดส่ง
ถึงเมืองไทยในปลายปี 2551 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
ธันวาคม 2551 โดยจะเริ่มทำการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ในเดือน
มกราคม 2552 และคาดว่าการติดตั้งจะแล้วเสร็จในปลายเดือน
มีนาคม 2552
กิจการร่วมลงทุน
ในเดือนมีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาร่วม
ทุนกับบริษทั กรีน เฮ้าส์ จำกัด ประเทศญีป่ นุ่ และได้จดั ตัง้ บริษทั ใหม่
ภายใต้ชอื่ “บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟูด้ ส์ จำกัด” ดำเนินธุรกิจ
ด้านภัตตาคาร ร้านอาหาร ชือ่ “ชินจูกุ ทงคัทสึ ซาโบเตน” โดยได้
เปิดภัตตาคารแห่งแรก ณ ห้างสรรพสินค้า ISETAN
ด้านการขาย
เพิม่ จุดกระจายสินค้าแห่งใหม่ คือ สาขา ตาก ซึง่ ถือเป็น
จุดกระจายสินค้าแห่งที่ 33 เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการกระจาย
สินค้า สนองตอบความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างทัว่ ถึง และทันเวลา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ทำการติดตัง้ ระบบ GPS กับรถขนส่งของบริษทั ฯ เพือ่
ตรวจเช็คระยะทางการวิง่ การขับรถอย่างปลอดภัย และประสิทธิภาพ
การใช้นำ้ มัน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดในการใช้พลังงาน
ปี 2552
ด้านการลงทุน
การก่ อ สร้ า งโรงงานแห่ ง ใหม่ ณ นิ ค มอุ ต สาหกรรม
บางชันเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 1,200
ล้านบาท และทำการติดตั้งเครื่องจักร 2 สายการผลิตคือ สายการ
ผลิตขนมปังแซนด์วิช และขนมปังสอดไส้ โดยเริ่มติดตั้งเครื่องจักร
ในเดือนมีนาคม 2552 ทดสอบการผลิตในเดือน มิถนุ ายน 2552
และจัดพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2552 
นอกจากนี้ ใ นส่ ว นของสายการผลิ ต เดิ ม ณ โรงงาน
ลาดกระบัง ได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงและติดตัง้ เครือ่ งจักรเพิม่ เพือ่ ยก
ระดับคุณภาพสินค้าและผลิตสินค้าใหม่ อาทิ Daily Sandwich,
Soft Cake 
ด้านการขาย
บริษัทฯ ได้ตัดสินใจซื้อที่ดิน และปลูกสร้างอาคาร เพื่อ
เป็นทีท่ ำการแห่งใหม่ของสาขาหาดใหญ่ ณ ตำบลหนองแห จังหวัด
สงขลา และปรับปรุงยกระดับคุณภาพศูนย์กระจายสินค้าศูนย์วจิ ยั  
นอกจากนี้ ได้ขยายสาขาเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าเพิ่ม
2 สาขา คือ สาขาหัวหินและสาขาสุรนิ ทร์ (ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีศนู ย์
กระจายสินค้ารวม 35 แห่งทั่วประเทศ) เพื่อให้กระจายสินค้าไปสู่
ผู้บริ โภคอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการสมกับสโลแกนที่ว่า
“ฟาร์มเฮ้าส์ หอมกรุน่ จากเตาทุกวัน”

customers’ demand. Such machinery was delivered to
Thailand at the end of 2008, during November to December
2008. The company began to install the new machines in
January 2009 and expected that the 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 Thongkhatsu Saboten”. The first restaurant was
opened at 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.

		

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”

ปี 2553
ด้านการลงทุน
บริษทั มีแผนในการพัฒนายกระดับคุณภาพของสาขาด้าน
การขาย จึงตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่
สาขารังสิต (ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้ารวม 38 สาขา)
ควบคู่ ไปกับการพัฒนาคุณภาพระบบขนส่งสินค้า บริษัทจึงได้ลงทุน
ซื้อรถขนส่งขนาดใหญ่สำหรับใช้ ในการขนส่งและได้เปลี่ยนการใช้
เชื้ อ เพลิ ง ในการขนส่ ง จากน้ ำ มั น ดี เ ซลเป็ น การใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ
(NGV) แทน เพือ่ ลดมลภาวะและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้
บริษัทยังได้ซื้อรถตู้ขนาด 6 ล้อ และ 4 ล้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขนส่งและสามารถกระจายสินค้าไปสูผ่ บู้ ริ โภคด้วยความสดใหม่
ทุกวัน
ด้านเครื่องจักร
ในเดือนตุลาคม 2553 ได้ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิต
Daily Sandwich เพิม่ ขึน้ อีก 1 Line เพือ่ ขยายกำลังการผลิตรองรับ
ความต้องการของผู้บริ โภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ได้
มีการสั่งซื้อแม่พิมพ์ขนมปัง และอุปกรณ์ด้านการผลิตใหม่ๆ ใน
สายการผลิตเดิม เพือ่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
p ได้มก
ี ารลงทุนติดตัง้ Server และ Storage ใหม่
เพือ่ ปรับปรุง และยกระดับระบบการจัดเก็บข้อมูลทัง้ ในส่วนสำนักงาน
และโรงงานให้มปี ระสิทธิภาพ และมีความเสถียรยิง่ ขึน้
p ลงทุนสัง่ ซือ
้ เครือ่ ง Computer Hand Held ชุดใหม่
มาใช้ ในงานด้านการขาย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยขาย

		

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.

Year 2010

		

Investment

		 The Company planned to develop and upgrade branch
quality for the sales; then decided to purchase a plot of land
for use as a distributing center at the Rung-sit branch. (At
present the Company has 38 distributing centers altogether.)
For developing the quality of transporting system, the Company
purchased large-sized trucks for transporting, and changed
the usage of fuel for transportation from diesel to natural gas
in order to reduce pollution and friendly to the environment.
In addition, the Company also bought six-wheeled and
four-wheeled vans in order to increase the efficiency of
transportation and ability to distribute products to consumers
with daily freshness.
		 Machinery
		 In October, 2010 the Company installed one more
machine for the production line of daily sandwich in order
to add the capacity to support demands of consumers that
increase continuously. In addition, we have ordered moulds and
equipment for new productions of the existing production lines
in order to increase the standard level of quality products.
		 Information Technology
		 p To install servers and new storage in order to
adjust and improve the efficiency and the stability of data
storage system for both the office and plants.
		 p To purchase a new set of hand-held computers
for the selling division in order to develop the efficiency of
selling units.
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากจะได้นำระบบ GPS มาใช้ ในระบบขนส่งแล้ว
บริษัทฯได้พัฒนาระบบ Preventive& Maintenance เพื่อการจัด
เก็บ และประมวลผลข้อมูลเกีย่ วกับยานพาหนะเพือ่ การบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพือ่
ยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลให้มีความเสถียร โดยการติดตั้ง
Double Backup site ณ โรงงานทัง้ 2 แห่ง

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
PRODUCT LINES

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี
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บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายขนมปัง
และเบเกอรีอ่ นื่ ๆ โดยมีสายธุรกิจแบ่งได้ดงั นี้
1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale) มีสัดส่วนการขาย
เป็น 90.79% ของยอดรายได้รวมของบริษทั
2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail) มีสดั ส่วนการขายเป็น 3.05%
ของยอดรายได้รวมของบริษทั
3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร / ภัตตาคาร (Fast
food & Catering) มีสดั ส่วนการขายเป็น 5.77% ของยอดรายได้
รวมของบริษทั
4. ธุรกิจส่งออก (Export) มีสดั ส่วนการขายเป็น 0.03%
ของยอดรายได้รวมของบริษทั

The company mainly produces and distributes
bakery products with the following lines of business :
1. Wholesale bakery business sales proportion was
90.79% of the total incomes
2. Retail business sales proportion was 3.05% of
the total incomes
3. Fast Food and Catering business sales proportion
was 5.77% of the total incomes
4. The Export business sales proportion was 0.03%
of the total incomes

p สายธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ธุรกิจค้าส่ง
Wholesale

ขนมปังชนิดแผ่น
Sliced Bread

ขนมปังสำหรับแฮมเบอเกอร์ และขนมปังสำหรับฮอทดอก
Burger Buns and Hotdog Buns

ขนมปังพร้อมทาน
Snack Bread

เค้ก

Cake

เบเกอรี่อื่นๆ

Confectionery

ธุรกิจค้าปลีก
Retail

เดลิย่า
Deliya

มาดาม มาร์โก้

Madame Marco

กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

Good Morning Farmhouse

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร / ภัตตาคาร
Fast Food and Catering

ฟาสต์ฟู้ด
Fast Food

ร้านอาหาร / ภัตตาคาร
Catering

ธุรกิจส่งออก
Export

ผลิตภัณฑ์ชุบทอด
Fried Product

โครงสร้างรายได้
INCOME STRUCTURE
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ในช่วงปี 2551 - 2553 มีรายละเอียดดังนี้
					

ผลิตภัณฑ์ / บริการ

		PRODUCT / SERVICE

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง

Wholesaling Business
1.1 ขนมปังชนิดแผ่น
Sliced Bread

1.2 แฮมเบอเกอร์บัน และฮอทดอกบัน
Burger / Hotdog Buns

1.3 ขนมปังพร้อมทาน
Snack Bread

2553 k2010
พันบาท
 	
Thousand ร้อ%ยละ
Baht		

2552 k2009
พันบาท
Thousand ร้อ%ยละ
 	
Baht		

2551 k2008
พันบาท
Thousand
Baht

ร้อยละ
%

4,188,488.43

90.79 3,527,142.62

89.96 3,260,809.92

89.32

2,099,005.99

45.50 1,765,780.77

45.04 1,636,231.86

44.82

144,101.45
1,260,670.52

3.12

167,303.68

4.27

174,125.75

4.77

27.33 1,045,012.79

26.65 1,000,485.82

27.40

1.4 เค้ก

560,256.36

12.14

439,252.64

11.20

360,571.40

9.88 

1.5 เบเกอรี่หวาน และอื่นๆ

124,454.11

2.70

109,792.74

2.80

89,395.09

2.45

140,579.16

3.05

137,880.53

3.52

126,280.97

3.46

80,846.91

1.75

79,266.75

2.02

55,888.03

1.53

2.2 มาดามมาร์โก้

37,781.43

0.82

36,232.82

0.92

37,906.29

1.04

2.3 กู้ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

21,950.82

0.48

22,380.96

0.57

32,486.65

0.89 

266,044.61

5.77

247,369.06

6.31

234,420.78

6.42

216,827.72

4.70

200,023.51

5.10

189,289.17

5.18

49,216.89

1.07

47,345.55

1.21

45,131.61

1.24

1,274.34

0.03

345.61

0.01

10,723.53

0.29

99.80 3,632,235.20

99.49

Cake
Confectionery

2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก

Retail Business
2.1 เดลิย่า+ฟาร์มเฮ้าส์ช็อปส์

Deliya + Farmhouse Shops
Madame Marco
Good Morning Farmhouse

3. ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร

Fast Food & Catering
3.1 ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร
Fast Food & Catering

3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด
Fried Products

4. ธุรกิจส่งออก
Export

รวมรายได้ธุรกิจหลัก
Total Income

5. รายได้อื่นๆ

Other Income

รายได้รวมทั้งสิ้น
Total

4,596,386.54
16,761.13

99.64 3,912,737.82
0.36

7,991.90

0.20

18,617.19

0.51

4,613,147.67 100.00 3,920,729.72 100.00 3,650,852.39

100.00
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The Company’s income structure The details in 2008-2010 are as follows :

สัดส่วนรายได้ตามสายธุรกิจ ปี 2553
SALE MIX BY PRODUCT TYPES 2010

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี
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0.36 %
รายได้อื่นๆ
Other Income

0.03 %

5.77 %

ธุรกิจส่งออก
Export

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร
Fast Food & Catering

90.79 %
ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
Wholesale Bakery Business

3.05 %
ธุรกิจค้าปลีก
Retail Business

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
THE CHARACTERISTICS OF PRODUCTS OR SERVICE

ขนมปังชนิดแผ่น

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale)

ขนมปังตัดขอบ

1.

ขนมปังผสมวิตามิน

WHOLESALE

Our business is production and wholesaling of
เป็นลักษณะธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ใน
bakery
products
under the trademark “Farmhouse” by
ลักษณะค้าส่ง ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ”ฟาร์มเฮ้าส์” โดยการจัดส่ง
สินค้าวางจำหน่ายให้กบั ช่องทาง / ร้านค้าต่างๆ โดยกลุม่ ลูกค้าหลัก distributing the goods to channels / shops. Our major
คื อ ร้ า นค้ า ประเภท Modern Trade และ ร้ า นค้ า ประเภท customers who are both modern trade and traditional trade
are as follows:Traditional Trade ได้แก่ 
Convenience stores, e.g. 7-eleven, Familymart,
คอนวีเนีย่ นสโตร์ เช่น 7-eleven, แฟมิลมี่ าร์ท, 
108 shop;
108 Shop เป็นต้น
Shops in gasoline stations, e.g. Jiffy, Starmart,
ร้านค้าในปัม๊ น้ำมันต่างๆ เช่น จิฟฟี,่ สตาร์มาร์ท, 
Tigermart, Bai Chak;
ไทเกอร์มาร์ท, ใบจาก เป็นต้น
Supermarkets, e.g. The Mall, Top’s, Foodland;
ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น เดอะมอลล์, ท็อปส์, 
Hyper marts, e.g. Tesco Lotus, Big C and Carrefour
ฟูด้ แลนด์ เป็นต้น
Discount Store, e.g. Macro
ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้ โลตัส, บิก๊ ซี และคาร์ฟรู ์
Traditional retail shops, i.e. small retail shops in
ดิสเคาน์สโตร์ เช่น แม็คโคร
schools, factories, stores for the welfare of
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ร้านค้าเล็กที่มีอยู่ทั่วไป 

government officials.
รวมถึงร้านค้าในโรงเรียน, โรงงาน และร้านสวัสดิการ
Wholesaling products include:
ในสถานทีร่ าชการต่างๆ
1.1 Sliced bread
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
This is the first product that the company produces
(Wholesale) ได้แก่
and is accounted for establishing Farmhouse a well-reputed
brand nationwide. The product has generated a great income
1.1 ขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread)
เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทเริ่มผลิตและจัดจำหน่าย ถือว่า for the company. Since bread can be consumed in several
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างการรับรู้ ในแบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์ ให้กับผู้บริ โภคได้ ways and good for everybody, the company has developed
มากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเป็นผลิตภัณฑ์หลักใน and offered a greater variety of the products and sizes. For the
การสร้างรายได้ ให้กับบริษัท ด้วยลักษณะผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้าง plain sliced bread, the company offers a variety of the following
products
ความหลากหลายในการบริ โภคได้ เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย อีกทั้ง
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ขนมปังโฮลวีต

ขนมปังโฮลวีต
ชนิดเนื้อละเอียด

ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว สำหรับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่นจากเดิมทีม่ เี พียงขนมปังชนิดแผ่นธรรมดา
บริษัทได้พัฒนาและเพิ่มความหลากหลายทั้งชนิด และขนาดสินค้า
มากขึน้ 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 เป็นชนิดสินค้าที่เหมาะสำหรับทุกเพศ
ทุกวัย และสามารถนำไปประกอบอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย ได้
ทุกเวลา ชนิดสินค้าในกลุม่ นี้ ได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่นน้ำหนัก 480
กรัม ขนมปังชนิดแผ่นน้ำหนัก 240 กรัม ขนมปังผสมวิตามิน 240
กรัม และขนมปังตัดขอบ 220 กรัม รวมทัง้ สิน้ 4 รายการ นอกจาก
นี้ยังมีการปรับบรรจุภัณฑ์ ลวดลาย พร้อมรายละเอียดของข้อมูล
บนบรรจุภณั ฑ์ ให้เป็นปัจจุบนั และทันสมัยยิง่ ขึน้
(2) ขนมปังแผ่นธัญพืช (Grain Bread)
เป็ น กลุ่ ม ขนมปั ง ชนิ ด แผ่ น ที่ มี เ มล็ ด ธั ญ พื ช ต่ า งๆ
เป็ น ส่ ว นประกอบเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยที่หันมาให้ความ
สนใจในสุ ข ภาพกั น มากขึ้ น โดยเฉพาะการเลื อ กสรรอาหารที่ มี
ประโยชน์ ในการบริ โภค ชนิดสินค้าในกลุ่มนี้มีจำหน่าย ได้แก่ ขนม
ปังโฮลวีตน้ำหนัก 500 กรัม และขนมปังโฮลวีตน้ำหนัก 250 กรัม
และในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้เพิ่มขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด
(Fine Whole Wheat) ขนาดน้ำหนัก 250 กรัม สำหรับเด็กและ
กลุ่มลูกค้าที่ ใส่ ใจสุขภาพ แต่ ไม่ชอบลักษณะเนื้อขนมปังโฮลวีตสูตร
เดิม ทำให้สามารถรับประทานขนมปัง โฮลวีตได้งา่ ยขึน้  
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง ได้ ท ำสั ญ ญา Licensing
Agreement กับ Roman Meal Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิต
และจำหน่ายส่วนผสมในการผลิตขนมปัง และ เบเกอรี่ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามากว่า 80 ปี และถือได้ว่ามีความเชี่ยวชาญพิเศษ
ในการผลิตเบเกอรี่ที่มีธัญพืชเป็นส่วนประกอบ ซึ่งบริษัทได้รับสูตร
และวิธีการผลิตสินค้าที่ ใช้ส่วนผสมของ Roman Meal รวมถึงสิทธิ
ในการใช้เครื่องหมายการค้า Roman Meal แต่เพียงผู้เดียวใน

ขนมปังโฮลวีต
ผสมธัญพืช

ขนมปังโฮลวีตผสม
ข้าวโอ๊ตและน้ำผึ้ง

		 Products for wholesale business
(1) White Bread
		 Is the group of sliced bread having white
texture and mixed with vitamins. The product is suitable
for customers at all genders and ages and can be uses as a
component for several kinds of food at all times. The product
group consists of 480- gm. and 240-gm. sliced bread,
240-gm. bread mixed with vitamins and 220-gm. vitamin
sliced bread. Altogether is four items. In addition, there is the
adjustment of packaging, designs, including updating details
of data information on the package.
(2) Grain Bread
		 Is the group of sliced bread having cereals
in order to increase the nutrition quality. This is in line with
the Thai life style that tends to be interested in their
health, especially selecting useful food for their consumption.
The product group consists of 250-gm and 500-gm. whole
wheat. In the previous year, the Company has increased the
250-gm. fine whole wheat for children and health- conscious
customer group who dislike the original whole wheat. This
makes them easier to eat the whole wheat.
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

ขมนปังสำหรับ
แฮมเบอเกอร์โรยงา

ขนมปังไส้
ถั่วดำ

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
รสช็อกโกแลต

ขนมปังไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต

ขนมปังไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต

ขนมปังไส้
สังขยา
มะพร้าวอ่อน

ขนมปังไส้
คัสตาร์ดครีม

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
รสกาแฟ

ขนมปังแพ
เนยสด
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ขนมปังไส้
เผือกมะพร้าวอ่อน

ขนมปังไส้
คัสตาร์ดนม

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
กลิ่นสับปะรด

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ดครีม

ขนมปังไส้
คัสตาร์ดมอคค่า

ขนมปังไส้ถั่วแดง

ขนมปังไส้
ถั่วเขียว

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
กลิ่นสตรอเบอร์รี่

ขนมปังแพ
รสโกโก้

บัตเตอร์โรลไส้นมเนย

ขนมปังไส้เผือก

ขนมปังไส้เผือก

ขนมปังไส้
สังขยา

ขนมปังฮอตดอก
ขนมปังฮอตดอก
ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
รสกาแฟอัลมอนด์ รสสับปะรดและผลไม้รวม รสสตรอเบอร์รี่ลูกเกด

ขนมปังแพ
รสมะพร้าวใบเตย

ประเทศไทย นัน่ นับเป็นหนึง่ ในพัฒนาการสินค้าให้มคี ณุ ภาพทีด่ มี าก
ขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างสูงสุด ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม Roman Meal ได้แก่ ขนมปังโฮลวีตผสมธัญพืช
น้ำหนัก 250 กรัม ขนมปังโฮลวีตผสมข้าวโอ๊ตและน้ำผึ้ง น้ำหนัก
250 กรัม
1.2 ขนมปังสำหรับแฮมเบอเกอร์ และขนมปังสำหรับ
ฮอทดอก (Hamburger Bun and Hot Dog Bun)
สินค้าที่จำหน่ายได้แก่ ขนมปังสำหรับแฮมเบอเกอร์ และ
ขนมปังสำหรับฮอทดอก เป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถนำไปทำเมนูอาหาร
ต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น แฮมเบอเกอร์ ไส้ต่างๆ หรือฮอทดอกไส้
ต่างๆ เป็นต้น 

ขนมปังไส้
ถั่วแดง

ขนมปังไส้
ลูกบัวถั่วแดง

ขนมปังแพถั่วแดง

ขนมปังไส้สังขยา

ขนมปังไส้
สังขยานมสด

ขนมปังมินิโลฟ
ลูกเกด

ขนมปังแพเผือก

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.

1.2 Hamburger Bun and Hot Dog Bun
Our products are hamburger bun and hot dog bun
which can be used for various kinds of recipes, e.g. hamburgers
with various kinds of fillings
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ขนมปังไส้ถั่วดำ

ขนมปังผสมลูกเกด

ขมนปังสำหรับ
ฮอทดอก

ขนมปังไส้หมู
หยองมายองเนส

ขนมปังไส้ทูน่า

เดลี่แซนด์วิช
ไส้ไก่พิซซ่า

เดลี่แซนด์วิช
ไส้หมูหยองมายองเนส

เดลี่แซนด์วิช
ไส้ทูน่ามายองเนส
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ขนมปังไส้ไก่
ซอสเทอริยากิ

ขนมปังเรนโบว์ บัน
ไส้ครีมสตรอเบอร์รี่

ขนมปัง
หน้าเนยสด

ขนมปัง
หน้าช็อกโกแลต

ขนมปังเรนโบว์ บัน
ไส้ครีมนมเนย

ขนมปัง
หน้าสังขยา

1.3 ขนมปังพร้อมทาน (Snack Bread)
เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในรูปแบบพร้อมทาน บรรจุในซอง
เดี่ยว พอดีกับการรับประทานครั้งเดียว ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตของ
ผูบ้ ริโภคในสังคมเมืองทีม่ คี วามรีบเร่ง ต้องการความสะดวก รวดเร็ว
พกพาและรับประทานได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ผลิตภัณฑ์มคี วามหลากหลาย
ชนิด หลากหลายรสชาติ เหมาะกับทุกกลุม่ เป้าหมาย ทัง้ นักเรียน นัก
ศึกษา วัยทำงาน และทุกๆ คน ผลิตภัณฑ์ ในกลุม่ นี้ ได้แก่ ขนมปัง
สอดไส้หวานและไส้เนือ้ สัตว์ ขนมปังทาหน้า ขนมปังแพ ขนมปังผสม
ลูกเกด ขนมปังฮอทดอกสอดไส้หวาน เรนโบว์บนั โดยในปี 2553 มี
การแนะนำสินค้าใหม่ คือ ขนมปังสอดไส้ ไก่เทอริยากิขนาด 60 กรัม 

และมีการปรับปรุงบรรจุภณั ฑ์ ในกลุม่ ของขนมปังสอดไส้เนือ้ สัตว์ขนาด
60 กรัม และขนมปังสอดไส้ขนาด 80 กรัม ให้ดทู นั สมัยยิง่ ขึน้
และจากการแนะนำเดลีแ่ ซนด์วชิ (Daily Sandwich) เป็น
แซนด์วชิ สำเร็จรูปพร้อมทาน มี 2 รสชาติ คือ หมูหยองมายองเนส
และ ทูนา่ มายองเนส โดยออกวางจำหน่ายปลายปี 2552 ให้ความ
อร่อย สะดวก รวดเร็ว พกพาไปรับประทานได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา เหมาะ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน ในราคา 12 บาท เท่านัน้
ช่วงต้นปี 2553 บริษทั ฯ แนะนำเพิม่ 1 รสชาติใหม่ คือ รสไก่พซิ ซ่า
และปรับราคาจำหน่ายเป็น 10 บาท ส่งผลให้ ได้รบั ความนิยมอย่าง
รวดเร็ว

ขนมปังเรนโบว์ บัน
ไส้สังขยาใบเตย

ขนมปัง
หน้าสตรอเบอร์รี่บัตเตอร์

ขนมปัง
หน้าเนยคาปูชิโน

1.3 Snack Bread
Is the ready-to-eat bakery product group. It is packed
in an individual case that is enough for eat for one serving.
And this is suitable for the life style of urban consumers having
hurry and wanting convenience. The product group can be
easily carried and eaten at every time. There are various kinds
of products in the group, having tastes and suitable for all
target groups – pupils, students, working people and every
person. The product group consists of bread with sweet fillings,
meat-filled bread, spread bread, pae bread, bread with raisin,
hot dog with sweet fillings and rainbow bun. In 2010, there
was an introduction of a new product: 60-gm. bread filled
with Teriyaki chicken. And there was the adjustment of
packaging of 60-gm. meat-filled bread and 80-gm. bread
with fillings in order to look modern.
At the end of year 2009, Daily sandwich was
introduced. It is a ready-to-eat sandwich having two tastes:
shredded pork mixed with mayonnaise and tuna mixed with
mayonnaise. These products are delicious, convenient and
easily carried at all places and times and they are suitable for
pupils, students and working people. They are sold at 12 Baht
only. At the early of year 2010, the Company introduced a new
taste: Pizza Chicken and changed the price to 10 Baht each.
The change has won the public favor rapidly.

มายเค้ก
รสกาแฟอัลมอนด์

เค้กโรล
รสช็อกโกแลต

โดรายากิ
ไส้ครีมช็อกโกแลตชิพ

เค้กโรล
รสกาแฟ

โดรายากิ
ไส้ครีมอัลมอนด์

เค้กโรล
กลิ่นส้ม

 	 1.4 เค้กพร้อมทาน (Snack Cake)
บริษัท เล็งเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดในปัจจุบันที่ยัง
ไม่มีเค้กพร้อมทานยี่ห้อใดที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของตลาด
และจากความพร้อมของบริษัท ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตเค้กจากผูม้ คี วามเชีย่ วชาญ จึงได้พฒั นากลุม่ สินค้า Snack Cake
เพื่อการจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ Snack Cake ที่บริษัท ผลิตและ
จำหน่าย ประกอบด้วย เค้กโรล 6 รสชาติ ได้แก่ เค้กโรลกาแฟ เค้ก
โรลกลิ่นใบเตย เค้กโรลกลิ่นส้ม เค้กโรลกลิ่นวานิลลา เค้กโรลรส
ช็อกโกแลต เค้กโรลรสสตรอเบอร์รี่ โดรายากิ 5 รสชาติ ได้แก่
โดรายากิ ไส้คัสตาร์ดครีม โดรายากิ ไส้ช็อกโกแลต โดรายากิ ไส้ครีม
อัลมอนด์ โดรายากิ ไส้ช็อกโกแลตชิพ และโดรายากิครีมลูกเกด
ซึง่ เป็นรสชาติใหม่วางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ออกสู่ตลาด
ในปี 2553 ดังนี้
p มายเค้ก (My Cake) เป็นเค้กพร้อมทาน เนื้อนุ่ม
ละมุน สอดไส้ครีม 2 รสชาติ ได้แก่ เค้กลูกเกด และเค้กรสกาแฟ
อัลมอนด์ ราคาจำหน่าย 10 บาท วางจำหน่ายในเดือนเมษายน
2553 ซึ่งเป็นลักษณะเค้กพรีเมี่ยมพร้อมทาน อร่อย มีคุณภาพ
มีลกั ษณะบรรจุภณั ฑ์ทที่ นั สมัยดูโดดเด่น แตกต่างจากคูแ่ ข่งทัว่ ไป 
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โดรายากิ
ไส้คัสตาร์ดครีม

เค้กโรล
กลิ่นใบเตย

โดรายากิ
ไส้ครีมลูกเกด

เค้กโรล
รสสตรอเบอร์รี่

เค้กโรล
กลิ่นวานิลลา

1.4 Snack Cake
The Company foresaw the marketing niche that
at present there was not any brand snack cake having the
standard and be acceptable to the market. The Company is
ready and has experts to make cakes. Then the Company
has developed the snack cake product line. The product
line that the Company made for commercial consists of
six tastes of Cake Roll : Cake Roll Coffee Flavoured, Cake
Roll Pandan Flavoured , Cake Roll Orange Flavoured, Cake
Roll Vanilla Flavoured, Cake Roll Chocolate Flavoured and
Cake Roll Strawberry Flavoured; five tastes of Dorayaki:
Cream Custard filled Dorayaki, Chocolate filled Dorayaki ,
Creamy Almound filled Dorayaki, Chocolate Chip Cream filled
Dorayki, Raisin Cream filled Dorayaki. These product was
launched in February 2010.
In addition, the Company also introduced another
new product in 2010:
p My Cake that is ready-to-eat, soft and has
two tastes of cream fillings: Raisin Cake and Coffee-Almond
Cake. The product is sold at 10 Baht and was first sold in
April 2010. The Cake is a premium snack cake, delicious
and a good quality and is in a modern packaging that is
different from other competitors.
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โดรายากิ
ไส้ช็อกโกแลต
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คุ้กกี้รสอัลมอนด์

คุ้กกี้รสเนย

คุ้กกี้รสกาแฟ

คุ้กกี้รสผลไม้รวม

คุ้กกี้รสลูกเกด
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ฟรุ๊ตพายไส้สับปะรด

1.5 	 เบเกอรี่อื่นๆ (Confectionery)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม Confectionery ประกอบด้ ว ย
ขนมปังกรอบอบเนย คุกกี้ 4 รสชาติ ได้แก่ คุกกีร้ สเนยสด คุกกีร้ ส
ผลไม้รวม คุกกีร้ สกาแฟ คุกกีร้ สลูกเกด ฟรุต๊ พาย 2 รสชาติ ได้แก่
ฟรุ๊ตพายไส้สับปะรด ฟรุ๊ตพายไส้สตรอเบอรี่ ที่ ได้รับความนิยม
ตลอดมา

2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail)
เป็นลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกของ
บริษัท และการจำหน่ายตรงให้กับลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษทั ได้แก่
2.1 เดลิย่า (Deliya by Farmhouse)
จากนโยบายของบริษัท ที่ต้องการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจค้า
ปลีกขนมปังและเบเกอรี่ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวมากในอนาคต
ประกอบกับประสบการณ์ และ ความน่าเชื่อถือของบริษัท ในธุรกิจ
ขนมปังและเบเกอรี่ บริษัท จึงได้ดำเนินการเปิดร้าน Deliya by
Farmhouse ซึ่งเป็นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปังและ
เบเกอรี่ โฮมเมดทีส่ ดใหม่ หลากหลายชนิด อีกทัง้ ยังจำหน่ายเบเกอรี่
Snack Box รับจัดส่งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ณ สิน้ ปี
2553 มีทงั้ สิน้ 16 สาขา ได้แก่ สยามสแควร์ซอย 7, โรงเรียนจิตร
ลดา, ซอย จารุรัตน์, โลตัสคลอง 7, โลตัสบางพลี, โลตัสลำลูกกา
คลอง 2, โลตัสนวนคร โลตัสบางปู, โลตัสศาลายา, โลตัสบางนา,
โลตัสซีคอนสแควร์, โลตัสศรีนครินทร์, โลตัสรัตนาธิเบศร์, โรงงาน
บางชัน อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ รัชดา และ คาร์ฟรู ์ พระราม 4
2.2 มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco)
โฮมเมดเค้กเนื้อนุ่มสูตรต้นตำรับสไตล์ยุโรปที่ปรุงแต่ง
รสชาติความอร่อยในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มี
คุณภาพจากทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านกรรมวิธกี ารผลิตที่
สะอาด พิถพี ถิ นั และด้วยระบบ Made To Order ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ของเค้กมาดาม มาร์ โก้ จึงทำให้เค้กมาดาม มาร์ โก้อร่อยสดใหม่

ฟรุ๊ตพายไส้สตรอเบอร์รี

1.5 Other Confectionery
Products in the confectionery consist of Butter
Toast, four tastes of cookie : Cookies Butter Flavoured,
Cookies Fruit Flavoured, Cookies Coffee Flavoured , Cookies
Raisin Flavoured and two kinds of pie : pineapple pie and
strawberry pie. The products always receive the admiration.

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 2010,
there are 16 branches: Siam Square Soi 7, Chitrada School,
Soi Jarurat, Lotus-Klong 7 branch, Lotus-Bangphi, LotusLumlukka Klong 2, Lotus-Navanakorn, Lotus-Bangpu, LotusSalaya branch, Lotus-Bang Na branch, Lotus-Sicon Square
branch, Lotus-Sri Nakharin branch, Lotus-Rathanatibet
branch, Bang Chan Factory and RS Tower Building Ratchada
and Carrefour Rama 4.

2.2 Madame Marco
Is the European original home-made cake having
soft texture and delicious. It starts from selecting raw
materials having good quality from both in the country and
overseas. Then the raw materials are passed the production
with cleanliness and carefulness. Madame Marco is a
made-to-order cake which is the identity. This makes
Madame Marco cake delicious, fresh and new every time that

ทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อ พร้อมทั้งบริการจัดส่งฟรีทั้งกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลภายใต้รสชาติยโุ รปแท้ๆ จึงทำให้ Madame Marco เป็น
“The European Delight” ปัจจุบัน มาดาม มาร์ โก้ ได้เพิ่มช่อง
ทางการจำหน่ายด้วยการเปิดร้าน มาดามมาร์ โก้ช็อปส์ มีทั้งสิ้น 8
สาขา ได้แก่ สยามพารากอน ชั้น G โซน เทคโฮม, ท็อปส์ สาขา
เซ็นทรัลลาดพร้าว, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน บริเวณโฮมเฟรชมาร์ท,
เดอะมอลล์บางแค บริเวณโฮมเฟรชมาร์ท, เดอะมอลล์บางกะปิ
บริเวณโฮมเฟรชมาร์ท, เดอะมอลล์ 2 รามคำแหง บริเวณ โฮมเฟรช
มาร์ท, โลตัสศรีนครินทร์ และ คาร์ฟูร์พระราม 4 บริเวณชั้น 1
ทางลาดเลื่อนขาลง เค้กมาดาม มาร์ โก้ มีการจัดส่งฟรี ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ Call Center โทร. 0-2326-0200-3
2.3 กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์
เป็ น การจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ ผู้ แ ทนขายแซนด์ วิ ช
ภายใต้รูปแบบของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความ
นิยมในการบริ โภคขนมปังในรูปแบบที่หลากหลายแก่ผู้บริ โภคทั่วไป
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปมีอาชีพ และรายได้เสริม
ซึ่งผู้แทนขายจะซื้อผลิตภัณฑ์ ในการทำแซนด์วิชจากบริษัท และทำ
แซนด์วิชตามที่ผู้บริ โภคต้องการ โดยบริษัท จะคัดเลือกผู้แทนขาย
จากทำเลทีต่ งั้ และความพร้อมในการให้บริการ ซึง่ บริษทั จะให้ความรู้
ด้านการขาย มีผู้แทนขายแซนด์วิชกู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ ประมาณ
100 ราย

3. Fast food & Catering
เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายตามคำสั่งซื้อ
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 (จากประเทศญี่ปุ่น) เครือไมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ป ได้แก่
เบอเกอร์คิงส์ ซิสเลอร์ แดรี่ควีน เดอะพิซซ่า คอมปะนี เป็นต้น
รวมถึงธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟต่างๆ ทีล่ ว้ นเป็นร้านอาหารชือ่
ดังทีม่ ยี อดขายสูงสุดทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย

customers order. The cake having real European taste is
delivered to customers in Bangkok and surrounding areas
without charge. Madame Marco is then “the European
Delight”. At present, the Company increased the distribution
channels at 8 Madame Marco shops: Siam Paragon at G-zone
Take Home, Tops at Central Ladprao, Home Fresh Mart of the
Mall – Ngam Wongwan, Home Fresh Mart of the Mall - Bang
Kae, Home Fresh Mart of the Mall –Bangkapi and Home Fresh
Mart of the Mall 2 – Ramkamhaeng, Lotus at Sri Nakarin and
Carrefour – Rama 4 - Floor 1, at the slope. Madame Marco
cake is free delivery for Bangkok and surrounding area.
More information can be asked at the Call center telephone
number 0-2326-0200-3.

2.3 Good Morning Farm House
is the distribution to dealers selling sandwich under
the Company form. The objective is to build the popularity
/ favor for bread consumption in several kinds to general
consumers and to promote career to general people and
additional income. The dealers purchase the Company’s
products for making sandwich from the Company and make
sandwich as people wants. The Company selects dealers based
on locations and readiness to provide services. The Company
will provide selling knowledge. There are about 100 dealers
selling sandwich – Good morning Farm House.

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
Groups-i.e., Burger King, Sizzer, Daily Queen, The Pizza
Company including the most famous and outstanding
restaurants and coffee shops worldwide.
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3.1 Fastfood & Catering
(1) Fastfood
ผลิตภัณฑ์ทที่ ำการผลิตและจำหน่าย ได้แก่ ขนมปัง
สำหรับแฮมเบอเกอร์ และ ขนมปังสำหรับฮอทดอกในหลากหลาย
ขนาด ทัง้ แบบโรยงาและไม่ โรยงา ซึง่ บริษทั มีการผลิตแบบอัตโนมัติ
ตลอดทัง้ กระบวนการผลิต มีความสามารถในการผลิต 36,000 ชิน้
ต่อชั่วโมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ขนมปังฝรั่งเศส ครัวซองต์
ขนมปังอบกรอบ และผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ลูกค้าปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็น Supplier สินค้าขนมปังรายใหญ่
ทีส่ ดุ ของประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมี Frozen Dough เป็นผลิตภัณฑ์ที่
บริษัททำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดแช่แข็งหลายชนิด หลาย
ขนาด ตามคำสัง่ ซือ้ ของร้านฟาสต์ฟดู้ ซึง่ สินค้าตัวนีบ้ ริษทั ได้วจิ ยั และ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการขยายตลาด ในส่วนนี้ต่อไปใน
อนาคต 
(2) Catering
นอกเหนือจากฟาสต์ฟู้ดต่างๆ แล้ว บริษัทยังได้
ขยายการจำหน่ายไปยังกลุ่มร้านอาหาร ธุรกิจร้านกาแฟต่างๆ ที่
ต้องการเบเกอรีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของเมนูในร้าน ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทจี่ ำหน่าย
นอกจากจะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท มี ก ารผลิ ต และจำหน่ า ยอยู่ ใ น
ปัจจุบนั อยูแ่ ล้ว ยังหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ได้ทำการพัฒนาขึน้
มาเพือ่ ตอบสนองกลุม่ ลูกค้าแต่ละกลุม่ โดยเฉพาะ 
3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด ( Fried Products)
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ประกอบอาหารประเภทชุบทอด
ที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริ โภคชาวไทย ได้แก่ เกล็ดขนมปัง ผลิตจาก
ขนมปังสดใหม่สูตรพิเศษ ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน ไม่ป่นละเอียด
สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหารได้ดี ทำให้อาหารที่ทอดมีสีเหลือง
ทองน่ารับประทาน อร่อย ไม่อมน้ำมัน กรอบนานกว่า เหมาะกับ
การทอดอาหารได้ทงั้ เนือ้ สัตว์ และผัก

4. ธุรกิจส่งออก
บริ ษั ท ได้ ท ำการพั ฒ นาสิ น ค้ า เพื่ อ ส่ ง จำหน่ า ยไปยั ง
ประเทศญีป่ นุ่ สำหรับลูกค้าทีเ่ ป็น Coffee Shop Chain และ Pizza
Shop ซึง่ มีชอื่ 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 and Pizza Shop.

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
MARKETING AND COMPETITION
1.1 ผลิตภัณฑ์ ใหม่
ในปี 2553 บริ ษั ท ได้ ว างจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ 6
รายการ เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค ได้แก่
1. ขนมปังโฮลวีตเนื้อละเอียด (Fine Whole Wheat)
ขนมปังโฮลวีตเนื้อนุ่ม รับประทานง่าย ได้ประโยชน์ เหมาะสำหรับ
ผูท้ เี่ ริม่ หันมารับประทานขนมปังโฮลวีตและผูท้ รี่ กั ษาสุขภาพ
2. เดลีแ่ ซนด์วชิ ไส้ ไก่พซิ ซ่า (Daily Sandwich) แซนด์วชิ
ขนาดพกพา รสชาติอร่อย ขนมปังเนือ้ นุม่ สอดไส้ไก่ปรุงรสด้วยซอส
พิซซ่าทีเ่ ข้มข้นถึงรสชาติ สะดวก สามารถทานได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา 
3. มายเค้ก (My Cake) เค้กลูกเกด และเค้กรสกาแฟ
อัลมอนด์ 
			 p มายเค้กลูกเกด เนือ้ เค้กเนียมนุม่ หอมกลิน่ เนยสด
เนือ้ เค้กผสมด้วยลูกเกด สอดไส้ครีมวนิลลาหอมหวาน 
			 p มายเค้กรสกาแฟอัลมอนด์ เนือ้ เค้กเนียนนุม่ หอม
กลิน่ กาแฟ สอดไส้ครีมกาแฟผสมด้วย อัลมอนด์บดหยาบ
4. โดรายากิ ไส้ครีมลูกเกด (Dorayaki) เนือ้ แป้งเนียนนุม่
สอดไส้ครีมลูกเกดหวานอมเปรีย้ ว เมือ่ ทานแล้วให้รสชาติทกี่ ลมกล่อม
ละมุนลิน้
5. ขนมปั ง สอดไส้ ไ ก่ ซ อสเทอริ ย ากิ ขนาด 60 กรั ม
ขนมปังสอดไส้ ไก่ซอสเทอริยากิที่เข้มข้นถึงรสชาติ และได้เนื้อสัมผัส
ของไก่ เมือ่ ทานแล้วได้รสชาติทอี่ ร่อย
1.2 ปรัชญาในการผลิตที่แสวงหาคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริ โภคได้
รับประโยชน์สงู สุด โดยยึดหลักปฏิบตั ิ 4 ประการ คือ
1. ใช้วตั ถุดบิ ทีด่ ี เพือ่ ให้ ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ภาพดีทสี่ ดุ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สนองความต้องการทางโภชนาการ
ของคนไทยอย่างไม่หยุดนิง่
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ เพือ่ สร้าง
คุณภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ อยูเ่ สมอ
4. ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพือ่ ให้ผบู้ ริโภค
ได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
1.3 ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดขนมปัง
และเบเกอรี่ ทั้งในด้านเทคโนโลยี ในการผลิตที่ถือว่าทันสมัยที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศักยภาพการผลิตรวมสูงสุดใน
ประเทศ รวมทั้งการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทุกชิ้น
ตลอดจนความสามารถทางด้านการกระจายสินค้าทั่วภูมิภาคของ
ประเทศได้แบบวันต่อวัน
สำหรั บ ภาวะตลาดโดยทั่ ว ไปที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ บริ ษั ท
จะเห็นได้ว่าในส่วนของร้านค้าต่างๆ ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม และกลุม่ ร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ ทัว่ ไปทีเ่ ป็นช่อง
ทางการจำหน่ายของบริษัท ต่างมีการแข่งขันสูง ทั้งในด้านราคา
การจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการขยายสาขาให้เพิ่ม
มากขึ้น การขยายตัวดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ทางด้านยอดขายของ

1.

MARKETING

1.1 New Products
		
In 2010, the Company started to sell six new
products in order to add selections to consumers as
follows:
		
1. Fine Whole Wheat: The fine whole wheat has
soft texture and is easy to eat and useful. It is suitable
for persons who start to eat whole wheat bread and are
health-conscious.
		
2. Chicken Pizza Daily Sandwich: The sandwich
is easily carried and delicious. Its texture is soft and has
chicken mixed with pizza sauce as filling. It has a rich
taste and can be eaten at every place and time.
		
3. My Cake: raisin cake and coffee-almond cake
			 p Raisin My Cake has smooth and soft
texture and has fresh butter-smell. The cake is mixed with
raisin and has vanilla filling inside.
			 p Coffee-almond My Cake has smooth and
soft texture and has coffee smell. The cake has coffee
mixed with coarse almond filling.
		
4. Dorayaki with raisin cream filling has smooth
and soft texture and has raisin cream filling with sweet
and sour taste and delicious.
		
5. 60-gm. bread with Teriyaki chicken: The
product taste is rich and delicious; and consumers can feel
the real chicken meat.
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
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1. การตลาด
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บริษทั และการแข่งขันกันในธุรกิจต่างๆ นีเ้ องก็จะเอือ้ ประโยชน์ตอ่ ผู้
บริ โภคที่จะได้บริ โภคสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือสูงกว่า
มาตรฐานในราคาทีเ่ หมาะสม และทำให้สามารถครอบคลุมพืน้ ทีก่ าร
ขยายกว้างขึน้ และถีข่ นึ้
		 จากความใส่ ใ จในทุ ก กระบวนการ ภายใต้ ป รั ช ญาการ
ดำเนิ น งาน เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีความสด ใหม่ สะอาด มีคุณภาพสูง และได้
มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การมีฉลากหีบห่อทีด่ ี ทีส่ ามารถ
รักษาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ดีจนถึงมือผู้บริ โภค
มีความสวยงามโดดเด่น เป็นทีน่ า่ สนใจต่อผูบ้ ริโภค การแสดงวันหมด
อายุเป็นรายแรก การให้ขอ้ มูลทางโภชนาการบนฉลาก การให้ความรู้
ต่อผู้บริ โภคในเรื่องของส่วนผสม และการนำระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพมาใช้ ในการบริหารการกระจายสินค้าเพื่อความสดใหม่
ของสินค้า 
Food Safety บริษทั ให้ความสำคัญในเรือ่ งคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารมาโดยตลอด ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและเน้นในเรื่อง
อาหารปลอดภัย (Food Safety) บริษทั ได้รบั การรับรองการจัดการ
สุขลักษณะที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (GMP) และ การ
รับรองระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)
จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2548 บริษทั เริม่ ใช้แป้ง Plain Flour
ซึ่งเป็นแป้งสาลีบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่ ไม่มีสารฟอกขาวมาใช้ ใน
ขบวนการผลิตขนมปัง เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
ในปี 2553 บริษทั ได้รบั การคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษทั
ด้านอาหารเข้ารับ รางวัล อย. Quality Award 2010 จาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็น
รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดำเนินการ
อย่างมีคุณภาพ มีการประกอบการที่ดี รักษาคุณภาพมาตรฐาน
การผลิต มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการดำเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในปั จ จุ บั น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารได้ รั บ การรั บ รองจากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีขอบข่ายของการ
วิเคราะห์ทผี่ า่ นการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมกันนี้
หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังทำหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบ Supplier ทีจ่ ำหน่ายวัตถุดบิ ให้กบั บริษทั และให้คำแนะนำ
ในเรื่องระบบคุณภาพของสินค้า ขณะเดียวกันบริษัทก็ถูกตรวจสอบ
จากลูกค้าของบริษัท โดยเฉพาะร้านฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซื้อ
รายใหญ่ๆ ด้วย
ในปี 2553 ทางบริษทั ได้รบั ตราสัญลักษณ์หอ้ งปฏิบตั กิ าร
วิเคราะห์ที่ดีจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (GLP/DIW) และห้อง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ ได้พัฒนาระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็น
โครงการยกระดับห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์เอกชนทีข่ นึ้ ทะเบียนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม

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.
		
In 2010, the Company was selected to receive the
2010 Quality Award from the Food and Drug Administration
- the Ministry of Public Health. The award is to admire the
prestige of health product- producing companies that
perform their businesses with good quality, having good
performance, maintaining the quality of production standard
and having ethics and social responsibility and legal
operation.
		
Moreover, the company was certified, 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.
		
In 2010, the Company has received the cachet
symbol from the Department of Industrial Works for having
the good laboratory. And the Laboratory meets the standard
of ISO/ IEC 17025 system as a project to raise the level of
private laboratories that are registered with the Department
of Industrial Works.

กิจกรรมทางการตลาด
MARKETING ACTIVITIES
The Company has realized the importance of
marketing activities aside from promotion to increase
sales volume, to attract new target groups to expand its
consumer base, including building the long and continuous
consumption. The most important is to build its image, to
build brand value and attitude and brand loyalty among
consumers.
Therefore, in 2010 the Company allocated the
budget for the marketing activities and communication
activities with consumers efficiently and continuously by
1.1 Broadcasting five new advertising movies
via TV as follows:
1. Get fully (30 seconds / 15 seconds) is advertising
movie that introduces new products such as Fine Whole
Wheat.
2. Doll (15 seconds) is the advertising movie to
promote Dorayaki products.
3. Soft (15 seconds) is the advertising movie to
promote Snack Cake products.
4. Close friends (15 seconds) is the advertising
movie to promote bread with fillings products.
5. Rabbit (15 seconds) is the advertising movie to
promote Daily Sandwich products.
According to the advertising post test research,
it was found that two out of three advertising movies; that
is Get Fully(for Fine Whole Wheat) was able to develop the

ชุด เพื่อนสนิท “Close Friends”

ชุด รับเต็มๆ “Get Fully”

ชุด กระต่าย “Rabbit”
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บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมทางการ
ตลาด ทีน่ อกเหนือจากการช่วยส่งเสริมยอดขายให้สงู ขึน้ แล้ว ยังช่วย
ดึงดูดกลุม่ เป้าหมายใหม่ๆ ช่วยขยายฐานผูบ้ ริโภคให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
รวมทั้งเสริมสร้างการบริ โภคอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และที่สำคัญ
อย่างยิ่งคือ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์
รวมถึงการสร้างทัศนคติและความจงรักภักดีของผู้บริ โภคต่อตรา
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ดังนั้น ในปี 2553 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสือ่ สารผูบ้ ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง โดย
1.1 ออกภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ โดยมีการสร้าง
ภาพยนตร์โฆษณาใหม่ถงึ 5 ชุด ได้แก่
p ชุด รับเต็มๆ (30 วินาที/ 15 วินาที) เป็นภาพยนตร์
โฆษณาแนะนำผลิตภัณฑ์ ใหม่ ได้แก่ ขนมปังโฮลวีตชนิดเนือ้ ละเอียด
(Fine Whole Wheat)
๊ ตา (15 วินาที) เป็นภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริม
p ชุด ตุก
ผลิตภัณฑ์โดรายากิ
p ชุด Soft (15 วินาที) เป็นภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์กลุม่ เค้กพร้อมทาน
่ นสนิท (15 วินาที) เป็นภาพยนตร์โฆษณาส่ง
p ชุด เพือ
เสริมผลิตภัณฑ์กลุม่ ขนมปังสอดไส้
p ชุด กระต่าย (15 วินาที) เป็นภาพยนตร์ โฆษณาส่ง
เสริมผลิตภัณฑ์ ในกลุม่ เดลีแ่ ซนด์วชิ (Daily Sandwich)
ผลการประเมินประสิทธิภาพโฆษณาหลังการออกอากาศ
(Advertising post test research) จำนวน 3 เรือ่ ง พบว่า 2
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ใน 3 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์ โฆษณาชุดรับเต็มๆ (ขนมปังโฮลวีต
ชนิดเนื้อละเอียด) สามารถสร้างการรับรู้ถึงประเภทของสินค้าที่
เป็นขนมปังแผ่น และตรายี่ห้อของฟาร์มเฮ้าส์ ได้เป็นอย่างดี โดยมี
Total Awareness อยูท่ ี่ 100% และยังพบว่าโฆษณาชุดนีส้ ามารถ
สือ่ ได้ดถี งึ ประโยชน์และสารอาหารทีม่ อี ยู่ ในขนมปัง รวมถึงความนุม่
ของขนมปังอีกด้วย ส่งผลให้เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้กลุ่มผู้บริ โภคที่
ได้รับชมโฆษณามีระดับความสนใจซื้ออยู่ ในระดับสูงถึง 98% ส่วน
ภาพยนตร์ โฆษณาที่ ได้รับความสนใจอีกเรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์
โฆษณาชุดกระต่าย (Daily Sandwich) พบว่าภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้
สร้างการรับรู้ถึงชนิดผลิตภัณฑ์ขนมปังเดลี่แซนด์วิชได้ดี รวมทั้งยัง
สามารถสื่ อ ได้ ดี ถึ ง การเป็ น ขนมปั ง แซนด์ วิ ช ที่ มี ป ริ ม าณไส้ เ ยอะ
และเนื้อขนมปังที่ขาว นุ่มละเอียด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่มผู้
บริ โภคที่ ได้รับชมรู้สึกชอบ และสร้างความรู้สึกสนใจซื้อภายหลังชม
ภาพยนตร์โฆษณาได้ ในระดับทีส่ งู มากถึง 100% (อ้างอิงผลการวิจยั
จากฝ่ายวางแผน กลยุทธ์และวิจัย (Strategic Planning and
Research Department) บริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำกัด (มหาชน)
ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดของงานวิจัยของภาพยนตร์ โฆษณาที่บริษัท
ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำกัด (มหาชน) ได้จดั ทำ
นอกจากโฆษณาทางโทรทั ศ น์ แ ล้ ว ยั ง มี สื่ อ เสริ ม ทาง
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ และสื่อวิทยุอีกด้วย ส่งผลให้ตรา
ฟาร์ ม เฮ้ า ส์ มี ก ารรั บ รู้ จ ากผู้ บ ริ โ ภคสู ง สุ ด ถึ ง 98% (Brand
Awareness 98%) 
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการขายให้ผู้บริ โภค (Consumer
Promotion activities) บริษทั ได้จดั โปรโมชัน่ รายการ “6 ฟรี 1”
กับขนมปังแผ่น 480 กรัม และขนมปังโฮลวีต 500 กรัม ต่อ
เนือ่ งจากปี 2552 มาในเดือนมกราคม 2553 และมีการจัดรายการ
อีกครัง้ ในเดือนเมษายน - เดือนมิถนุ ายน 2553 ได้รบั การตอบรับ
จากผูบ้ ริโภคเป็นอย่างดี

p

good perception of sliced bread and Farm House brand with
the total awareness of 100 percent, and it also found that
was able to communicate well about the usefulness and
ingredients in bread, including softness of the bread as well.
This is the main reason that consumers who have watched
the advertising are interested in buying at the high level,
as high as 98 percent. For the other advertising movie that
gained interest was Rabbit for Daily Sandwich, the advertising
movie has very well built the perception of Daily Sandwich
products, including being able to well communicate that the
Daily Sandwich has a large amount of filling and has white
and soft bread. This is a reason why consumers who watch
the movie like and are interested in buying after watching
the advertising movie at the high level - as high as 100
percent. (Referred to the research of the Strategic Planning
and Research Development of Far East DDB (Public) Company
Limited.) This is the highest statistic of the advertising
movie research of Far East DDB (Public) Company Limited
has ever performed.
In addition to the advertising movies via TV, the
Company also has additional media via newspapers - Thai
Rat and Daily News - and radio media as well. These cause
the perception of Farm House brand awareness as high as 98
percent.
1.2 Consumer promotion activities: The Company
continued from year 2009 to arrange the Six for One Free
promotion for 480-gm. sliced bread and 500-gm. Whole
Wheat to January 2010. And there was the same promotion in
April - June 2010 once more and gained good welcome from
consumers.

โปรโมชั่นรายการ “6 ฟรี 1” กับขนมปังแผ่น 480 กรัม และขนมปังโฮลวีต 500 กรัม

p

การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด ในไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต

นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชัน่ ลดราคาโดรายากิจาก 10 บาท
เหลือ 9 บาท ในช่วงต้นปี
1.3 กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์และแจกชิมผลิตภัณฑ์
p มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ ใหม่ คือ ขนมปังโฮลวีตชนิด
เนื้อละเอียด (Fine Whole Wheat) แก่กลุ่มผู้บริ โภคที่งานแสดง
สินค้า และตัวอย่างฟรีเพื่อทดลองชิม พร้อมคู่มือการทำแซนด์วิช
จากขนมปังโฮลวีตชนิดเนือ้ ละเอียดตามซูเปอร์มาร์เก็ตชัน้ นำ
p มี ก ารสาธิ ต ตั ด ชิ ม และให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียดในช่องทางจำหน่าย
ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต ในช่วงกลางปี และขนมปัง
โฮลวี ต ผสมธั ญ พื ช และขนมปั ง โฮลวี ต ผสมข้ า วโอ๊ ต และน้ ำ ผึ้ ง
ในช่ ว งเทศกาลเจ ซึ่ ง ประสบความสำเร็ จ อย่ า งดี ยิ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคมี
ความเข้าใจและยอมรับผลิตภัณฑ์เป็น อย่างดี

In addition, there was also a reduction promotion
of Dorayaki from 10 Baht to 9 Baht at the beginning of this
year.
1.3 Booth activities to make the Public relations
and give samples to try
p There was the introduction of new products
- Fine Whole Wheat - to consumers at the exhibition and
samples were provided to them for testing, including the
handbook for making sandwich from Fine Whole Wheat
sold at leading supermarkets.
p There were the demonstration, testing and
providing knowledge as to the usefulness of Fine Whole
Wheat sold at Hyper-markets and supermarkets at the
middle of the year. During the Chinese vegetarianism, there
were Whole Wheat mixed with cereals and Whole Wheat
mixed with oat and honey. The activity gained a high success
and consumers have understood and accepted the products
very well.

การสาธิตตัดชิมผลิตภัณฑ์ในไฮเปอร์มาร์เก็ตและ
ซูเปอร์มาร์เก็ต
p Testing of Products at Hyper Markets
and Supermarkets
p
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การจัดกิจกรรม “มาทานอาหารครบหมู่กันเถอะ” ตามโรงเรียนทั่วประเทศ
“Let eat all 5 diet groups” activity set up in schools nationwide

1.4 กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ต ามโรงเรี ย น (School
Tour) มีการจัดกิจกรรมการแสดงละครเพลงและเกมส์เกี่ยวกับ
“โภชนาการอาหาร 5 หมู่” พร้อมแจกผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์แก่
เด็กนักเรียน รวม 100 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากจะเป็นการ
ให้ความรู้และความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน
สนใจบริ โภคอาหารเช้าและรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ด้วย
นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตราฟาร์มเฮ้าส์
ในด้านโภชนาการในกลุม่ เยาวชนอีกด้วย
1.5 กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชเยาวชน อายุ 8-12
ปี จัดขึน้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ในช่วงเดือนมิถนุ ายน 2553
ทีผ่ า่ นมา เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการ
คิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากเยาวชนและสื่อมวลชน โดยมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผ่านข่าวสังคมธุรกิจทางสถานี โทรทัศน์ ช่อง 7 และข่าว
ประชาสัมพันธ์ ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ 

p
p

กิจกรรมการประกวด “แซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง ครั้งที่ 9”
The 9th Sandwich chanded Khonkeng contest

1.4 Public relations as to School Tour: There
were lyric dramas and games as to “five groups of nutritious
food”, including giving Farm House products to pupils,
altogether 100 schools throughout the country. In addition
to knowledge and enjoyment, the activity also encouraged
the pupils to be interested in having breakfast and having
five groups of food. This also strengthened the image of
Farm House brand name for the nutrition among the young
people group.
1.5 Activity of Sandwich formula contest by
young people at age of 8-12 years at the National Sirikit
Meeting Center in June 2010: The activity encouraged young
people to have creative thinking for sandwich formula having
nutritious value in several kinds. The activity gained interests
from young people and mass media. The Company arranged
the public relations via social and business news at channel 7
and via several newspapers.

p
p

บูธแสดงสินค้างาน SAHA Group
Exhibition booth at SAHA Group Fair

1.6 กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าในงานสหกรุป๊ แฟร์ ซึง่
จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัทได้ออกบูธแสดง
นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ฟาร์มเฮ้าส์, เดลิยา่ , มาดาม มาร์โก้ และ กูด๊ มอร์นงิ่ ฟาร์มเฮ้าส์ ใน
ช่วงเดือนกรกฎาคม 2553 และได้รับความสนใจเข้าเยี่ยมชมจาก
ลูกค้ารายใหญ่ต่างๆ รวมถึงผู้บริ โภคได้ทดลองชิมและซื้อผลิตภัณฑ์
อย่างหนาแน่น
1.7 กิจกรรมประกวดการจัดชั้นโชว์สินค้า ในโครงการ
“โชว์สวย โชว์เด่น” บริษัทได้จัดทำชั้นโชว์ขนาดจัมโบ้ พร้อมวัสดุ
โฆษณาและตกแต่งชั้น เพื่อให้ร้านค้าแบบดั้งเดิมได้จัดวางผลิตภัณฑ์
ฟาร์มเฮ้าส์ พร้อมทัง้ มีการประกวดความสวยงามสมบูรณ์ของการจัด
ชั้นโชว์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากร้านค้า ส่งผลให้ตรา
ฟาร์มเฮ้าส์มคี วามโดดเด่นสะดุดตา
1.8 การปรับปรุงภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ (Improved
Packaging Design) บริษทั ได้มกี ารปรับปรุงลวดลายของบรรจุภณั ฑ์
ขนมปังแผ่นทั้งหมดให้ดูทันสมัย สวยงาม สะดุดตายิ่งขึ้น รวมทั้ง
ปรับปรุงข้อมูลโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อผู้บริ โภคมากขึ้น รวมทั้ง
เปิด web site “Sandwich Idea” เพื่อผู้บริ โภคสามารถดูสูตร
แซนด์วชิ ต่างๆ
1.9 เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับคุณค่าของตราฟาร์มเฮ้าส์
(Farmhouse’s Brand Equity) จากการวิจยั ผูบ้ ริโภคทัว่ ประเทศใน

1.6 Activity of booth exhibition at Saha Union
Group Fair that was set at the National Sirikit Meeting Center.
The Company showed the innovation of Farm House products
and booth selling Farm House products, Deliya, Madame
Marco and Good Morning Farm House in July 2010. The
activity gained interests from several big customers who
came to visit our booth, including testing samples and buying
our products intensely.
1.7 Activity of the contest of showcase setting for
the “Good Show Outstanding Show” project. The Company
arranged jumbo-sized shelf, including advertising and
decorating materials for shelf: The activity was set for existing
shops to place Farm House products. There were also the
contest for showcase setting with beauty and completeness.
The activity received good cooperation from shops and
this caused Farm House brand name notable.
1.8 Improved Packaging Design: The Company
has improved designs of the packaging of all sliced bread
to look modern and adjusted data information of useful
nutrition for consumers. The Company also open the website
“Sandwich Idea” for consumers to find several sandwich
formula.
1.9 To strengthen the value of Farm House brand,
according to a research of consumers throughout the country
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เดือนธันวาคม 2552 โดยบริษัทวิจัย พบว่า ฟาร์มเฮ้าส์เป็นตรา
สินค้าอันดับ 1 ในตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยผู้บริ โภคทั่วประเทศ
รูจ้ กั ตราฟาร์มเฮ้าส์สงู ถึง 98% (Top of mind brand awareness
98%) และผลวิจยั แสดงให้เห็นว่า ฟาร์มเฮ้าส์มภี าพลักษณ์ที่โดดเด่น
ดีมากในทุกๆ ด้าน ได้แก่
ู่ ลาดเสมอ
p มีนวัตกรรม / มีรสชาติและผลิตภัณฑ์ ใหม่สต
ิ ยี่ าวนาน
p มีการสืบทอดประวัตท
p รสชาติดี
p มีความสดอยูเ่ สมอ
้ ค่าเงิน
p คุม
p มีจำหน่ายกว้างขวางทัว่ ไป
p มีรสชาติหลากหลายให้เลือก
ั ฑ์ทดี่ งึ ดูดใจ
p มีบรรจุภณ
่ อ้ ทีม่ กี ารโฆษณาและประชาสัมพันธ์อยูเ่ สมอ
p เป็นยีห

กิจกรรมเพื่อสังคม
นอกจากนี้ บริ ษั ท ในฐานะเป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจำหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ภายใต้ตรา “ฟาร์มเฮ้าส์” ถือเป็นองค์กรหนึ่งใน
สังคม ทีป่ ระกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีสว่ นร่วมในสังคม ทีจ่ ะต้อง
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน บริษัทจึงมีการปฏิบัติกิจกรรมสาธารณกุศล
ต่างๆ ทัง้ นี้ ในปี 2553 ทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้ดำเนินการและมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ำคัญ อาทิเช่น

1. กิจกรรมสาธารณกุศล
บริษัท ได้บริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์และเพื่อการ
ศึกษาเป็นประจำทุกปี ดังนี้
p ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน โครงการก่อสร้างอาคารภูมิ
สิริมังคลานุสรณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยบริจาคปีละ 500,000 บาท เป็น
ระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่ปี 2552 เป็นเงินทัง้ สิน้ 2,500,000 บาท

in December 2009 by a research company; it was found
that the Farmhouse brand was the first of bakery products.
Consumers throughout the country perceived Farmhouse
brand as high as 98 percent and the research showed that
Farmhouse had an outstanding image in all aspects as
follows:
p Have innovation / always have new tastes and
new products to the market
p Have a long history
p Have good tastes
p Always have freshness
p Worthy
p Sold extensively
p Have many selections and tastes
p Have attractive packaging
p Being the brand that always has advertising and
public relations

SOCIAL ACTIVITIES
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 2010,
the company had conducted and joined many social activities
as following

1. Public Charity Activities

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

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
p Bhumisiri Mangalanusorn Building,
Medical Superiority Center,
Chulalong Korn Hospital,
Thai Red Cross Society
p

p
p

บริษัทเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดบึงบัว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิ
To be a host of annual United Kathin ceremony offering at Wat Buengbua, Bangkok

บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์แก่มลู นิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
่ งใช้ วัสดุสำนักงานให้แก่วดั สวน
p บริจาคอุปกรณ์ เครือ
แก้ว จ.นนทบุรี เพือ่ ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ดา้ นต่างๆ
ั และ บริจาคเงินเพือ่ ซือ้ ยา
p บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษท
ให้ผปู้ ว่ ยทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
p บริจาคผลิตภัณฑ์บริษัท และบริจาคเงินเพื่อซื้ออาหาร
ให้เด็กกำพร้าและยากจน โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
ั และ บริจาคเงินเพือ่ ซือ้ ยา
p บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษท
ฌาปนกิจศพผูป้ ว่ ยเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี
p บริจาคผลิตภัณฑ์บริษัท และบริจาคเงินเพื่อใช้ ในการ
ช่วยเหลือฟืน้ ฟูเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน
รามอินทรา กรุงเทพฯ
p บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วม
กตัญญู และ บริจาคเงินซือ้ โลงศพให้แก่ศพอนาถา มูลนิธริ ว่ มกตัญญู
่ ช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วย แก่มลู นิธิ โรนัลด์
p บริจาคเงินเพือ
แมคโดนัลด์ เฮ้าส์
p

2. กิจกรรมด้านศาสนา
p บริ ษั ท เป็ น เจ้ า ภาพในการทอดกฐิ น สามั ค คี ป ระจำปี
ณ วัดบึงบัว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพือ่ สมทบทุนสร้างกุฏิ
p บริษัทเป็นเจ้าภาพร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม กรุงเทพฯ
p บริ ษั ท เป็ น เจ้ า ภาพร่ ว มทำบุ ญ เททองหล่ อ องค์ พ ระ
พิฆเนศ ณ เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ จ.ฉะเชิงเทรา 
3. กิจกรรมด้านสังคม
บริษทั ให้การสนับสนุนโครงการทางสังคม และกิจกรรม
ของภาครัฐ เช่น งานวันเด็ก โดยมีการออกบูธเล่นเกมส์และแจก
ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ 

p To donate money to the Dr. Taem Chokwatana
Foundation as scholaeship for the poor.
p To donate office equipment to Wat Suan Kaew
p To donate the company’s products and money
to purchase medicine for the poor at the Tien Fa Hospital
Foundation
p To donate the Company’s products to House
for orphans and poor children at Wat Sa Kaew School,
Ang Thong Province
p 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
p Donation of the Company’s products to House
for Multi-Handicapped Children, Ramindra, Bangkok
p To donate the company’s products to staffs of
the Ruamkatanyu Foundation and to donate money to buy
coffins for impoverished corpses.
p To donate money to Ronald McDonald House
Charities Foundation to help the ill children.

2. Religion Activities
To be a host of annual United Kathin ceremony
offering at Wat Buengbua, Bangkok
p To be a co-host of Buddhist ordination for a
group of hill tribes at Benjamaborpit Dusitwanaram Temple,
Bangkok
p The company acted as a co-host in Ganesha
Image Casting Ceremony at Ganesha Shrine, Chachaengsao
p

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.
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p
p

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านทางช่อง 3 p บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านทางรัฐสภา โดยคุณเกศสิณี แขวัฒนะ ประธานคณะกรรมาธิการทหาร
Donation to flood victims Via Thai TV 3.
สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้รับมอบผลิตภัณฑ์
p Donation to flood victims Via Parliament Khun Kesinee Kaewattana, chairman of Millitary
Commission, received such donation.

p
p

บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์และบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ กรุงเทพฯ
The company gave its products and donates money to support the victims at
Tien Fa Hospital Foundation.

4. ด้านสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ที่ ดิ น และประกอบกิ จ การ
โรงงานในนิ ค มอุ ต สาหกรรมจากการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งตามใบอนุญาตดังกล่าวกำหนดให้บริษัท
มีหน้าที่ที่จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ฝุ่นละอองหรือวัตถุมีพิษที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และต้ อ งดำเนิ น การกำจั ด กากอุ ต สาหกรรมจาก
กระบวนการผลิตให้ถกู ต้อง และต้องมีนำ้ ทิง้ ที่ ได้มาตรฐานของ กนอ.
ทัง้ นี้ สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริษทั ได้วา่ จ้าง
บริษทั เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ให้เป็นผูต้ รวจวิเคราะห์ปริมาณ
ความเข้มข้นของก๊าซจากการเผาไหม้ของหม้อกำเนิดไอน้ำ ซึ่งมี
คุณภาพอากาศอยู่ ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด บริษัทได้มีข้อ
ห้ามมิ ให้จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ ในระหว่างการขนถ่ายสินค้า เพื่อ
ลดภาวะอากาศเป็นพิษ สำหรับน้ำเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตนัน้
บริษัท ได้สร้างบ่อบัดน้ำเสียระบบ Upflow Anaerobic Sludge
Blanket (UASB) และระบบ Expanded Granular Sludge Bed
(EGSB) เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพหรือใช้
จุลินทรีย์ ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียที่ โรงงานลาดกระบังแห่งที่
1 และ 2 ตามลำดับ เพื่อทำให้น้ำเสียมีค่าความสกปรกลดลงจน
ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ท่อรับน้ำเสียของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยปรากฏผลว่าคุณภาพ
น้ำทิง้ ของบริษทั อยู่ ในระดับทีด่ กี ว่ามาตรฐานทีก่ ำหนด
และเพื่ อ ให้ ก ารกำจั ด ขยะในโรงงานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บริษทั ได้ลงทุนสร้างถังขยะทีเ่ ป็นมาตรฐาน ทีส่ ามารถ

บริษทั ฯ มอบผลิตภัณฑ์และบริจาคเงินช่วยเหลือ
บ้านเด็กตาบอดผูพ
้ กิ ารซ้ำซ้อน รามอินทรา กรุงเทพฯ
p The company gave its products and donates
money to support House for Blind and multiHandicapped Children, Ram Indha, Bangkok.

p

4. Environment

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 28 years of operation, we have emphasized on
acting in compliance with required standards and environmental
protection for the highest benefit to the society.
Our new factory at Bang Chan Industrial Estate
was constructed under the environment-friendly concept. We,
therefore, have plans for these following issues:p With respect to building design, our new 7floor 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.
p 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.
In addition, the Company decided to use clean
energy that is friendly to the environment by using the
natural gas for the production process 100 percent. In
2010, the Company adjusted fuel from LPG to the natural
gas at all plants.
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ขนได้โดยรถขนถ่ายขยะของฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขต ซึง่
ทำให้การกำจัดขยะเป็นไปได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตลอด
ระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 28 ปี ของบริษัท ได้เน้นย้ำ รักษา
มาตรฐาน และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อสังคม 
โรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ก่อสร้างขึ้น
ภายใต้แนวความคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงได้มี
การวางแผนในเรือ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
p ด้ า นการออกแบบอาคาร มี ก ารออกแบบอาคารใน
แนวสูง โดยมีทงั้ หมด 7 ชัน้ เป็นอาคารทีม่ คี วามสวยงาม โดดเด่น
เป็นสง่า จากรูปแบบของอาคารดังกล่าว ทำให้มีพื้นที่เหลือจากการ
สร้างอาคารมากกว่า 60% ของพื้นที่ทั้งหมด บริษัทจึงมีแนวคิด
ที่จะนำพื้นที่เหลือจากการก่อสร้าง นำไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ
อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับพนักงาน และปลูกต้นไม้
เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบโรงงานและบริเวณใกล้เคียง
มี ค วามร่ ม รื่ น ส่ ว นภายในอาคารโรงงานได้ แ บ่ ง เป็ น สั ด ส่ ว นถู ก
สุขอนามัยระหว่างส่วนผลิตกับส่วนสำนักงาน
p ลงทุ น สร้ า งระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ซึ่ ง มี อ ยู่ 2 ระบบ
ด้วยกัน คือ ระบบ Expanded Granular Sludge Bed (EGSB)
และระบบ Activated Sludge เป็นการกำจัดซี โอดี บี โอดี และ
ของแข็ ง แขวนลอยของระบบถั ง ปฏิ ก รณ์ แ บบชั้ น เม็ ด ตะกอน
ขยายตัวกับระบบเติมอากาศ โดยมีมลู ค่าในการลงทุนกว่า 20 ล้าน
บาท ซึ่งน้ำเสียมีค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)
และค่า SS (Suspended solids) อยู่ ในระดับที่ดีกว่ามาตรฐานที่
กำหนด จึงทำให้บริษทั สามารถนำน้ำทีผ่ า่ นกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
แล้วไปใช้รดน้ำต้นไม้ ในโรงงานได้อีก ถือเป็นการช่วยกันรณรงค์
ประหยัดน้ำ 
p นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตัดสินใจใช้พลังงานสะอาดที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยการใช้กา๊ ซธรรมชาติ (NG) ในขบวนการ
ผลิต 100%   ในปี 2553 บริษัท ได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ก๊าซ
LPG มาใช้กา๊ ซธรรมชาติ (NG) ครบทุกโรงงาน

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย
THE CHARACTERISTIC OF CUSTOMERS
AND DISTRIBUTING CHANNELS
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ความหลากหลาย ราคาที่เหมาะสมและความสะดวกแก่
การบริ โภค คือแนวคิดและแนวปฏิบัติของบริษัท ดังนั้นลูกค้าของ
บริษัท จึงครอบคลุมผู้บริ โภคทุกเพศทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ โดย
บริษทั จำแนกลูกค้าออกตามช่องทางการขาย ได้ดงั นี้

1. การค้าส่ง
1.1 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
		 เครื่องหมายการค้าของบริษัท
เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไปยังผู้บริ โภคผ่านร้านค้า ซึ่ง
ร้านค้าจะได้รบั ส่วนลดของราคาขายปลีกจากบริษทั โดยแยกประเภท
ร้านค้าออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
p ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade) หรือ
ร้านขายของชำ โดยมีลกู ค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 จำนวน 26,489 ร้าน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่วาง
จำหน่ายบางชนิด จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ผลิตให้เฉพาะเพื่อให้มี
ความแตกต่างจากช่องทางการจำหน่ายอืน่ ๆ และสอดคล้องกับความ
ต้องการ และกำลังการซื้อของลูกค้า โดยร้านค้าประเภทนี้จะชำระ
เงินค่าผลิตภัณฑ์ ให้แก่บริษทั ทันทีที่ ได้รบั ผลิตภัณฑ์
p ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มีการบริหาร
จัดการมาตรฐานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ลงทุนสูง เช่น เซเว่น
อีเลฟเว่น แฟมิลมี่ าร์ท ร้านค้าสะดวกซือ้ ในสถานีบริการน้ำมัน และ
ประเภทดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store) เช่น เทสโก้โลตัส คาร์ฟรู ์
และบิ๊กซี รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 มีจำนวน 9,165 ร้าน 
1.2 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
		 ตามคำสั่งของลูกค้า
เป็นการผลิตสินค้าตามคำสัง่ ที่ได้รบั จากร้านอาหารฟาสต์ฟดู้
และร้านค้าสะดวกซือ้ ต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี เบอเกอร์คงิ ส์
เชสเตอร์กริลล์ พิซซ่าฮัท เอแอนด์ดบั บลิว ซิสเลอร์ เซเว่นอีเลฟเว่น
มอสเบอเกอร์ เดอะพิซซ่าคอมปะนี แดรี่ควีน ซานตาเฟ่สเต็ก ฟูจิ
และ นารายณ์พซิ เซอเรีย เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มี
จำนวนประมาณ 1,129 สาขา โดยส่วนใหญ่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ประเภท
ขนมปังสำหรับแฮมเบอเกอร์ และขนมปังสำหรับฮอทดอก 

2. การค้าปลีก
เป็นลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกของ
บริษทั และ การจำหน่ายตรงให้กบั ลูกค้า ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ของบริษทั ได้แก่

Variety, reasonable price and convenience of
consumption 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.
p Traditional trade : These are groceries and by
December 31, 2010, were 26,489 traditional trade stores.
Some of the products 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
made.
p 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,
2010, there were 9,165 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,
2010, were 1,129 branches Most of the products sold are
burger and hotdog buns.

2.

RETAILING

		 This is the selling of products through
company’s outlets and directly to consumers under the
company’s brand names, which are

การแข่งขัน
คูแ่ ข่งของบริษทั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
p คูแ
่ ข่งประเภทร้านค้าปลีก ได้แก่ ร้านค้าปลีกประเภท
สะดวกซือ้ ทีม่ ีโรงงานเบเกอรีเ่ ป็นของตนเองหรือว่าจ้างผลิตตราสินค้า
ของตน ได้แก่ ตราเลอแปง และตราเบเกอร์แลนด์ ของ 7-11 และ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีมุมผลิตขนมปังและเบเกอรี่ของตนเอง เช่น
เทสโก้ โลตัส, คาร์ฟูร์, แมคโคร และ บิ๊กซี เป็นต้น รวมถึงร้านค้า
ปลีกขนมปังและเบเกอรี่ที่รู้จักทั่วไป เช่น เอสแอนด์พี กาโตว์เฮ้าส์
ยามาซากิ เป็นต้น 
p คู่แข่งประเภทที่ผลิตขนมปังจำหน่ายในรูปแบบการค้า
ส่ง เช่น บริษทั ซี แอนด์ ดับบลิว จำกัด ผูผ้ ลิตขนมปังและเบเกอรี่
ยีห่ อ้ เอพลัส บริษทั เอส.ที. เบเกอรี่ จำกัด ผูผ้ ลิตขนมปังและเบเกอรี่
ยีห่ อ้ ทวิสต์ (Twist) เป็นต้น
ปัจจุบนั คูแ่ ข่งทัง้ 2 ประเภท เข้ามาแข่งขันทางการตลาด
เป็ น จำนวนมาก โดยเฉพาะประเภทเบเกอรี่ ค้ า ปลี ก ซึ่ ง มี ก าร
หมุนเวียนเข้า-ออก ของธุรกิจสูง ส่วนคู่แข่งประเภทค้าส่งนั้นมุ่ง
ทำการแข่งขันทางด้านราคาแต่เพียงอย่างเดียว ประกอบกับบริษัท
เป็นผูน้ ำในการออกสินค้าใหม่เสนอต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่
คู่ แ ข่ ง เป็ น ผู้ ต าม จึ ง เห็ น ได้ ว่ า บริ ษั ท มี ค วามได้ เ ปรี ย บคู่ แ ข่ ง ทั้ ง
2 ประเภทนี้อย่างชัดเจน จากการลงทุนทางด้านเครื่องจักรในการ
ผลิตที่ทนั สมัย ควบคุมอัตโนมัติ โดยคอมพิวเตอร์ทกุ ขัน้ ตอนการผลิต
ทำให้ตน้ ทุนการผลิตต่ำ ผลิตภัณฑ์ทกุ ชิน้ ทีอ่ อกจากโรงงานมีคณุ ภาพ
และมาตรฐานสู ง เท่ า กั น ไม่ ว่ า จะวางจำหน่ า ยอยู่ ที่ ใ ด ในขณะที่
คูแ่ ข่งขันบางรายมีจดุ ผลิตสินค้ากระจายตามสถานที่ หรือสาขาต่างๆ
ทำให้สินค้าจากจุดผลิตต่างกันมีคุณภาพไม่เหมือนกัน ประกอบกับ
การที่บริษัท มีการลงทุนเทคโนโลยีด้านการจัดส่งและ จัดจำหน่าย
ทำให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามสดใหม่ ได้วนั ต่อวัน และมีการ
บริหารการเก็บผลิตภัณฑ์คนื เพือ่ ไม่ ให้มผี ลิตภัณฑ์เดิมตกค้างอยูอ่ ย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งความสดใหม่ของสินค้า เป็นที่พอใจจากผู้บริ โภค
ทำให้บริษทั มีความได้เปรียบคูแ่ ข่งรายอืน่ ๆ เป็นอย่างมากทัง้ ในด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการบริการทีส่ ามารถครอบคลุม
แทบทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ

		
		
		

Deliya by Farmhouse
Madame Marco
Good Morning Farmhouse

COMPETITIONS
The Company’s competitors can be divided into 2
categories:p 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.
p 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.
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เดลิยา่ (Deliya by Farmhouse) 
มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco) 
กูด๊ มอร์นงิ่ ฟาร์มเฮ้าส์ ( Good Morning Farmhouse)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
PROCUREMENT OF PRODUCTS AND SERVICES

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553

40

การผลิต
บริษทั มีโรงงานอยู่ 3 โรงงาน ตัง้ อยูท่ นี่ คิ มอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง 2 โรงงาน มีพนื้ ทีร่ วม 18 ไร่ 3 งาน โดยโรงงานที่ 1 มี
3 อาคาร พืน้ ที่ ใช้สอยประมาณ 26,680 ตารางเมตร โรงงานที่ 2
มี 2 อาคาร พืน้ ที่ ใช้สอยประมาณ 10,000 ตารางเมตร โรงงานที่
3 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน 57
ตารางวา มี 1 อาคาร พื้นที่ ใช้สอยกว่า 38,000 ตารางเมตร
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ผลิตจากโรงงานทั้ง 3 แห่ง โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและดีที่สุดจากหลายๆ ประเทศ เช่น
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น
สินค้าที่ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน
พร้อมต่อการจัดจำหน่าย ทัว่ ภูมภิ าคของประเทศไทยได้วนั ต่อวัน
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพที่ดีของสินค้า
ที่ผู้บริ โภคจะได้รับเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัท จึงเข้มงวด กับทุกขั้น
ตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้าสำเร็จรูป
ออกจากโรงงาน นอกจากนี้ ได้มกี ารนำเทคโนโลยีการผลิตทีด่ แี ละทัน
สมัย สามารถผลิตสินค้าทีด่ ที สี่ ดุ และมีคณุ ภาพมาตรฐานสม่ำเสมอมา
ติ ด ตั้ ง ในโรงงาน ทั้ ง 3 แห่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ ค วามทั น สมั ย และ
กระบวนการผลิตเท่านั้น ในเรื่องของวิศวกรรมโครงสร้างและการ
ออกแบบตั ว อาคารก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ให้ ค วามสำคั ญ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ง่ายต่อการควบคุมดูแลและคำนึงถึงความเพียง
พอ ของแสงสว่างและระบบหมุนเวียนอากาศทีด่ ภี ายในโรงงาน
โดยบริษทั ได้แบ่งสายการผลิตในแต่ละโรงงานผลิต
ดังนี้
โรงงานแห่งที่ 1
1. อาคาร 1 มีสายการผลิต 4 สาย ได้แก่
1.1 สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น ซึง่ สามารถผลิต
ขนมปังชนิดแผ่นด้วยกำลังการผลิต 4,000 แถว/ชัว่ โมง
1.2 สายการผลิตขนมปังแฮมเบอเกอร์และ ฮอทดอก
โดยมีกำลังการผลิตที่ 20,000 ชิน้ /ชัว่ โมง
1.3 สายการผลิตขนมปังทาหน้า
1.4 สายการผลิตโดรายากิ
2. อาคาร 2 มีสายการผลิต 3 สายได้แก่
2.1 สายการผลิตขนมปังสอดไส้ โดยมีกำลังการ
ผลิตที่ 14,000 ชิน้ /ชัว่ โมง
2.2 สายการผลิตเค้ก คุกกีแ้ ละขนมปังกรอบ
2.3 สายการผลิตพัฟฟ์ พายและเพสตรี้
3. อาคาร 3 มีสายการผลิต 5 สาย ได้แก่
3.1 สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น ซึง่ สายการผลิตนี้
เป็นการผลิตสินค้าชนิดเดียว ด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automatic) 

โดยมีกำลังการผลิต 4,300 แถว/ชัว่ โมง

PRODUCTION
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

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
		 3.5 Producttion of Daily Sandwich

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.
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3.2 สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น ที่มีขนาดใหญ่
กว่าสายการผลิต ข้อ 3.1 เป็นระบบอัตโนมัติ (Fully Automatic) มี
กำลังการผลิต 1,440 แถว/ชัว่ โมง เป็นเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย
เพือ่ ครอบคลุมความต้องการของตลาดและต้นทุนการผลิตทีล่ ดลง
3.3 สายการผลิตขนมปังแฮมเบอเกอร์ และฮอทดอก
โดยมีกำลังการผลิตที่ 36,000 ชิน้ /ชัว่ โมง กำลังการผลิตทีส่ งู สุดใน
เอเชียอาคเนย์ ทำให้สนิ ค้ามีมาตรฐานและคุณภาพดี เทียบเท่าระดับ
สากล ใช้แรงงานลดลง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค และร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ ได้อย่างไม่จำกัด 
3.4 สายการผลิตขนมปังฮอทดอกครีม
3.5 สายการผลิตเดลีแ่ ซนวิช
โรงงานแห่งที่ 2
1. สายการผลิตสินค้า FROZEN DOUGH โดยมีกำลัง
การผลิตประมาณ 1 ตัน/ชัว่ โมง
2. สายการผลิตขนมปังสอดไส้ โดยมีกำลังการผลิต
8,000 ชิน้ /ชัว่ โมง
โรงงานแห่งที่ 3
1. สายการผลิ ต ขนมปั ง ชนิ ด แผ่ น ซึ่ ง สามารถผลิ ต
ขนมปังชนิดแผ่นด้วยกำลังการผลิต 4,500 แถว/ชัว่ โมง ด้วยระบบ
อัตโนมัติ (Fully Automatic) 
2. สายการผลิตขนมปังสอดไส้ โดยมีกำลังการผลิต
20,000 ชิน้ /ชัว่ โมง ด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automatic)
สำหรับนโยบายการผลิตนัน้ นอกจากขนมปังแฮมเบอเกอร์
บันที่จำหน่ายในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด และร้านค้าสะดวกซื้อ รวมทั้ง
เค้ก “มาดาม มาร์ โก้” ซึง่ จะผลิตตามคำสัง่ ของลูกค้าแล้ว การผลิต
โดยทัว่ ไปขึน้ อยูก่ บั การสรุปยอดขายของพนักงานขาย โดยในแต่ละวัน
พนักงานขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยใช้สถิติข้อมูล
การขายในอดีตที่ผ่านมา ในเขตที่ตนรับผิดชอบและส่งคำสั่งผลิตให้
โรงงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้า
แต่ละวัน ทัง้ นี้ พนักงานขายจะใช้คอมพิวเตอร์มอื ถือในการลงบันทึก
ยอดขาย ยอดสินค้าคืน รวมทั้งการออกใบกำกับภาษี ให้กับร้านค้า
โดยข้อมูลการขายจากคอมพิวเตอร์มือถือเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็นสถิติ
และนำไปประมวลผลที่ ส่ ว นกลาง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สำหรั บ การ
วางแผนการผลิต
ในด้านวัตถุดิบ แป้งสาลีและไขมัน ถือเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ บริษัททำการสั่งซื้อจากผู้ขาย
หลายราย เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในการขาดแคลนวัตถุดบิ โดยสัง่ ซือ้
แป้งสาลีจากผูข้ าย 5 ราย และไขมันจากผูข้ าย 8 ราย นอกจากนี้
ยังมีวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตขนมปัง รวมถึง
บรรจุภณั ฑ์ทมี่ มี ลู ค่าการซือ้ สูง
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทนำเข้าจากต่างประเทศ
ได้แก่ ยีสต์ งาขาว ธัญพืชที่เป็นส่วนผสมของขนมปัง นมผง สาร
เสริมคุณภาพ คลิปล็อคปากถุงขนมปัง และถุงขนมปัง เป็นต้น

การกระจายสิ น ค้ า
PRODUCT DISTRIBUTION
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สำหรับนโยบายทางด้านการกระจายสินค้านั้น บริษัท
ยึดหลักการผลิตและจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของตลาดและ
ลูกค้า ซึ่งจะมีการสรุปยอดขายของพนักงานขาย โดยในแต่ละวัน
พนักงานขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยใช้สถิติข้อมูล
การขายในอดีตที่ผ่านมาในเขตที่ตนรับผิดชอบและส่งคำสั่งผลิต
ให้ โ รงงานผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ เป็ น แนวทางในการผลิ ต สิ น ค้ า
แต่ละวัน เพื่อให้สินค้าที่ออกสู่ตลาดมีความสดใหม่ทุกวัน ไม่เหลือ
ค้างเป็นของเก่าบนชั้นวางสินค้า และสำหรับขนมปังแฮมเบอร์เกอร์
ที่จำหน่ายในร้านฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซื้อรวมทั้งเค้กมาดาม
มาร์ โก้ จะผลิตตามคำสั่งของลูกค้า เพื่อผู้บริ โภคจะได้รับเบเกอรี่ที่มี
ความสดใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ เพื่อคุณภาพที่ดีของสินค้าและประโยชน์
สูงสุดต่อผูบ้ ริโภค
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังรายแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่นำระบบ Mobile Computer System มาใช้
ในการจัดจำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ โดย
พนักงานขายสามารถตรวจสอบดูข้อมูลสถิติการจำหน่ายย้อนหลังได้
ส่งผลให้บริษทั สามารถควบคุมปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ได้ตรงตาม
ความต้องการของร้านค้ามากที่สุด และบริหารความสดใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายได้วนั ต่อวัน ทำให้มสี นิ ค้าคืนในอัตราทีต่ ำ่ มาก
เมื่อเปรียบเทียบกับเบเกอรี่รายอื่นๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาค
อาเซียน
นอกจากนี้บริษัท ยังมีการขยายช่องทางการจำหน่ายทั้ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทยให้ ได้มากทีส่ ดุ โดยมีการจัดจำหน่ายผ่านกลุม่ ร้านค้าปลีก
แบบดั้ ง เดิ ม (Traditional Trade) และร้ า นค้ า ปลี ก สมั ย ใหม่
(Modern Trade)
สำหรับการกระจายผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทมีศูนย์กลางการ
กระจายสินค้า (Distribution Center) กระจายอยูท่ วั่ ทุกภาคของ
ประเทศไทยรวม 38 แห่ง และขนส่งผลิตภัณฑ์ ไปยังร้านค้าต่างๆ
ด้วยรถขนส่งของบริษัท ซึ่งมีจำนวนมากถึง 765 คัน จะเห็นได้ว่า
บริษทั มีความพร้อมในทุกๆ ด้านของการขนส่งและจัดจำหน่าย เมือ่
เปรียบเทียบกับคู่แข่งทั้งหมด ซึ่งยังใช้ระบบและวิธีการจัดจำหน่าย
แบบเดิมๆ นับได้วา่ บริษทั มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมาก
ดังนั้นตลอดเส้นทางการเป็นผู้นำในธุรกิจเบเกอรี่ของบริษัท จึง
ดำเนินไปอย่างมัน่ คงและมัน่ ใจ

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 38
distribution centers nationwide, delivering the products
to customers by 765 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.

ศูนย์กระจายสินค้าในกรุงเทพ และต่างจังหวัด แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

DISTRIBUTION CENTERS AND DIVIDED INTO DIFFERENT REGION
ภาคเหนือ (North)
1. ดี.ซี. เชียงใหม่

Tel. 053-386018

2. ดี.ซี. เชียงราย

Tel. 053-701239

3. ดี.ซี. พิษณุโลก

Tel. 055-226470

4. ดี.ซี. นครสวรรค์

เชียงใหม่

Tel. 056-334061

แพร่

5. ดี.ซี. แพร่

Tel. 054-533906

อุดรธานี

Tel. 055-893136

สกลนคร

พิษณุโลก

ตาก

6. ดี.ซี. ตาก

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

นครสวรรค์

ขอนแก่น

Tel. 045-286133

ร้อยเอ็ด

2. ดี.ซี. ขอนแก่น

Tel. 043-341728

อุบลราชธานี

อยุธยา

ลพบุรี

นครราชสีมา

สุรินทร์

3. ดี.ซี. นครราชสีมา

Tel. 044-246170

4. ดี.ซี. อุดรธานี

Tel. 042-325041

5. ดี.ซี. สกลนคร
กรุงเทพ
ราชบุรี

Tel. 042-736017

ปราจีนบุรี

6. ดี.ซี. ร้อยเอ็ด

Tel. 043-523262

ชลบุรี

7. ดี.ซี. สุรินทร์

Tel. 044-530056

ภาคกลาง (Center)

จันทบุรี

1. ดี.ซี. อยุธยา

D.C. Ayutthaya
Fax. 035-234294
2. ดี.ซี. ราชบุรี
D.C. Ratchaburi
Tel. 032-312815
Fax. 032-312814
3. ดี.ซี. ลพบุรี
D.C. Lopburi
Tel. 036-799453
Fax. 036-799454
4. ดี.ซี. หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) D.C. Hua Hin (Prachuapkhirikhan)
Tel. 032-826605
Fax. 032-826606

ประจวบคีรีขันธ์

Tel. 035-242552

กรุงเทพมหานคร

ชุมพร

p วิภาวดี p พระราม 3
p ศูนย์วิจัย p เสรี ไทย
p รัตนาธิเบศร์ p อุดมสุข
p รังสิต p ตลิ่งชัน
p พระราม 2 p บางพลี

สุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออก (East)
1. ดี.ซี. พัทยา (ชลบุรี)

Tel. 038-374467

2. ดี.ซี. ชลบุรี

Tel. 038-064848

3. ดี.ซี. จันทบุรี

นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต

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

Tel. 039-311601

กระบี่

4. ดี.ซี. กบินทร์บุรี (ปราจีนบุรี)
Tel. 037-202815

สงขลา

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (10 ดี.ซี.)
Great Bangkok & Centers
(10 Distribution Centers)
1. ดี.ซี. วิภาวดี
		Tel. 02-9362981
2. ดี.ซี. พระราม 3
		Tel. 02-2954769
3. ดี.ซี. ศูนย์วิจัย
		Tel. 02-7182491

D.C. Vipavadee

Fax. 02-9363248
D.C. Rama III

Fax. 02-2954768
D.C. Soonvijai

Fax. 02-7182490

4. ดี.ซี. เสรี ไทย
		Tel. 02-5481281
5. ดี.ซี. รัตนาธิเบศร์
		Tel. 02-5809900
6. ดี.ซี. อุดมสุข
		Tel. 02-3288452
7. ดี.ซี. รังสิต
		Tel. 02-5674540
8. ดี.ซี. ตลิ่งชัน
		Tel. 02-8656524
9. ดี.ซี. พระราม 2
		Tel. 02-8954875
10. ดี.ซี. บางพลี
		Tel. 02-3288452

D.C. Serithai

Fax. 02-5404504
D.C. Ratthanatibet

Fax. 02-5803339
D.C. Udomsuk 		

Fax. 02-3288425
D.C. Rangsit 		

Fax. 02-9582820
D.C. Talingchan 		

Fax. 02-8656525
D.C. Rama II 		
Fax. 02-8957449
D.C. Bangphi 		
Fax. 02-3288452

ภาคใต้ (South)

D.C. Pattaya (Chonburi)
Fax. 038-374468
D.C. Chonburi
Fax. 038-064801
D.C. Chanthaburi
Fax. 039-332441
D.C. Kabinburi (Prachin Buri)
Fax. 037-282579

1. ดี.ซี. สุราษฎร์ธานี
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D.C. Suratthani
Fax. 077-212020
ดี.ซี. หาดใหญ่ (สงขลา)
D.C. Hatyai (Song Khla)
Tel. 074-582494
Fax. 074-582493
ดี.ซี. ภูเก็ต
D.C. Phuket
Tel. 076-246392
Fax. 076-246221
ดี.ซี. ชุมพร
D.C. Chumphon
Tel. 077-576932
Fax. 077-576933
ดี.ซี. กระบี่
D.C. Krabi
Tel. 075-612908
Fax. 075-612909
ดี.ซี. เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) D.C. Kor-Samui (Suratthani)
Tel. 077-420893
Fax. 077-420934
ดี.ซี. นครศรีธรรมราช
D.C. Nakornsrithammarat
Tel. 075-357868
Fax. 075-357867
Tel. 077-284954

กระจายสินค้า สูร่ า้ นค้ากว่า 35,654 ร้านค้าทัว่ ประเทศ ภายในเวลา 12 ชัว่ โมง
Distribute to 35,654 outlets in Thailand with in 12 hours

43
ANNUAL REPORT 2010 k President Bakery Public Company Limited

เชียงราย

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. 054-626254
D.C. Tak
Fax 055-540519

ปัจจัยความเสี่ยง
RISKS FACTORS
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จากลักษณะธุรกิจของ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด
(มหาชน) ปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และผลกระทบทีอ่ าจจะมีตอ่
การดำเนินงานในอนาคต มีดงั นี้

1. ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้า
บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ โดยบริษัทถือว่าบริษัท
ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นช่องทางการจำหน่ายช่องทางหนึง่
ของบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2553 ยอดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าดังกล่าวคิด
เป็นประมาณร้อยละสามสิบกว่าของรายได้จากการขาย โดยหาก
บริษัทสูญเสียลูกค้ารายนี้ จะส่งผลต่อรายได้ ในส่วนดังกล่าวของ
บริษทั ได้
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ของบริษทั มีคณุ ภาพสูง
และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริ โภคอย่างกว้างขวาง ทำให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่ทำรายได้ ให้กับร้านค้าในระดับที่สูง
เมื่อเทียบกับสินค้าขนมปังและเบเกอรี่ของคู่แข่ง โดยหากพิจารณา
จากร้านค้าสะดวกซือ้ ของบริษทั ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะพบ
ว่ามีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปังและเบเกอรี่ที่ผลิตโดยบริษัท
เป็นจำนวนมาก จึงนับได้วา่ ทัง้ บริษทั และบริษทั ซี.พี. ออลล์ จำกัด
(มหาชน) ได้รบั ผลประโยชน์ทงั้ 2 ฝ่าย 

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบ
สำหรับวัตถุดิบหลัก ได้แก่ แป้งสาลี และไขมัน รวมถึง
วัตถุดบิ อืน่ ๆ ในปี 2553 ได้รบั ผลกระทบดังนี้
p แป้งสาลี ความเคลือ
่ นไหวราคาข้าวสาลี ในตลาดโลก
รวมค่าขนส่ง ราคาขายรายเดือนมีการเคลือ่ นไหวอยู่ ในช่วงประมาณ
288.41-489.91 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยราคาเฉลี่ย/เดือน สูงสุด
ในปี 2553 อยู่ที่เดือนธันวาคม และราคาเฉลี่ย/เดือนต่ำสุด อยู่ที่
เดือนมิถุนายน ส่งผลให้ ในช่วงปลายปี 2553 ราคาซื้อแป้งสาลี
ขยับตัวสูงขึน้ และมีแนวโน้มสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ในต้นปี 2554 แต่อย่างไร
ก็ดี การที่บริษัทมีปริมาณการซื้อแป้งสาลีจำนวนมากและมีผู้ขาย
ในประเทศหลายราย ทำให้บริษัทมีอำนาจการต่อรองสูงในเรื่องของ
ผลกระทบด้านราคาจึงสามารถเจรจาต่อรองกับผู้ขายได้ดีกว่าบริษัท
อืน่ ๆ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
p กลุม
่ ไขมัน ได้แก่ น้ำมันปาล์ม มาการีน เนย และ
ชอร์ตเทนนิง่ เนือ่ งจากเกิดภัยธรรมชาติทคี่ รอบคลุมไปยังแหล่งพืน้ ที่
ทีม่ กี ารปลูกปาล์ม ส่งผลให้ ในช่วงปลายปี 2553 เกิดการขาดแคลน
วัตถุดิบ (น้ำมันปาล์ม) ซึ่งใช้ ในการผลิตสินค้ากลุ่มไขมันดังกล่าว
ทำให้ราคาวัตถุดิบกลุ่มไขมันในช่วงปลายปี 2553 ปรับตัวสูงขึ้น
แต่อย่างไรก็ดี การที่บริษัทมีการสั่งซื้อไว้ล่วงหน้า จึงส่งผลให้ทาง
บริษทั ไม่ ได้รบั ผลกระทบมากนัก
p สำหรับวัตถุดบ
ิ อืน่ ได้แก่ พืชผลทางการเกษตร ในปี
2553 ได้รับความเสี่ยงและผลกระทบมากจากเหตุการณ์ธรรมชาติ
เช่น หัวเผือกได้รบั ความเสียหายจากน้ำท่วม ผลผลิตขาดแคลน และ
ราคาปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น , ไข่ ไ ก่ ในปี 2553 มี ป ริ ม าณไข่ ไ ก่ ล ดลง

President Bakery Plc. Is the type of business that
involves 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 2010, 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.

2. RAW MATERIAL PRICE RISK
Raw materials are wheat flour, oils and other raw
materials. In 2010 the Company was affected as follows:
p Wheat flour: Wheat price movement in the
world market, including transportation cost: the monthly
selling price movement was between US$ 288.41 – 489.91
per ton. The highest average price per month in 2010
was in December, and the lowest average price per month
was in June. As the result, at the end of 2010 the price of
wheat flour moved up and has trend to rise continuously
until the beginning of 2011. However, because of buying a
large amount of wheat flour and there are several sellers in
Thailand; therefore the Company has had the high bargaining
power in terms of price and is able to bargain very well with
the sellers more than other companies in the same industry.
p Oil groups consist of palm oil, magarine, butter
and shortening. Due to natural danger affecting agricultural
area growing palm, this affected, at the end of 2010, the raw
material shortage (palm oil) that is used for the oil group
production, and the price of raw materials in the oil group rose
at the end of 2010. However, the Company had purchased
them in advance and was not seriously affected.
p Other raw materials are agricultural crops. In
2010, the crops were affected by natural incident. Such as
taro root was damaged from flood; this caused the produce
to be in short supply and its price was raised. Eggs, also in

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
		 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สด
เนื่ อ งจากขนมปั ง และเบเกอรี่ ข องบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์สด มีอายุในการบริ โภคสั้นตั้งแต่ 3-7 วันนับแต่วันผลิต
ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงหากมีผลิตภัณฑ์สดคืนจากร้านค้าในปริมาณ
มากเนือ่ งจากจำหน่ายไม่หมด ซึง่ จะกระทบต่อผลการดำเนินงานของ
บริ ษั ท ได้ อย่ า งไรก็ ต าม จากการที่ บ ริ ษั ท ให้ ค วามสำคั ญ ในการ
ฝึกอบรมพนักงานขาย และมีการนำระบบคอมพิวเตอร์แบบมือถือ
มาใช้ ในระบบการจัดจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ
ทำให้พนักงานขายของบริษัทสามารถสรุปยอดขาย และควบคุม
ปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ได้ตรงตามความต้องการของร้านค้า
และผูบ้ ริ โภคมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ บริษทั จะรับผลิตภัณฑ์ทจี่ ำหน่ายไม่หมด
จากร้านค้าคืนทั้งหมดเมื่อนำผลิตภัณฑ์ ใหม่ ไปส่ง อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้กำหนดเป้าหมายให้พนักงานขายประเมินยอดขายให้ ได้
อย่างแม่นยำ และกำหนดให้มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไม่หมดซึ่งบริษัท
ต้องรับคืนในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่
จัดส่ง โดยมีการกำหนดผลตอบแทนของพนักงานขายอ้างอิงกับ
ยอดจำหน่ า ยและปริ ม าณผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื น เพื่ อ เป็ น แรงจู ง ใจให้ แ ก่
พนักงานขาย บริษทั ได้มกี ารพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยนำระบบ
Pre-sale มาใช้ ในการคาดถึงความต้องการสินค้าของลูกค้าได้
แม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์คืนจากร้านค้าลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับก่อนการนำระบบ Pre-sale มาใช้ และมีการพัฒนา
ระบบดังกล่าว ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้

4. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัทในกลุ่มบริษัท
เพรซิ เ ดนท์ โ ฮลดิ้ ง จำกั ด (ประกอบด้ ว ย บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ ไ รซ์
โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษทั เพรซิเดนท์ โฮลดิง้ จำกัด )
ถือหุน้ ในบริษทั คิดเป็นร้อยละ 56.27 (ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่
9 กันยายน 2553) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษั ท จึ ง ทำให้ บ ริ ษั ท ในกลุ่ ม บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ โ ฮลดิ้ ง จำกั ด
สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติ ในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วน
ใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรือ่ งทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั
กำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื
หุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้

2010, were affected; the amount of eggs decreased because
the hot weather made hens feel stressed and they laid fewer
eggs than it should be. Egg price then rose up.
However, the Company still held on the procurement
policy so that the procurement was the maximum efficient as
follows:
(1) To purchase raw materials and packaging,
there must be several sellers in order to have competition in
terms of quality, price and services; thus the Company is able
to buy raw materials and packaging with the best condition.
(2) To adjust production process and formulas
in order to be able to perform the cost management more
efficient.

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. 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 September 9, 2010 (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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เนื่ อ งจากปั ญ หาสภาพอากาศที่ ร้ อ น ไก่ เ กิ ด สภาวะความเครี ย ด
จึงออกไข่นอ้ ยกว่าทีค่ วรจะได้ ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึน้
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดถือนโยบายด้านการจัดซื้อ
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดซือ้ สูงสุดดังนี้
(1) ในการซือ้ ทัง้ วัตถุดบิ และบรรจุภณั ฑ์ของบริษทั จะต้อง
		 มีผขู้ ายหลายราย เพือ่ ให้เกิดการแข่งขัน ทัง้ ในด้าน
		 คุณภาพ ราคา และการบริการ จึงทำให้บริษทั สามารถ
ซือ้ วัตถุดบิ และบรรจุภณั ฑ์ ได้ ในเงือ่ นไขทีด่ ที สี่ ดุ
(2) การปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต และสู ต รการผลิ ต
เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
SHAREHOLDING STRUCTURE

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553
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รายชือ่ กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ณ วันที่ 9 กันยายน 2553
(วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) 
ลำดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

No.

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

List of shareholders as of September 9, 2010
(After the closing date of registration)

จำนวนที่ถือ (หุ้น)

Shareholders

ร้อยละ

No. of Shares Hold

Percentage

25,320,750

56.27

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหาชน)

4,218,750

9.38

บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จำกัด (มหาชน)

1,266,960

2.82

นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

870,065

1.93

บริษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน)

525,000

1.17

นางอรพินท์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน

473,900

1.05

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

465,000

1.03

บริษทั ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

450,000

1.00

บริษทั ธนูลกั ษณ์ จำกัด (มหาชน)

450,000

1.00

บริษทั ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

450,000

1.00

บริษทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

450,000

1.00

บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

450,000

1.00

บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

450,000

1.00

35,840,425

79.65

บริษทั ในกลุม่ เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จำกัด /1

President Holding Group/1
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

ประกอบด้วยบริษทั เพรซิเดนท์ ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึง่ ถือหุน้ บริษทั
คิดเป็นร้อยละ 37.52 และบริษทั เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จำกัด ร้อยละ 18.75 
“ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท
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”

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ
50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยูก่ บั
ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษทั  

บุคลากร
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DIVIDEND POLICY
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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวนพนักงานของบริษทั
แบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

As of December 31, 2010 the company’s employees
are dividend according to their jobs as follows:

หน่วย : คน / Unit : Person
สายงานหลัก / Main Department

1.  ฝ่ายผลิต
2.  ฝ่ายขาย
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. ฝ่ายวิศวกรรม
5. ฝ่ายการตลาด
6. อืน่ ๆ
รวม

ปี 2553 / 2010

Production
2,073
Sales
1,441
Accounting & Financial
95
Engineering
122
Marketing
15
Others
106
Total	     3,852

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร

ปี 2552 / 2009

2,064
1,200
96
120
16
64
3,560

REMUNERATION
หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน / Remuneration

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
รวม

Salaries and wage
Total Bonus
Provident fund contribution
Total

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินไว้ ใช้สอย
โดยรับฝากเงินจากพนักงาน และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัท
ประกาศซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะตลาดเงิน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้
ยอดเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 120.6
ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่พนักงานสำหรับปี 2553
เป็นจำนวน 3.51 ล้านบาท 
นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ขึน้ เมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2533 เพือ่ เป็นการส่งเสริม
ให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลัก

ปี 2553 / 2010

ปี 2552 / 2009

402,885,433.00
82,398,870.00
12,817,301.75
498,101,604.75

381,290,434.00
71,940,530.00
12,244,247.75
465,475,211.75

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 2010,
the total amount was 120.6 million Baht and the company
paid interest for the employees for the year 2010 at the
amount of 3.51 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
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ประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม หรือไร้
ความสามารถ หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการทำงานตาม
ระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”
ปัจจุบนั มีสนิ ทรัพย์สทุ ธิ 220,806,059.20 บาท โดยมีบริษทั หลัก
ทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผูจ้ ดั การกองทุน และ บริษทั
ยังส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้
เกิ ด ความมั่ น คงในชี วิ ต และครอบครั ว โดยร่ ว มมื อ กั บ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอก
เบี้ยที่ต่ำกว่าท้องตลาด ปัจจุบันมีพนักงานที่ ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
จำนวน 288 ราย

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำ
ไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เพื่อตอบสนอง
และสอดรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม ทีส่ ง่ ผลต่อการ
บริหารจัดการองค์กร ซึ่งองค์กรต้องปรับตัวให้มีความพร้อมที่จะ
สามารถขับเคลือ่ นไปได้อย่างแข็งแกร่ง ทรัพยากรมนุษย์ถอื ได้วา่ เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร
ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีบทบาท
สำคัญต่อการยกระดับองค์กร เป็นทรัพย์สินที่สำคัญและมีค่ายิ่งของ
องค์กรที่ต้องลงทุนในระยะยาว เป็นพลังที่จะผลักดันการบริหาร
จัดการในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และผลสำเร็จตามเป้าหมาย ดัง
นั้นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องเร่งดำเนินการ คือ การเตรียมทรัพยากร
มนุษ ย์ โดยมุ่ ง เน้นการปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการคิ ด ใหม่ ให้ เ ป็ น
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดแบบองค์รวมในเชิงบูรณาการ
วิเคราะห์ปญั หาโดยนำ Tools ต่างๆ มาใช้อย่างเป็นระบบ และปรับ
เปลี่ยนวิสัยทัศน์ ในการมองการณ์ ไกล และผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามทิศทางของ
กระแสสังคมโลก และสังคมรอบข้างได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบนั เครือ่ ง
มือที่นำมาใช้ ในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองค์กร นอกจาก
การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรการบริหารสำหรับ
หัวหน้างาน หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักสูตรระบบ
คุณภาพ และหลักสูตรพื้นฐานตามสายงานแล้ว องค์กรยังให้ความ
สำคัญในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมการสอนงาน On the Job
Training ซึง่ บทบาทของผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องทำหน้าที่ ในการฝึกฝน
พนักงานคอยตรวจสอบ ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน
ดังนั้นองค์กรจึงมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการฝึกฝน โดยให้ความรู้
และทักษะกับหัวหน้างานในเรือ่ งการสอนงาน (Coaching) และการ
เป็นพีเ่ ลีย้ ง (Mentoring) ให้พนักงาน มีความรู้ ในงานทีร่ บั ผิดชอบ
เกิดการถ่ายโอนความรู้ที่มีอยู่ ในตัวหัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์
ในงานนัน้ ๆ ไปสูผ่ ปู้ ฏิบตั ิให้มากขึน้ โดยกรอบแนวทางการพัฒนาจะ
มุ่งเน้นทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วน
ร่วม อันนำไปสูค่ วามสำเร็จตามวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
องค์กรที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ จะช่วยให้
องค์กรพัฒนา และเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน

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 net asset of 220,806,059.20 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 288 employees using
the welfare to buy their houses.

POLICY OF DEVELOPING PERSONNEL
OF THE COMPANY
Developing human resources is an important
key that can bring in success in managing the modern
organization in order to respond to and be in line with
changes that happen continuously; whether it is political,
economy, social, environment or culture. Human resources
are deemed an important factor for building strengths to
the organization. Therefore, developing human resources
is an important guideline of upgrading the organization, is
an essential and valuable asset of the organization that
must be invested for a long time, is the power that can push
forward the management of the organization with efficiency
and targeted success. Therefore, the important thing that
the organization must speed up is to prepare the human
resources, by aiming at adjusting their thinking process to
be creative thinking and thoughts in holism and integration,
analyzing problems by using tools systematically, and
changing their vision to be far-sighted look, and pushing
forward changes to be in line with changing situations by the
world’s social trend and surrounding society appropriately. At
present, the Company uses tools to develop the knowledge of
personnel in the organization. Such tools are training courses
– management for supervisors, assessment of working, quality
system and basic course by line of work. The organization
also has emphasized on the culture of on-the-job teaching
that supervisors must train their staff, check, follow-up and
give feedbacks to the staff. Therefore, the Company then
aims to learning and practicing by providing the supervisors
with knowledge and skill as to coaching and mentoring.
They should have knowledge for their work that they are
responsible. There have been more transfers knowledge of
the supervisors or experienced persons for jobs to working
persons. The guideline of developing focuses on knowledge,
skill and vision in order to build conscience of participation
that can bring to the accomplishment as specified in the
Company’s vision and strategy.
The organization having personnel equipped with
knowledge and capability will assist the organization progress
and grow endurably.

การจัดการ
MANAGEMENT STRUCTURE
ORGANIZATION CHART
คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กรรมการผู้อำนวยการ
Managing Directors

ส่วนตรวจสอบภายใน
Internal Audit Division
เลขานุการบริษัท
Company Secretary

โรงงาน
Factory
ฝ่ายผลิตโรงงาน

ขาย
Sales

สำนักงาน
Office

บัญชีและการเงิน
Accounting
& Finance

Production, Factory
Department

Sales 1 Department

ฝ่ายขาย 1

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
Department

Finance Department

ฝ่ายผลิต 1

ฝ่ายพัฒนามาตรฐานงาน
Work Standard
Development
Department

ฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ

ฝ่ายบัญชีบริหาร

Production 1
Department

ฝ่ายผลิต 2

ฝ่ายการเงิน

Procurement
Department

Management
Accounting Department

ฝ่ายบัญชีลูกหนี้

Production 2
Department

MIS Department

ฝ่ายสารสนเทศ

Accounts Recievable
Department

Production 3
Department

ฝ่ายผลิต 3

สำนักผู้อำนวยการ

Sales system Account
Department

ฝ่ายผลิต 4

ส่วนสนับสนุน
และประสานงาน

Production 4
Department

ฝ่ายวิศวกรรม
Engineering
Department

ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และควบคุมคุณภาพ
RD and QC
Department

ฝ่ายผลิตบางชัน

Production Bangchan
Department

ฝ่ายโลจิสติกส์
Logistics
Department

Administration

Supporting and
Coordinator Division

ฝ่ายบัญชีระบบขาย

ฝ่ายบัญชีต้นทุน
และงบประมาณ

Cost Accouting and
Budgeting Department

การตลาด
Marketing
ส่วนบริหารผลิตภัณฑ์

Product Management
Division

ส่วนสนับสนุน

Support Division

ธุรกิจค้าปลีก
Retail
ส่วนผลิต

Production Division

ส่วนงานขาย

Sale Division

ส่วนกลาง

Administrative Division

ส่วนงานการตลาด

Marketing Division
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โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ
จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน 
		 คณะกรรมการบริษัท
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

รายชือ่ / Name

BOARD OF DIRECTORS AND SUBCOMMITTEE
The company’s structure consists of 4 Boards; Board
of Directors, Audit Committee, Risk Management Committee
and Recruiling and Remuneration Considering Committee.

		

Board of Directors
List of Directors
As of 31 December 2010, there are 14 Directors

ตำแหน่ง / Title

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผู้อำนวยการ

		 Mr.Pipat Paniangvait

		 Mr.Apichart Thammanomai

Chairman

Managing Director

3. นายกำธร ตติยกวี

กรรมการ

4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

กรรมการ

5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

กรรมการ

6. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร

กรรมการ

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

กรรมการและเลขานุการบริษัท

		 Mr.Kamthorn Tatiyakavee
		 Mr.Boonpiam Eamroongroj
		 Mr.Suchat Rattanajiajaroen
		 Mr.Somsak Anurukpradorn
		 Ms.Petcharat Anantawichai

Director
Director
Director
Director

Director & Secretary

8. นางสุนันทา ชวนประพันธ์

กรรมการ

9. นางมาลี ตั้งใจสนอง

กรรมการ

		 Mrs.Sununta Chuanprapun
		 Mrs.Malee Tangjaisanong

10. นายพิมล รัฐปัตย์

		 Mr.Phimol Rattapat

11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

		 Dr.Yupa Soontrapa

12. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิ โรดม

		 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

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Audit Committee Director

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันทีม่ มี ติแต่งตัง้
หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ ในคณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิ ได้รับเลือกเข้ามาทำงาน
ใหม่ ไ ด้ และกำหนดช่ ว งของวาระของการดำรงตำแหน่ ง คณะ
กรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ ดังนี้

		

Authorized Directors

Any 2 Directors may perform any acts on behalf of
the company by jointly signing their names and affixing the
company seal, except :1. Mr.Phimol Rattapat
2. Dr.Yupa Soontrapa
3. Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom
4. Lt.Gen.Phisal Thepsithar
5. Mr.Boonsak Chiempricha

		
		

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
p To consider and approve different kinds of
investment.
p 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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		 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท โดยการลงนามนั้น กรรมการสองคนต้อง ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษทั ยกเว้น
1. นายพิมล รัฐปัตย์
2. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม
4. พลโทพิศาล เทพสิทธา
5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
		 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
		 คณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้
คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ ในเรือ่ ง
ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่อง
ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการ
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ. 2551 นัน้ บริษทั ได้รบั อนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการ
บริษทั ให้ฝา่ ยจัดการของบริษทั สามารถอนุมตั กิ ารทำธุรกรรม ทีม่ ี
ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปกับกรรมการ ผู้
บริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน โดยได้มกี ารเปิดเผยรายชือ่
บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และการซือ้
หรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคล
อื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ ได้ โดยใน
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาและ
อนุมตั ริ ายการบางรายการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
p การพิจารณาอนุมต
ั กิ ารลงทุนต่างๆ
p การพิจารณาอนุมต
ั กิ ารกูย้ มื เงิน และการเปิดบัญชีกบั
สถาบันการเงิน 

ชือ่

Name
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เข้าร่วมประชุม/ประชุมทัง้ หมด

Title

No. of Attendance/Total Meeting

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. พญ. ยุพา สุนทราภา

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิ โรดม

กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

4/4

4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร

4/4

1. นายพิมล รัฐปัตย์
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ตำแหน่ง

		 Mr.Phimol Rattapat
		 Dr.Yupa Soontrapa

		 Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom
		 Mr.Boonsak Chiempricha

Chairman of Audit Committee
Audit Committee

Audit Committee Director

Independent Director & Audit Committee Director

โดยมี นางสาว จิ ณ ห์ ร ะพี ร์ พุ่ ม สงวน ผู้ จั ด การส่ ว น
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูก
ต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นความอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระ เพือ่ ทำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงหรื อ รายการที่ อ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จั ด ทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษทั

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 review the Company’s financial reporting
process to ensure that it is accurate and adequate;
2. To review the Company’s internal control
system and internal audit system to ensure that they are
suitable and efficient, to determine an internal audit unit’s
independence, as well as to approve the appointment,
transfer and removal of the chief of an internal audit unit or
any other unit in charge of an internal audit;
3. To review the Company’s compliance with the
law on securities and exchange, the Exchange’s regulations,
and the laws relating to the Company’s business;
4. To consider, select and nominate an
independent person to be the Company’s auditor, and to
propose such person’s remuneration, as well as to attend
a non-management meeting with an auditor at least once
a year;
5. To review the Connected Transactions, or
the transactions that may lead to conflicts of interests, to
ensure that they are in compliance with the laws and the
Exchange’s regulations, and are reasonable and for the
highest benefit of the Company;
6. To prepare, and to disclose in the Company’s
annual report, and Audit Committee’s report which must
be signed by the Audit Committee’s chairman and consist
of at least the following information:
		 (a) An opinion on the accuracy, completeness
and creditability of the Company’s financial report,
		 (b) An opinion on the adequacy of the
Company’s internal control system,

นิยามของคณะกรรมการอิสระ
กรรมการที่ ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือ
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิน
ใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อ
กำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่ตำ่ กว่า 3 คน
		 คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อ
กำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือ
หุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ ได้เงินเดือนประจำ หรือผูม้ อี ำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้อง
ห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษทั

		 (c) An opinion on the compliance with the
law on securities and exchange, the Exchange regulations,
or the laws relating to the Company’s business,
		 (d) An opinion on the suitability of an auditor,
		 (e) An opinion on the transactions that may
lead to conflicts of interests,
		 (f) The number of the Audit Committee
meetings, and the attendance of such meetings by each
committee member,
		 (g) An opinion or overview comment received
by the Audit Committee from its performance of duties in
accordance with the charter, and
		 (h) Other transactions which, according
to the Audit Committee’s opinion, should be known to the
shareholders and general investors, subject to the scope
of duties and responsibilities assigned by the Company’s
board of directors; and
7. To perform any other act as assigned by
the Company’s board of directors, with the approval of the
Audit Committee. In its performance of duties under the first
paragraph, the Audit Committee must be directly responsible
to the Company’s board of directors, while the Company’s
board of directors shall remain responsible to third parties for
the operations of the Company.

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:(1) An independent director shall not hold no
more than 0.5% 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
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวรรคหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการของบริษทั ยังคง
มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก 
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(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายในลั ก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด า มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ
ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันที่ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ ง การ
ทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้
กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา
มีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งชำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์
ทีม่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไปแล้วแต่จำนวน
ใดจะต่ำกว่า ทัง้ นี้ การคำนวณภาระหนีด้ งั กล่าว ให้เป็นไปตามวิธกี าร
คำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีกอ่ นวันที่ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ

(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
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
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.
In addition, in case either the Capital Market
Committee or the Securities and Exchange Committee had a
notification of adjusting or relaxing the qualification standard
of independent directors, it is deemed to conduct afterwards.

		
		

Scope of power and authority of the
independent director committee

The independent director committee consists of
five independent directors. They have power and authority
to express their opinions independently by their appointed
task in order to protect benefits of all shareholders equally
and to prevent conflict of interests. In the previous year,
the independent director committee had revised the works
and extensively gave their opinions as to the significance of
internal control that is useful for the Company and made their
decision independently and attended every meeting with the
board of directors. The independent directors shall examine
and certify their qualification of independence at least once
a year. For previous independent meetings, there were two
meetings that were summarized as follows:

55
ANNUAL REPORT 2010 k President Bakery Public Company Limited

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 
(8) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ
ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจำนวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำเนินงานของบริษทั
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
นอกจากนี้ กรณี ที่ ค ณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ นหรื อ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีประกาศ
ปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ ให้
ถือปฏิบตั ติ ามได้ภายหลังต่อไป 
		 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน
5 ท่าน มีอำนาจหน้าทีแ่ สดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามภารกิจ
ที่ ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้
เท่าเทียมกัน และไม่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปีที่
ผ่านมา คณะกรรมการอิสระได้ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา และ
ได้ ให้ความเห็นอย่างกว้างขวางในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบ
การควบคุมภายในที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยได้มีการตัดสินใจ
อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้อยู่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท
ทุกครัง้ ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตคิ วาม
เป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมอิสระ
ทีผ่ า่ นมามีการประชุมร่วมกันทัง้ สิน้ 2 ครัง้ สรุปได้ดงั นี้

ชือ่

Name

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553
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1. นาย พิมล รัฐปัตย์
		 Mr.Phimol Rattapat
2. พญ. ยุพา สุนทราภา
		 Dr.Yupa Soontrapa
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
		 Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom
4. พลโท พิศาล เทพสิทธา
		 Lt.Gen.Phisal Thepsithar
5. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา
		 Mr.Boonsak Chiempricha

ตำแหน่ง
Title

No. of Attendance/Total Meeting

ประธานคณะกรรมการอิสระ

2/2

กรรมการอิสระ

2/2

กรรมการอิสระ

2/2

กรรมการอิสระ

2/2

กรรมการอิสระ

2/2

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

โดยมี นางสาว จิณห์ระพีร์ พุม่ สงวน ผูจ้ ดั การส่วนตรวจ
สอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปีนับจากวันที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติแต่งตัง้ ซึง่ ในปี 2553 คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งได้ทำหน้าทีก่ ำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทั ในการกำกับดูแลเกีย่ วกับความ
เสีย่ งในด้านปฏิบตั งิ าน (Operation Risk) ทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ในระดับที่
เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง มีการประชุม 4 ครัง้ สรุปได้ดงั นี้
ชือ่

Name

1. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา
		 Mr.Boonsak Chiempricha
2. นาง เอมอร ปทุมารักษ์
		 Mrs.Aim-on Pathumarak
3. นาย สุชาติ รัตนเจียเจริญ
		 Mr.Suchat Rattanajiajaro

4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

		 Ms.Petcharat Anantawichai

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทัง้ หมด

The board of directors has appointed the Risk
Management Committee having term of staying in the position
for one year from the date the board of directors has the
resolution of the appointment. In 2010, the Risk Management
Committee performed their duties to specify scopes, policies,
guidelines and recommendations for the board of directors as
to supervision of operation risk affecting the Company - both
internal and external factors - in order to minimize risk to an
acceptable level. In 2010, the Risk Management Committee
had four meetings and can be summarized as follows:

ตำแหน่ง

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทัง้ หมด

Title

No. of Attendance/Total Meeting

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

Chairman of the Risk Management
Director of risk management
Director of risk management
Director of risk management

โดยมี นางสาว จิ ณ ห์ ร ะพี ร์ พุ่ ม สงวน ผู้ จั ด การส่ ว น
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

		

Miss Jinrapee Phumsangoun, the manager of the
internal audit, was the secretary of the Risk Management
Committee.

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

RECRUITING AND REMUNERATIONCONSIDERING COMMITTEE

ชือ่

Name

The Board of Directors has appointed the Recruiting
and Remuneration-Considering Committee having term of
staying in the position for one year from the date the board
of directors has the resolution of the appointment. In 2010,
the Recruiting and Remuneration-Considering Committee
selected persons having suitable qualifications to stay the
director position and considered the standard of remuneration
payment to the Board of Directors and the small board in order
to be suitable for their responsibilities and within the amount
approved from the Shareholders’ general meeting. In 2010,
the Recruiting and Remuneration-Considering Committee
had one meeting and was summarized as follows:

ตำแหน่ง

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทัง้ หมด

Title

No. of Attendance/Total Meeting

1. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์
		 Mr.Pipat Paniangvait

ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

2. นาย พิมล รัฐปัตย์
		 Mr.Phimol Rattapat
3. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา
		 Mr.Boonsak Chiempricha

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

			

Chairman of the Recruiting and
Remuneration-Considering Committee
Director
Director

โดยมี นางสาวเพชรรั ต น์ อนั น ตวิ ชั ย กรรมการและ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน

		 Ms. Petcharat Anantawichai, director and the
company secretary, was the secretary of the Recruiting and
Remuneration-Considering Committee.		
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2553
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำหน้าทีส่ รรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และ
พิจารณาหลักเกณฑ์ ในการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและอยู่ภายในวงเงินที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน มีการประชุม 1 ครัง้ สรุปได้ดงั นี้

		 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั มีผบู้ ริหาร จำนวน
8 ท่าน ดังนี้

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี
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The Management
As of 31 December 2010, there are 8 executives

รายชือ่ / Name
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.
		
8.
		

ตำแหน่ง / Title

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผู้อำนวยการ

นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

กรรมการผู้จัดการโรงงาน

Mr.Apichart Thammanomai

Managing Director

Mr.Suchat Rattanajiajaroen

Plant Director

นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย

Mr.Somsak Anurukpradorn

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

Ms.Petcharat Anantawichai

Director and Senior Dept. Manager (Sales Dept.)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

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

นางสุนันทา ชวนประพันธ์

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ

Mrs.Sununta Chuanprapun

นางมาลี ตั้งใจสนอง

Mrs.Malee Tangjaisanong

Director and Senior Dept. Manager (RD and QC Dept.)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลิต 2, 4 และฝ่ายธุรกิจค้าปลีก

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

นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์
Ms.Chaweewan Prakongsup

นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล

Mrs.Poolsub Leetrakul

		 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ มี ก ารมอบอำนาจให้ แ ก่
กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ให้มีอำนาจ
กระทำการแทนบริษทั ในกิจการตามเงือ่ นไขดังต่อไปนี 
้
1. เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของ
บริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ทุกประการ 
2. เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน
เช่น การซือ้ -ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น 
ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการที่ ไม่เกินกว่า 10
ล้านบาท หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้
เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่
ไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
4. เป็นผู้มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจสำหรับการจ่ายตาม
ปกติธรุ กิจในการบริหารเพือ่ การดำเนินงานของบริษทั

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร

Management Accounting Department Manager

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Assistant Department Manager (Finance Dept.)
		

Scope of authority for management

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

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้าง
ต้นไม่สามารถกระทำได้ หากผู้รับมอบอำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะใดๆ กับบริษัทและ
บริษทั ย่อยในการใช้อำนาจดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2553 เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคณุ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาตามขัน้ ตอนต่อไป 
ทั้งนี้ สำหรับการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ ซึ่งต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึง่ เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตาม 1. เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็น
ผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัด
ลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2553
(1.1) ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ ประชุมและบำเหน็จกรรมการ
ของคณะกรรมการบริษทั

RECRUITMENT OF DIRECTORS
The Board of Directors has appointed the Recruiting
Committee on April 26, 2010 in order to select persons
having suitable qualifications to stay the director position and
propose to the Board of Directors and/ or shareholders to
consider for the next step.
For selecting directors to replace ones whose terms
are expired, such directors must get the approval from the
shareholders’ meeting, based on the majority of voting and
the following procedure
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 2010
		 1.1 Types of remunerations such as meeting
allowance and remuneration performance.
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การสรรหากรรมการ

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.

			
ลำดับ / No.
รายชือ่ / Name

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี
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1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.
		
8.
		
9.
		
10.

นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ

894,000

796,000

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผูอ้ ำนวยการ

866,000

796,000

นายกำธร ตติยกวี

กรรมการ

443,600

396,000

นายบุญเปีย่ ม เอีย่ มรุง่ โรจน์

กรรมการ

435,600

412,000

นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

กรรมการ

535,000

466,000

นายสมศักดิ์ อนุรกั ษ์ภราดร

กรรมการ

503,000

466,000

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมการและเลขานุการบริษทั

535,000

466,000

นางสุนนั ทา ชวนประพันธ์

กรรมการ

503,000

466,000

นางมาลี ตัง้ ใจสนอง

กรรมการ

503,000

466,000

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

549,000

498,000

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

467,600

444,000

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

467,600

444,000

กรรมการอิสระ

435,600

412,000

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

567,000

356,000

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

32,000

-

7,737,000

6,884,000

Mr.Pipat Paniangvait

Director

Mr.Suchat Rattanajiajaroen

Director

Mr.Somsak Anurukpradorn
Ms.Petcharat Anantawichai

Director

Director & Secretary

Mrs.Sununta Chuanprapun

Director

Mrs.Malee Tangjaisanong

นายพิมล รัฐปัตย์

Director

Independent Director &
Chairman of Audit Committee

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

Dr.Yupa Soontrapa
			

Independent Director &
Audit Committee Director

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม

		

Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom
			

		
15.
		

Director

Mr.Boonpiam Eamroongroj

		

13.
		
14.

Managing Director

Mr.Kamthorn Tatiyakavee

Mr.Phimol Rattapat
			

12.

Chairman

Mr.Apichart Thammanomai

		
11.

ตำแหน่ง / Title

หน่วย : บาท / Unit : Baht
ค่าตอบแทน / Remuneration
ปี 2553/2010 ปี 2552/2009

พลโทพิศาล เทพสิทธา

Lt.Gen.Phisal Thepsithar

Independent Director &
Audit Committee Director
Independent Director

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
Mr.Boonsak Chiempricha

นางเอมอร ปทุมารักษ์ ***

Mrs.Aim-on Pathumarak

Independent Director
Director of risk management

รวม / Total
*** คณะกรรมการบริษัทมี 14 ท่าน ลำดับที่ 15 เป็นกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

*** The Board of Directors of the Company Consists of
14 Directors. The fifteenth director is Director of risk
management

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร

		

1.2 Remuneration for the Management

หน่วย : บาท
			
ค่าตอบแทน / Remuneration
จำนวนราย/1 / No./1

ค่าตอบแทนรวม / Remuneration
ปี 2553/2010
ปี 2552/2009

17

27,912,340

26,763,940

โบนัสรวม

17

12,064,350

10,078,130

39,976,690

36,842,070

Salaries and wage
Total Bonus

รวม / Total
/1

นับรวมกรรมการบริหาร จำนวน 6 ราย และผูบ้ ริหาร
จำนวน 11 ราย
(2) ค่าตอบแทนอืน่
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหาร
และผูบ้ ริหาร

/1

Include 6 Directors and 11 Management

2. Other remuneration
		 Provident funds for the management

หน่วย : บาท
			
ประเภทค่าตอบแทน / Remuneration จำนวนราย/1 / No./1
เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
Provident Funds

17

รวม / Total
/1

นับรวมกรรมการบริหาร จำนวน 6 ราย และผูบ้ ริหาร
จำนวน 11 ราย

ค่าตอบแทน / Remuneration
ปี 2553/2010
ปี 2552/2009
1,259,880

1,203,615

1,259,880

1,203,615

/1

Include 6 Directors and 11 Management
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เงินเดือนรวม

ประวัติผู้บริหาร
BOARD OF DIRECTORS - PROFILE
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ k ประธานกรรมการ อายุ 71 (ปี)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขา Education Science Quanzhou Physical Culture institute สาธารณรัฐประชาชนจีน
p หลักสูตร Stanford Executive Program at Standford University California, USA.
p ได้รับทุนเข้ารับการสัมมนาในหลักสูตร Top Management Seminar on Japanese Business (TOPS-V)
		 of The Association for Overseas Technical, Japan
p จบการศึกษาหลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
p เข้ารับการอบรมใน Havard University USA.
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program
p
p

ประสบการณ์ทำงาน
p 2549-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
p 2549-ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
			
รองประธานกรรมการ
p 2549-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
				
p 2549-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
				
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการ
				
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการ
				
p 2549-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
				
p 2549-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
				
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการ
				
p ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
				
p ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

870,065

p

-ไม่มี-

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
ผลิต และจำหน่ายอาหาร
บริษัท เพรซิเดนท์ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
ธุรกิจเช่าซื้อสินทรัพย์
บริษัท ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จำกัด
ธุรกิจลงทุน
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด
ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
บริษัท ซันโกแมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธุรกิจประกอบเครื่องบรรจุภัณฑ์ ประเภทผงอัตโนมัติ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการลงทุน
บริษัท นอร์ทเทิร์น เทคโนโลยี จำกัด
ธุรกิจผลิตเครื่องจักรบรรจุซอง
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก

1.MR. PIPAT PANIANGVAIT k Chairman Age 71
Education background/
Directors skills and duties
trainings

p
p
p
p

p
p
p

The past 5 years
of work experience

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

2006-Present Chairman
			
p 2006-Present
Chief Executive Officee/
			
Vice Chairman of the Board
p 2006-Present
Deputy Chairman
				
p 2006-Present
Chairman
				
p 2006-Present
Director
				
p 2006-Present
Director
				
p 2006-Present
Chairman
				
p 2006-Present
Chairman
				
p 2006-Present
Director
				
p Present
Deputy Chairman
				
p Present
Chairman
				

Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p

p

870,065

p

-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
Thai-Myanmar Success Venture Co., Ltd.
Investment
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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2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย k กรรมการผู้อำนวยการ อายุ 61 (ปี)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553

64

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2548
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
ประสบการณ์ทำงาน
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยฟูจิย่า จำกัด
				
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่แบบโฮมเมด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 352,097
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
p -ไม่มีระหว่างผู้บริหาร
p
p

3. นายกำธร ตติยกวี k กรรมการ อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Bridgeport , U.S.A.
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program ปี 2549
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2547
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
ประสบการณ์ทำงาน
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
ธุรกิจการลงทุนและลิสซิ่ง
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
p 2549-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
				
ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 382,215
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
p -ไม่มีระหว่างผู้บริหาร
p
p

4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ k กรรมการ อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ p ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
p ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และทักษะของการเป็นกรรมการ p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program
ประสบการณ์ทำงาน
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพรซิเดนท์ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จำกัด
				
ตัวแทนนายหน้า
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 30,000
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
p -ไม่มีระหว่างผู้บริหาร

2. MR.APICHART THAMMANOMAI k Managing Director Age 61
Education background/
Directors skills and duties
trainings

p
p
p
p

2006-Present Managing Director
			
p 2006-Present
Director
				
p 2006-Present
Director
				
p 2006-Present
Director
				
				

Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p

p

352,097

p

-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 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 k Director Age 57
Education background/
Directors skills and duties
trainings
 	

p
p
p
p
p

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

2006-Present Managing Director
			
p 2006-Present
Director
				
p 2006-Present
Director
				
p 2006-Present
Advisor
				

Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p

p

382,215

p

-None-

President Holding Co., Ltd.
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 k Director Age 59
Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience

p
p
p

Master’s Degree in Business Administration, Thammasat University
Bachelor Degree in Mechanic Engineering Chulalongkorn University
Director Certification Program

2006-Present Managing Director
			
p 2006-Present
Director
				
p 2006-Present
Director
				

Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p

p

30,000

p

-None-

President Rice Products Plc.
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.
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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

5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ k กรรมการผู้จัดการโรงงาน อายุ 54 ปี

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553

66

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ p ปริญญาตรี สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program
และทักษะของการเป็นกรรมการ
ประสบการณ์ทำงาน
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการโรงงาน
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 93,604
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
p เป็นพี่ชายของบุคคลลำดับที่ 8
ระหว่างผู้บริหาร

6. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร k กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย อายุ 55 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ p Mini MBA สาขาการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program
และทักษะของการเป็นกรรมการ
ประสบการณ์ทำงาน
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 67,489
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
p -ไม่มีระหว่างผู้บริหาร

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย k กรรมการ และผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน อายุ 42 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ p ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program
และทักษะของการเป็นกรรมการ
ประสบการณ์ทำงาน
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
p 2551-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด
				
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 67,666
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
p -ไม่มีระหว่างผู้บริหาร

8. นางสุนันทา ชวนประพันธ์ k กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัยพัฒนา และควบคุมคุณภาพ อายุ 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ p ปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2549
และทักษะของการเป็นกรรมการ p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
ประสบการณ์ทำงาน
p 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
ฝ่ายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 73,509
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
p เป็นน้องสาวของบุคคลลำดับที่ 5
ระหว่างผู้บริหาร

5. MR.SUCHAT RATTANAJIAJAROEN k Plant Director Age 54
p
p

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

2006-Present Plant Director
			
p

p

93,604

p

Older brother of No.8

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

6. MR.SOMSAK ANURUKPRADORN k Director And Senior Dept. Manager (Sales Dept.) Age 55
Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience
Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p
p

Mini MBA in Management, Chulalongkorn University
Director Accreditation Program				

2006-Present
		
p

p

67,489

p

-None-

Director And Senior Dept.
Manager (Sales Dept.)

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

7. MS.PETCHARAT ANANTAWICHAI k Director and Senior Dept. Manager (Finance & Accounting Dept.) Age 42
Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience

Bachelor’s Degree in Accounting, Thammasat University
Director Certification Program
						
p
p

2006-Present Director and Senior
		
Dept. Manager
			
(Finance & Accounting
			
Dept.)
p 2008 – Present Director
				

Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p

p

67,666

p

-None-

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and bakery products		
President Green House Food Co., Ltd.				
Restaurant

8. MRS.SUNUNTA CHUANPRAPUN k Director and Senior Dept. Manager (RD and QC Dept.) Assurance Dept. Age 51
Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience
Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p
p
p

Bachelor’s Degree in Chemistry, Kasetsart University
Director Certification Program 2006
Director Accreditation Program 2003

2006-Present
		
p

Director and Senior Dept.
President Bakery Plc.
Manager (RD and QC Dept.) Manufacturer and distributor of bread and bakery products

p

73,509

p

Yonger sister of No.5

67
ANNUAL REPORT 2010 k President Bakery Public Company Limited

Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience
Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

9. นางมาลี ตั้งใจสนอง k กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต 2, 4 และฝ่ายธุรกิจค้าปลีก อายุ 50 ปี

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553

68

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ
ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

p
p
p

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program

p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
			
ฝ่ายผลิต 2, 4 และฝ่ายธุรกิจค้าปลีก
p 2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 101,822
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
p -ไม่มีระหว่างผู้บริหาร

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร

10. นายพิมล รัฐปัตย์ k กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

เนติบัณฑิต สำนักศึกษากฏหมายเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
p ประกาศนียบัตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย กองบัญชาการทหารสูงสุด
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program
ประสบการ+ณ์ทำงาน
p 2549-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
สื่อสารโทรคมนาคม
p 2549-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัททุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
				
ธุรกิจทุน Holding Company
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัททุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
				
ธุรกิจทุน Holding Company
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
p 2549-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท NLD จำกัด (มหาชน)
				
ก่อสร้าง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 45,000
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
p -ไม่มีระหว่างผู้บริหาร
p
p

11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา k กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

ปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปริญญาโท สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
p ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program
ประสบการณ์ทำงาน
p 2549-ปัจจุบัน
อายุรแพทย์
โรงพยาบาลกรุงธน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
โรงพยาบาล
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
			
กรรมการตรวจสอบ
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 45,000
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
p -ไม่มีระหว่างผู้บริหาร
p
p

9. MRS.MALEE TANGJAISANONG k Director and Senior Dept. Manager Production 2, 4 and Retial Dept. Age 50
p
p
p

Master’s Degree in Business Administration for Smart Entrepreneur, Ramkamhaeng University
Bachelor’s Degree in Economics, Ramkamhaeng University
Director Accreditation Program			

2006-Present Director and Senior
		
Dept. Manager 	
			
Production 2, 4
			
and Retail Dept.
p 2009-Present
Director
				

Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p

p

101,822

p

-None-

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

President Green House Food Co., Ltd.
Resturant

10. MR.PHIMOL RATTAPAT k Independent Director and Chairman of Audit Committee Age 75
Education background/
Directors skills and duties
trainings

p
p
p
p

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			

2006-Present Legal Adviser
			
p 2006-Present
Legal Adviser
				
p 2006-Present
Independent Director
				
p 2006-Present
Independent Director
			
and Chairman of
			
Audit Committee
p 2006-Present
Chairman
				

Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p

p

45,000

p

-None-

Advance InfoService Plc.
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 k Independent Director and Audit Committee Age 61
Education background/
Directors skills and duties
trainings

p
p
p
p

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			

2006-Present Physician
			
p 2006-Present
Independent Director
			
and Audit Committee

Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p

p

45,000

p

-None-

Krungthon Hospital
Hospital
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and bakery products
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Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience

12. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิ โรดม k กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553

70

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Pittsburgh, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร West Virginia University, สหรัฐอเมริกา
p ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program และAudit Committee Program
ประสบการณ์ทำงาน
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
			
กรรมการตรวจสอบ
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
p 2549-2551
ผู้อำนวยการโครงการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			
ปริญญาตรีนานาชาติ
มหาวิทยาลัย
p 2549-ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ประจำภาคการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
				
มหาวิทยาลัย
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการบันทึกข้อตกลง
กระทรวงการคลัง
			
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
กระทรวง
p 2549-ปัจจุบัน
ประธานหลักสูตรปริญญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			
บริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัย
p 2552-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
			
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคาร
p 2552-2553
หัวหน้าภาควิชาการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
				
มหาวิทยาลัย
p 2553-ปัจจุบัน
คณบดี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
				
มหาวิทยาลัย
p 2553 ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 45,000
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
p -ไม่มีระหว่างผู้บริหาร
p
p

13. พลโทพิศาล เทพสิทธา k กรรมการอิสระ อายุ 77 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
p ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
p ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
p ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
p ปริญญาตรี สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล)
p ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2321
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program และ Audit Committee Program
ประสบการณ์ทำงาน
p 2549-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการวิชาการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
คณะที่ 645 ผลิตภัณฑ์ทันตกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
				
หน่วยงานของรัฐบาลกำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ร้อคเวิธ จำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เพรซิเดนท์ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
p 2549-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 45,000
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
p -ไม่มีระหว่างผู้บริหาร
p
p

12. ASSOC. PROF. DR. KULPATRA SIRODOM k Independent Director and Audit Committee Age 54
Education background/
Directors skills and duties
trainings

p
p
p
p

2006-Present Independent Director
		
and Chairman 	
			
of Audit Committee
p 2006-Present
Independent Director
			
and Audit Committee
p 2006-2008
Director of
			
International Studies
p 2006-Present
Associate Professor
			
of Finance
p 2006-Present
Committee State
			
Enterprise Evaluation 	
			
Memorandum  
p 2006-Present
President of
			
MBA program, 	
			
International program
p 2009-Present
Independent Director
			
and Audit Committee
p 2009-2010
Head of Department
			
of Finance
p 2010-Present
Dean
				
p 2010-Present
Independent Director
			
and Chairman of the
			
Risk Management Committee

Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p

p

45,000

p

-None-

Thai President Foods Plc.
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
Faculty of Commerce and Accounting, Thammasat University
University
Thai Wacoal Plc.
Manufacturer of ready-made garment

13. LT GEN PHISAL THEPSITHAR k Independent Director Age 77
Education background/
Directors skills and duties
trainings

p
p
p
p
p
p
p
p

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

2006-Present Chairman of the
		
Academic
			
Board 645, Dental
			
Products
p 2006-Present
Independent Director
				
p 2006-Present
Independent Director
				
p 2006-Present
Independent Director
				

Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p

p

45,000

p

-None-

Office of Standard Industrial Products, (Sor.Mor.Or),
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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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

14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา k กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553

72

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

p
p
p
p

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
MBA THE UNIVERSITY OF SANTA CLARA, SAN JOSE, CA., U.S.A.
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4111)
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program

ประสบการณ์ทำงาน
p 2549
อธิบดี
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
p 2550
ผู้ตรวจราชการ
				
p 2551
นักวิเคราะห์นโยบายและ
			
แผนทรงคุณวุฒิ
p ปัจจุบัน
กรรมการข้าราชการ
			
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
p ปัจจุบัน
กรรมการอำนวยการ
				
p 2551-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
			
กรรมการตรวจสอบ
p ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
				
p ปัจจุบัน
กรรมการและ
			
ประธานกรรมการบริหาร
p ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและ
			
ประธานกรรมการบริหาร
p ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
				
p ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากรรมการ
				
				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

7,500

p

-ไม่มี-

กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานราชการ
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานราชการ
กรมสรรพากร
หน่วยงานราชการ
ศาลยุติธรรม
หน่วยงานราชการ
สถาบันบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หน่วยงานราชการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
ธนาคาร
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด
การเงิน
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
บริษัทที่ปรึกษา เอ็ม เอฟ ซี จำกัด
การเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โทรคมนาคม

15. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ k ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร อายุ 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

p
p

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน
p 2549-2552
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
p 2553-ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

19,500

p

-ไม่มี-

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

14. MR.BOONSAK CHIEMPRICHA k Independent Director Age 61
Education background/
Directors skills and duties
trainings

p
p
p
p

2006
Director
			
p 2007
Inspector
				
p 2008
Plan and Policy Analyst 10
			
(infrastructure Advisory)
p Present
Chairman of Audit 	
			
Committee
p Present
Director
				
p 2008-Present
Independent Director
			
and Audit Committee
p Present
Director and Audit
			
Committee 	
p Present
Director and Chairman
				
p Present
Chairman
				
p Present
Chairman
				
p Present
Advisor
				
				

Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p

p

7,500

p

-None-

General of The Comptroller General’s Department
Government agency
General, Ministry of Finance
Government agency
Revenue Department
Government agency
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
M.F.C Advisory Company Limited
Finance
Office of The National Boardcasting and
Telecommunications Commission
Telecommunications

15. MS.CHAWEEWAN PRAKONGSUP k Management Accounting Department Manager Age 49
Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience

p
p

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

2006-2009
		
			
p 2010-Present
			

Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p

p

19,500

p

-None-

Assistant Department
Manager (Accounting
Dept.)
Management Accounting
Department Manager

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

16. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล k ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน อายุ 50 ปี

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553

74

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

p

ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

p 2549-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

15,500

p

-ไม่มี-

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

หมายเหตุ : กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยในการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น :		 1. นายพิมล รัฐปัตย์
		 2. พ.ญ.ยุพา สุนทราภา
		 3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
		 4. พลโทพิศาล เทพสิทธา
		 5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
		 /1 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

16. MRS.POOLSUB LEETRAKUL k Assistant Department Manager Finance Dept. Age 50
p

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

2006-Present
		
			

Shareholding
(No. of share) /1
Relationship
with Directors

p

p

15,500

p

-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, except :1. Mr.Phimol Rattapat
2. Dr.Yupa Soontrapa
3. Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom
4. Lt.Gen Phisal Thepsithar
5. Mr.Boonsak Chiempricha
/1
 	
Included spouse and children
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Education background/
Directors skills and duties
trainings
The past 5 years
of work experience

การกำกับดูแลกิจการ
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553

76

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
งานของบริษัท และกรรมการที่เป็นอิสระหรือคณะกรรมการตรวจ
สอบ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นการดำเนิน
ธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล มาโดยตลอด โดยคณะกรรมการบริษทั  

ผู้บริหาร และพนักงานเป็นส่วนที่สำคัญในการผลักดันให้การพัฒนา
การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส และสร้างความเชื่อ
มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ลูกค้า และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยปฏิบตั หิ น้าที่ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์
ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็นสำคัญ
ทัง้ นี้ บริษทั ยังมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะใช้ดุลยพิ นิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิ จารณากลยุทธ์
การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร ตลอดจนจะท้วงติงหรือคัดค้าน
การกระทำของกรรมการอื่ น ๆ หรื อ ฝ่ า ยจั ด การในกรณี ที่ มี
ความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของ
ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ราย รวมทั้ ง ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารรายงานทางการเงิ น
ระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและน่าเชือ่ ถือ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่
ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่าง
มัน่ คง โดยการสร้างกลไกควบคุมการดำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความเชือ่ มัน่ ความเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและบริการ พนักงาน ตลอดจนความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น บริษัท จึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
กฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนด
เป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ไว้ดงั นี้
1. ดำเนินการให้ โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการ
กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละชุด และผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน
2. ดำเนินการให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ รายงานทางการเงินสะท้อน
ผลการดำเนินงานที่แท้จริง โดยมีการประเมินและวางมาตรการใน
การป้องกันและจัดการความเสีย่ งให้อยู่ ในระดับทีเ่ หมาะสม
3. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของ
บริษัทและการกำกับดูแลฝ่ายบริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักการการถ่วงดุลอำนาจที่ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังนัน้
จึงให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน

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.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICIES
The company acknowledges the importance of
Good Corporate Governance. To establish a stable growth,
the management mechanism much be transparent, auditable,
reliable, fair to shareholders, customers, employees, and
socially responsible. The company, therefore, complies with
the laws, Office of Securities and Exchange Commission
and SET regulation, and the principle of Good Corporate
Governance The Board of Directors set up good corporate
governance policies 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 countermeasure and audit ability. Hence, Internal
Control and Internal Audit are considered top priorities.

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ยึดมั่น
การดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด และได้พยายาม
ปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นตาม
หลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี บริษทั มีการปฏิบตั ติ ามข้อกำหนดของกฎหมาย
ข้ อ กำหนดของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2549 บริษทั ได้มกี ารจัดแบ่งหมวด เป็น 5 หมวด
ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ
ของผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ ใช้สทิ ธิของตน และปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
ได้แก่ การซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในกำไร การได้รบั ข่าว
สารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้กำหนดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วัน
สิน้ สุดของรอบปีบญั ชี โดยในปี 2553 บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 31 ในวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยได้จดั ทำ
หนังสือเชิญประชุม ซึง่ ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
10 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ บริษทั ได้ประกาศลงใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญ

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 2010, the company set the 31th general
meeting of shareholders on April 26th, 2010. 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
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4. ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติ
งานที่โปร่งใส รอบคอบและมีเหตุผล
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตาม
ความจริงโดยการเปิดเผยนัน้ ต้องไม่กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรม
และไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั
6. มุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ ยึดมัน่ ในการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า โดยสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ อยูเ่ สมอ
7. ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม พัฒนา
ศักยภาพให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษทั
8. ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความ
เท่าเทียมกัน
9. ดำเนิ น การโดยตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิง่ แวดล้อม และสังคมโดยส่วนรวม 

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553
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ผูถ้ อื หุน้ ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยในปี 2553
ได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 16,19 และ 20 เมษายน ทีผ่ า่ นมา รวม
ทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th /
ข้อมูลการลงทุน 
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ได้รับการพิจารณา
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น
เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมนัน้ มีขอ้ มูลครบถ้วน เพียงพอ ให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่างๆ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุม
ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ระบุชดั เจนถึงเอกสารหลักฐาน แสดงความเป็นผู้
ถือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม ว่าจะต้องนำ
เอกสารหลักฐานใดมาแสดง และบริษัท ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน
สำหรับวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ำคัญ ได้แก่
การเลือกตัง้ กรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ :
บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยได้ ให้รายละเอียดประวัติกรรมการ และการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วน 
การจัดสรรเงินกำไร : บริษัทได้ ให้รายละเอียด เกี่ยวกับ
การจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี : บริษทั ได้ ให้รายละเอียดเกีย่ วกับ
ผูส้ อบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทนเหตุผลของการคัดเลือก
ผูส้ อบบัญชี คุณภาพของการปฏิบตั งิ านในช่วงปีทผี่ า่ นมา 
วันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการ จะชี้แจงสิทธิ
และหน้าที่ ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนด
ให้นบั จำนวนหุน้ สามัญ 1 หุน้ มีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง
การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการประชุมได้จัดสรรเวลา
ในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง
เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คำถามในทีป่ ระชุม โดย
ปี 2553 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวม 14 ท่าน ซึ่งมี
ประธาน คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายได้
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม บริษัทได้บันทึก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ ำคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพือ่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ สำหรับรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ดั
ในวันที่ 26 เมษายน 2553 ได้เผยแพร่ไว้ที www.farmhouse.co.th
/ ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุม ผูถ้ อื หุน้ 14 วัน
2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
โดยปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
2.1 การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั กำหนดให้มกี ารประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันปิด

consecutive days. In 2010 the company announced the
meeting during 16, 19, 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 2010, there were altogether
14 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 26th, 2010
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
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
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บัญชีงบดุลงวดสิ้นปี โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม
นอกจากนีห้ ากมีความจำเป็น ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน
ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้อง
ในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติ
จากผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นกรณีไป 
วาระการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น ได้ รั บ การ
พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ
ดังนั้น เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนั้น มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นใช้
ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่างๆ และไม่มกี ารเพิม่ วาระ
การประชุมที่ ไม่ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและ
ออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด มี 3
แบบ ซึง่ สามารถ Down Load ได้จาก www. farmhouse.co.th
โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
กำหนดทิศทางการลงคะแนนได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ ใช้บัตรลงคะแนน
เสียงสำหรับทุกวาระ โดยตรวจนับคะแนนเสียงและ เปิดเผยผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยระบุผลการลงคะแนน
ของผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้การบริหารงาน
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีมาตรการ การทำรายการ
ระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ดังนี 
้
1. กรณีทเี่ ป็นรายการทีเ่ ป็นปกติประจำ และทำกัน
ต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการ สามารถดำเนิน
การได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็นราคายุติธรรม
คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็น
ที่จะนำมาตัดสิน ในการทำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารและจัดการ
ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั โดยจะต้อง
เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อนำมาใช้ ในการประกอบคำอธิบาย
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. กรณีที่เป็นรายการที่ ไม่ ได้เป็นเรื่องปกติประจำ
แต่เป็นรายการที่เป็นนัยสำคัญ หากบริษัท มีการทำรายการใน
ลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำนาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจ
สอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น
ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย
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เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้
ให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
2.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นบริษัท มีการกำหนด “นโยบาย คำสั่ง และวิธีการดูแล
กรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน” (ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2545)
สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการ
และผู้ บ ริ ห าร บริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารรายงาน
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามทีก่ ำหนดไว้ ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุวาระเรื่อง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้  
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านี้
ได้รบั การดูแลอย่างดี ดังนี้
p ต่อผู้ถือหุ้น :
บริษทั จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุง่ มัน่ ในการสร้าง
การเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดี ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว
p ต่อพนักงาน : 
1. ปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานโดยเคารพต่ อ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วาม
เป็นมนุษย์ และสิทธิพนื้ ฐานของมนุษยชน
2. สร้างสภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ในการทำงาน โดย
คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้ โอกาส
ในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กบั บริษทั
5. พิจารณาผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสม
กับความรูค้ วามสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานแต่ละคน
p ต่อคู่ค้า :
1. ปฏิบตั ิให้เป็นไปตามข้อตกลง เงือ่ นไขทางการค้า
2. แลกเปลีย่ นความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ
เพือ่ เพิม่ คุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการ
3. สร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน

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:
p

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
p

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
p

To business partner :

		 1. To conduct business in accordance with trade
agreements and conditions
		 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
p

To creditors :

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

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
p

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
p

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.
Including performing activities that promote the
expression of responsibilities to the society such as donating
for the project of constructing Bhumi-Siri-Mangkalanusorn
Building, the Center of Medical Excellence of Chulalongkorn
Hospital, Thai Red-Cross, basic fire-fighting training project,
the project supporting Children’s day Fair, the project
supporting scholarship and the project of Tod-Ka-Tin Samak-ki.

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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4. ไม่เรียก และไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ซึง่ อยูน่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า
p ต่อเจ้าหนี้ :
บริษทั ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ ตี อ่ เจ้าหนี้ รวมทัง้ มีการ
จ่ายชำระตรงตามเวลาทุกครัง้
p ต่อลูกค้า :
1. ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักความพึงพอใจ ในสินค้า
และบริการของลูกค้าเป็นทีต่ งั้
2. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือ่ สัตย์ ยุตธิ รรม และ
มีนำ้ ใจ
3. รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
4. พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการอย่างต่อเนือ่ ง
5. เพื่อให้ผู้บริ โภคได้รับประโยชน์สูงสุด จึงยึดถือ
หลักปฏิบตั ิ 4 ประการคือ
5.1 ใช้ วั ต ถุ ดิ บ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพดีทสี่ ดุ
5.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการ
ทางโภชนาการของคนไทย อย่างไม่หยุดนิง่
5.3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ
เพือ่ สร้างคุณภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ อยูเ่ สมอ
5.4 ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อ
ให้ผบู้ ริโภคได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
p ต่อคู่แข่ง :
บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลัก
สากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขัน
ทางการค้า ไม่เข้าไปล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขัน ในปีที่
ผ่านมา บริษทั ไม่มขี อ้ พิพาทใดๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคูแ่ ข่งทางการค้า
p ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : 
1. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี ต่อชุมชน และสังคม โดย
ส่วนรวมเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ
3. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนสังคม
โดยส่วนรวม และวัฒนธรรมอันดีงาม
รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน โครงการ
ก่อสร้างอาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โครงการฝึกอบรมดับเพลิง
ขัน้ พืน้ ฐาน โครงการสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา โครงการทอดกฐินสามัคคี เป็นต้น
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ
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เปลีย่ นแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษทั หรือต่อการตัดสินใจลงทุน
หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูส้ นใจลงทุนได้
ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพ
เดียวกัน โดยแบ่งเป็น
1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่
งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
2. สารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน
การจ่าย/ไม่จา่ ยปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ (แบบ
56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวในรูปแบบ Online ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป และไม่ถูก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเนือ่ งมาจากการเปิดเผย
ข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
สารสนเทศที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
และรายงานประจำปี นอกจากงบการเงินแล้ว ยังมีการเปิดเผยใน
เรือ่ งต่างๆ เพือ่ แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึง
การดำเนินธุรกิจของบริษทั
2. การกำกับดูแลกิจการ มีการจัดทำนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ จริยธรรมจรรยาบรรณ เป็นลายลักษณ์อกั ษร 
3. สังคมและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม บริษัท ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้
กำหนดไว้ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้บริษัทคำนึงถึงความ
รับผิดชอบทีม่ ตี อ่ สังคมโดยส่วนรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและได้กำหนดไว้ ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมโดยส่วนรวม คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้ความสำคัญในการมีสว่ นร่วมสนับสนุน 
4. โครงสร้างการถือหุน้ มีการเปิดเผยรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ 10
อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุม
สามัญประจำปีกอ่ นวันประชุม
5. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการ
เปิดเผยทั้งรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการ
ควบคุ ม ภายใน และเปิ ด เผยให้ ท ราบถึ ง ผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ตามรายละเอียด หน้า 88-90
6. รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ ป รากฏในรายงานประจำปี งบการเงิ น ดั ง กล่ า วจั ด ทำขึ้ น ตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย

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 88-90)
		 6. Report of the Board: The Board of Directors
is responsible for the financial statements of the Company
and financial information as appeared at the annual report.
The financial statements were prepared in conformity with

generally accepted accounting standards in Thailand. We
selected the suitable accounting policies and always conduct
accordingly. We used careful judgment and the best estimates
for the preparation. We also disclosed important information
enough in the notes of the financial statements. In addition,
we maintained the efficient internal control so that we assured
reasonably that recording accounting data was correct,
complete and adequate. The Board of Directors also prepared
the report of the Board’s responsibilities for preparing the
financial statements, covering important matters according to
conducts that should be performed for directors of registered
companies as the SET had suggested. The Chairman of the
Board of Directors, the Managing Director signed the report
and the report of auditor at the annual report.
		 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 2010, the Company participated in the
event on March 19th, 2010.
On July 2nd, 2010, the Company met analysts and
investors in “Analysts and Investors Meets Saha Phat Group”
Fair which was especially set up in conjunction with the 14th
Saha Group Fair.

83
ANNUAL REPORT 2010 k President Bakery Public Company Limited

บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิด
เผยข้ อ มู ล สำคั ญ อย่ า งพอเพี ย งในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ รวมทัง้ คณะกรรมการ
บริษทั ยังได้จดั ทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ
จัดทำรายงานทางการเงิน ซึง่ ครอบคลุมเรือ่ งสำคัญตามข้อพึงปฏิบตั ิ
สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ ได้เสนอแนะ
ไว้ ลงนามโดยประธานกรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ โดย
แสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชี ในรายงานประจำปี 
ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบ
ควบคุมภายใน 
7. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัท ได้กำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้
ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ จ่ายเป็นเบีย้ ประชุม บำเหน็จ และ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรร
เอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มตามปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้น ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการ
เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ
8.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร ในแบบรายงาน
56-1
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่
เกีย่ วกับการเงินและที่ ไม่ ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่าย
บริหารดำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลทีค่ รบถ้วน ตรง
ต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหาร
ของบริษัท ได้ ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วน
ของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้กรรมการและ
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ
ติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 02-2093000 ต่อ 3098,
02-2093098 หรือที่ website www.farmhouse.co.th หรือที่
e-mail address petcharat@farmhouse.co.th นอกจากนี้
บริ ษั ท ยั ง เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในงาน opportunity day ที่ ท าง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้
พบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2553
บริษัทได้ร่วมงานนี้ ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 และ เมื่อวันที่
2 กรกฎาคม 2553 บริษทั ได้รว่ มพบปะกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน
ในงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ซึ่งจัดขึ้นเป็น
พิเศษในงานแสดงสินค้าเครือสหพัฒน์ครัง้ ที่ 14

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5. Responsibilities of the board of directors
5.1 Structure of the board of directors
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
		 To counterbalance directors who are not
การถ่วงดุลของกรรมการที่ ไม่เป็นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี จ ำนวน 14 ท่ า น executives, the board of directors consists of 14 persons:
		 p directors who are executives 6 persons
ประกอบด้วย
		 p directors who are not executives 3 persons
p กรรมการทีเ่ ป็นผูบ
้ ริหาร 6 ท่าน
		 p audit and independent directors 5 persons
p กรรมการที่ ไม่เป็นผูบ
้ ริหาร 3 ท่าน
(4 of them are audit directors)
p กรรมการตรวจสอบและอิ ส ระ 5 ท่ า น (ใน
The board of directors is responsible for performing
กรรมการอิสระ 5 ท่านนี้ มี 4 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ)
their duties in accordance with laws, objectives and regulations
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ of the company as well as the resolutions of the shareholder
หน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท meeting with honesty and taking care of the company’s
ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ interests. The board of directors has a certain term for the
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยกรรมการบริษทั มีวาระ position. According to the company’s regulations, for every
การดำรงตำแหน่งทีแ่ น่นอน ซึง่ ตามข้อบังคับของบริษทั กำหนดไว้วา่ general meeting, one-third of the directors must resign from
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 the position at the first and the second years after registering
ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก the company. Directors who have to resign have to randomly
และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ ใด draw lots to decide which directors have to resign. For years
later, directors who are in the post longest must resign, and
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ ในตำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้
directors who already resigned can be reelected.
เป็นผูอ้ อกจากตำแหน่ง กรรมการซึง่ พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รบั
5.2 Sub-committee
เลือกตัง้ ใหม่ ได้ 
		 The Board of Directors appointed three
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
 Sub-committees to study and screen details. This could
มีจำนวนทัง้ สิน้ 3 คณะ เพือ่ ช่วยศึกษารายละเอียดและกลัน่ กรองงาน increase the efficiency of working of the Board of Directors.
อันจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ The composition and duties were clearly specified. This
ได้มกี ารกำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ ไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น divided as the Audit Committee as shown on page 52-53.
And at April 26, 2010 the Board of Directors had the
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดหน้า 52-53 และเมื่อ resolution of setting the Risk Management Committee
วันที่ 26 เมษายน 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจัดตั้ง by inviting one person outside as the director of the risk
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้เชิญบุคคลภายนอกมาเป็น management – Mrs. Aim-on Pathumarak, and the details on
กรรมการบริหารความเสีย่ ง 1 ท่าน คือ นางเอมอร ปทุมารักษ์ และ page 56-57.
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดหน้า
5.3 Role, duty and responsibilities
56-57
		 of the board of directors
5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
Leadership and vision
		 คณะกรรมการ
		 The board of directors has participated in
approving visions and missions of the company in order to
ภาวะผูน้ ำและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความ perform in accordance with the set vision and mission. The
เห็นชอบ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท และเพื่อที่จะดำเนินการ management appointed a strategic working group to specify
ให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์และภารกิจที่ ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มกี ารแต่ง the company’s total strategy and to prepare each work
ตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์รวมของ unit’s strategy. This can be a guideline of operations. Also,
บริษทั และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทาง there are systems of monitoring, improving and evaluating
ในการดำเนินงาน รวมทัง้ ได้จดั ให้มรี ะบบการติดตาม ปรับปรุง และ performance, compared to the set plan and budget in order to
ประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณ maximize values of the company.
ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท โดยมี
วิสยั ทัศน์ และ ภารกิจ ดังนี้

		 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. To build trust and satisfaction to related
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
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วิสยั ทัศน์ (Vision)
เป็ น ผู้ นำในการผลิ ต และจั ด จำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
เบเกอรี่ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยม และความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้บริ โภค
ภารกิจ (Mission)
1. มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาและผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
ทัง้ คุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
2. ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพสูง
3. พั ฒ นาระบบบริ ห าร และการจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง
4. สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้ผู้ที่มี
ส่วนเกีย่ วข้อง
ในด้านบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารบริษทั ได้จดั ให้มี
การแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้างและการปฏิบัติตาม
หน้าที่ มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังกล่าว ต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการลงนามผูกพัน
บริษทั ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้แล้วว่า ให้กรรมการสองคน
ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และประทั บ ตราสำคั ญ ของบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการอาจกำหนดชือ่ กรรมการผูม้ อี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษทั ตามข้อบังคับ ของบริษทั
จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัท ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง จึงได้
ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร
และ พนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซือ่ สัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายในขอบเขต
ความรับผิดชอบของตน รวมทั้งต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ
ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ละเว้นการกระทำ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษทั และส่วนรวม
การรวมหรือแยกตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ ไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ
ทัง้ นี้ มีการแยกอำนาจหน้าทีร่ ะหว่างกันอย่างชัดเจน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ฯ ได้ ให้ ความสำคั ญ ต่ อ ระบบการควบคุม
ภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน ภายใต้แนวความคิดที่
ว่าระบบการควบคุมภายในไม่ ใช่ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือ
เป็ น ระบบซึ่ ง แยกออกจากระบบงานประจำขององค์ ก ร แต่ ก าร
ควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่ายบริหาร
ใช้ ป ฏิ บั ติ ง านการจั ด ให้ มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าที่และอำนาจหน้าที
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่ ในการอนุมัติของแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม มีความชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จึงจัด
ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผล
การควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงานตามแผนงานทีว่ างไว้เป็นประจำ
ทุกปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีทผี่ ตู้ รวจสอบภายใน
ตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานใดมีความบกพร่อง มีความเสี่ยง
มีความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
ผิดหลักจริยธรรมหรือคุณธรรม ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและเสนอไปยังกรรมการผู้อำนวยการให้มี
การสัง่ การ เพือ่ ตรวจสอบระบบนัน้ ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครัง้  
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่าง
สม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ เพิ่ม
ตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน เพื่อทบทวนและ
พิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจนงบการ
เงินประจำเดือน และ กำหนดนโยบายการบริหารทีส่ ำคัญและจำเป็น
โดยมีเลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการทราบ
ด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั และ เอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน โดย
ในปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ
จำนวน 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
แต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้
		

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 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
2010, the board of directors held 12 meetings as usual.

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การประชุมวาระปกติ

รายชื่อ
Name

1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายกำธร ตติยกวี
4. นายบุญเปีย่ ม เอีย่ มรุง่ โรจน์
5. พลโทพิศาล เทพสิทธา
6. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
7. นายสมศักดิ์ อนุรกั ษ์ภราดร
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
9. นางสุนนั ทา ชวนประพันธ์
10. นางมาลี ตัง้ ใจสนอง
11. นายพิมล รัฐปัตย์
12. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
13. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

Meeting Attendance / Total Reular Meetings
Mr.Pipat Paniangvait 	
Mr.Apichart Thammanomai 	
Mr.Kamthorn Tatiyakavee
Mr.Boonpiam Eamroongroj
Lt.Gen.Phisal Thepsithar
Mr.Suchat Rattanajiajaroen
Mr.Somsak Anurukpradorn
Ms.Petcharat Anantawichai
Mrs.Sununta Chuanprapun 	
Mrs.Malee Tangjaisanong
Mr.Phimol Rattapat 	
Dr.Yupa Soontrapa 	
Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom
Mr.Boonsak Chiempricha

12/12
12/12
12/12
11/12
11/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
11/12
11/12
11/12

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูล
ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนดังนี้
p ให้ความรูแ
้ ก่กรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารฝ่ายต่างๆ เกีย่ ว
กับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ

USES OF COMPANY’S INFORMATION
The policies on using the company information for
personal purposes are as follows:
p 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
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Company Secretary is responsible for preparing
เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึง่ มีรายละเอียด เช่น ชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วม the minutes of meetings, detailing a list of Director persent
/ absent, main points and decisions made by Directors, and
ประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญ และมติคณะกรรมการบริษทั
ไว้อย่างชัดเจน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก are certified by the board and are maintained. Each director
คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่าน ได้รับรายงานการ receives the meeting note 7 days
in advance before certification.
ประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน 
5.5 Self-evaluation of the board of directors
5.5 การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท
		 The board of directors performed their duties
คณะกรรมการของบริษทั ได้มกี ารปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง completely and foresaw to improve effectiveness of their
ครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติ performance. Then, the board of directors has set to evaluate
หน้าที่ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประเมินตนเองของ themselves yearly. The evaluation result of year 2010
คณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี และสำหรับการ summarized that the effectiveness of their performance was
ประเมินผลประจำปี 2553 สรุปผลโดยรวมได้วา่ ประสิทธิผลในการ at good to very good level.
5.6 Compensation for directors
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั อยู่ ในเกณฑ์ทดี่ ถี งึ ดีเยีย่ ม 
		
and executives
5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการ : บริษัท ได้กำหนด 		 Compensation for directors: the company
specifies the compensation for the board of directors clearly
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้ and
transparently and is approved at the shareholders’
ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ จ่ายเป็นเบีย้ ประชุม บำเหน็จ และ meeting. All amount of the compensation is paid for meeting
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรร allowance, remuneration and other expenses and is allocated
เอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มตามปริมาณงาน by the board of directors. The audit committee receives more
ทีเ่ พิม่ ขึน้  
compensation based on volume of work
ค่ า ตอบแทนของผู้ บ ริ ห าร : บริ ษั ท ได้ ก ำหนด 		 Compensation for executives: the company
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งเชื่อมโยงกับ specifies the compensation for the executives in accordance
ผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละปี และผลการดำเนินงานของ with the company policy that links with the company’s
ผูบ้ ริหารแต่ละท่าน โดยใช้ระบบ Key Performance Indicators performance of each year each executive’s performance is
measured with key performance indicators (KPIs)
(KPIs)
In 2010, the company paid all compensations
ปี 2553 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ 		
to the board of directors and the executives. Details are shown
กรรมการและผูบ้ ริหาร ดังรายละเอียดในเรือ่ งค่าตอบแทนกรรมการ in compensation for directors and executives on page 60
และ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร หน้า 60
5.7 Development of directors
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		 and executives
กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎ 		 All executives of the company have
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความรู 
้ qualifications according to the regulations of the stock
ความสามารถ มีศกั ยภาพ โดยมีกรรมการ 10 ท่าน ได้ผา่ นการอบรม exchange of Thailand. The directors must have knowledge,
ของสถาบัน IOD ในหลักสูตร Director Certification Program ability and potential. Ten directors passed the training of
(DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ มี the director certification program (DCP) of IOD Institute. The
กรรมการอีก 4 ท่าน ได้ผา่ นหลักสูตร Director Accreditation course belongs to the Thai Institute of Director Association.
four more directors passed the course of director
Program (DAP) ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่สำคัญและ And
accreditation program (DAP). Both courses are important and
จำเป็นอย่างยิง่ ต่อบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
necessary for roles, duties and responsibilities of directors.
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
p กำหนดให้ผู้ บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และจั ด ส่ ง สำเนารายงานนี้
ให้แก่บริษทั ในวันเดียวกับวันทีส่ ง่ รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
p ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ ได้เปิดเผย เพื่อ
ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระสำคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่
โดยถือเป็นหนึง่ ในข้อบังคับเกีย่ วกับการทำงานของบริษทั ด้วย

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดย
จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนัน้ ๆ รวมทัง้ จัด
ตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ปรับปรุงมาตรการ
การควบคุมภายในให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสีย่ ง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2554 เมือ่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน อ้างอิงตามมาตรฐานสากล (The
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission, COSO) ซึง่ 5 องค์ประกอบได้แก่
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริ ษั ท ฯ มี ส ภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม ที่ ดี แ ละ
เหมาะสม ซึง่ มีสว่ นประกอบมาจาก 2 รูปแบบ นัน่ คือ แบบรูปธรรม
และนามธรรม โดยบริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมแบบเป็นนามธรรม
(Soft Controls) ทีเ่ ป็นส่วนสำคัญทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้การปฏิบตั งิ าน
ขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วย
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าการ
มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นรูปธรรมที่เป็นกฎเกณฑ์
เพียงอย่างเดียวที่ช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึง
ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี ในการควบคุมบุคลากรสำหรับกิจกรรม
ต่างๆ ในการทำงานอย่างมีความรูค้ วามสามารถ ด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึง
ทิศทางและนโยบายหลักๆ ในการดำเนินงานด้านธุรกิจและปฏิบัติ
การ มี โครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และ
เหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับ
ผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติงานโดยยึด

with the Securities and Exchange Commission Act, 1992 and
SET regulations.
p To require Executives to report in any changes
in asset 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.
p 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
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.
According to the Board of Directors’ meeting No
2/ 2011 on February 23, 2011, there were five independent
directors and four auditors in the meeting. There was an
assessment of the Internal Control system, referred to
the international standard (the Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission, COSO) which
consists of five elements as follows:

1. Control environment

		 The Company had the good and suitable control
environment which consisted of two forms: tangible and
intangible. The Company had the environment in the intangible
form (soft control) that was an important part that supported
the accomplishment according to the control’s objective with
limited resources and incurred permanence rather than the
focus on developing tangible internal environment that was
only criterion that could push forward the organization to
achieve the objective. The Company then promoted to build
the good conscience about controlling personnel for working
activities with knowledge, capability, honesty and ethics. The
control environment covered the main direction and policy for
performing business and conduct. There was the organization
structure and the chain of command that was clear and
suitable. Staff at all levels in the organization acknowledged
their roles, duties and responsibilities, including realizing their
own responsibilities. The Company’s intention was to perform

the works by holding on the good corporate governance
clearly.

2. Risk assessment

		 The Board of Directors appointed the Risk
Management Committee as a whole. The Committee had
duties to specify the risk management policy of the Company
and control every working unit to perform in accordance with
the policy and also reported the risk management to the Board
of Directors. The Risk Management Committee’s structure
consists of members of the independent directors and
executive directors of the Company. There were three subcommittees for the risk management under the supervision of
the Risk Management Committee. The sub-committees were
divided into production, office and selling and consisted of
representatives of all working units and the secretary of the
Risk Management Committee acted as the coordinator.

3. Control activities

		 The Company had control activities by using
Key Performance Indexes (KPIs), a tool for planning and
controlling work results at all levels in order to achieve the
objective and the target efficiently. Scope of power and
authority and approved amount of money at each level
were written. Documents that could be helpful were shared
and there were persons responsible if there was any error.
The Company’s assets were protected from losses or being
used inappropriately. There were measures to prevent taking
advantages of the Company for personal uses and persons
inside the organization were appointed to be responsible for
internal controls for each system and their responsibilities
were clearly separated.

4. Information and communication

		 The Company considered the information
and communication system important by developing the
information and communication system continuously in order
that the information process was good and efficient enough
for both working units and the organization. This could assure
that the communications were correct, suitable, useful,
reliable and continuous. The control of information - both
internal and external – that related to financial and operation
were recorded and submitted to the management and other
personnel within those working units who needed to use the
information for their duties, especially the information that
signaled the management would be able to solve the problem
in time and to manage the business that achieved the working
units’ objectives.
		 There were developments in the information
continuously and important information was prepared enough
for decision.
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หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
อย่างชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง โดยคณะกรรมการดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ ก ำหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
ของบริ ษั ท ฯ และกำกั บ ดู แ ลให้ ทุ ก หน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ตาม
นโยบายดังกล่าว ตลอดจนมีหน้าที่รายงานการบริหารความเสี่ยง
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โครงสร้างของคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ของ
คณะกรรมการอิสระและกรรมการบริหารของบริษทั โดยมีการจัดตัง้
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการผลิต ด้านสำนักงาน และด้านการจัดจำหน่าย
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก
ทุกหน่วยงาน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นผูป้ ระสานงาน 
3. กิจกรรมการควบคุม
บริ ษั ท ฯ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม โดยใช้ ดั ช นี วั ด
ผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม
ผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจ
หน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติ ในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
มีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่เอื้ออำนวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคล
ผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกันทรัพย์สิน
ของบริษทั ฯ ไม่ ให้สญู หาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีมาตรการ
ป้องกันไม่ ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน ตลอดจนกำหนดบุคลากรภายในองค์กรขึ้น เพื่อดูแลรับ
ผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานและการแบ่งแยก
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารสารอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มี ก ระบวนการสื่ อ สารสารสนเทศที่ ดี และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร
เพือ่ ทีจ่ ะทำให้มนั่ ใจได้วา่ การสือ่ สารนัน้ ถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์
น่าเชือ่ ถือ และมีการสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ ง มีการดำเนินงานและการ
ควบคุมสารสนเทศทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านการ
เงินและด้านการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการบันทึกและสื่อสาร
ไปยังผูบ้ ริหาร และบุคลากรอืน่ ภายในหน่วยงานทีจ่ ำเป็นต้องใช้ขอ้ มูล
นัน้ ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั ผิดชอบ โดยเฉพาะข่าวสาร ทีเ่ ป็นสัญญาณ
บอกเหตุอันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ ไขปัญหาได้ทันท่วงที และ
บริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน 
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนือ่ ง
มีการจัดทำข้อมูลทีส่ ำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ ทีจ่ ะใช้ในการตัดสินใจ
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5. การติดตามและประเมินผล
บริษัทฯ มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนิน
งานที่ดี โดยนำระบบ Balance Scorecard ซึ่งมีดัชนีวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่สำคัญ หรือ Key Performance Indicators เป็น
เครื่องมือวัดผลการดำเนินงาน เพื่อควบคุมผลการปฏิบัติงานของ
หน่ว ยงาน โดยทุ กหน่ว ยงานจะรายงานผลการดำเนินงานและ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีวดั ต่างๆ ที่ ได้กำหนดไว้เป็นประจำ
ทุกเดือน และให้มกี ารติดตามผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนือ่ ง นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานและสอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทำการติดตามผลการ
แก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนมีรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระ
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าการ
ดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำคัญ
ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปี 2553
โดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ได้ ให้ความเห็นว่า ไม่พบจุดอ่อนของระบบ
การควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การดำเนินงานของบริษทั แต่อย่างใด

การตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึง่
ของบริ ษั ท ฯ มี โ ครงสร้ า งสายบั ง คั บ บั ญ ชารายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าทีห่ ลักในการตรวจสอบ และติดตาม
ผลจากการตรวจสอบ ตามมติและคำสัง่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการผูอ้ ำนวยการ รวมทัง้ การให้คำแนะนำ ปรึกษา เพือ่ ให้
เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้น
อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
ทีว่ างไว้ โดยได้จดั ทำแผนการตรวจสอบประจำปีทพี่ จิ ารณาตามปัจจัย
ความเสี่ยง ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อ
การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฯ นอกจากนี้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว
ร่วมกับส่วนงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ มีการพิจารณาผลการตรวจ
สอบภายใน และการติดตามผลการแก้ ไขดังกล่าวเป็นรายไตรมาส
และหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อ
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษทั ฯ จะมีการรายงานตรงต่อกรรม
การผู้อำนวยการได้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ ไขอย่างทันท่วงที ทั้งนี้
เพือ่ ทำให้มนั่ ใจว่า บริษทั ฯ มีการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และการ
ควบคุมเหล่านัน้ ได้รบั การปฏิบตั ติ ามภายในองค์กร ตลอดจนมีการนำ
ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วย
ถ่วงดุลอำนาจไม่ ให้มีการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงาน
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยง
และมีการปฏิบตั ติ ามแล้ว

5. Monitoring and Assessment
		 The Company has an effective monitoring
and assessment system by implementing the balance
scorecard 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 2010, 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
2010, 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

บุคคลที่อาจมี			
มูลค่า
ความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการที่สำคัญ (ล้านบาท)

1. บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน บริษทั ถือหุน้ ใน PGH
เฮ้าส์ ฟูด้ จำกัด “PGH” คิดเป็นร้อยละ 39
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นางมาลี ตัง้ ใจสนอง
และ นางสาวเพชรรัตน์
อนันตวิชยั
2. บมจ.
- TF ถือหุน้ ในบริษทั
ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์
คิดเป็นร้อยละ 9.38
(“TF”)
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
นายกำธร ตติยกวี
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
และ รองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม

3. บจ.เพรซิเดนท์ โฮลดิง้
(“PH”)

บริษทั ขายสินค้าให้กบั
PGH เช่น เกล็ดขนมปัง,
ซาโบเตนแพนเค้ก

0.61

- บริษทั เช่าทีด่ นิ จาก TF
เพือ่ สร้างโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง
ตามสัญญาเช่าทีด่ นิ ซึง่ มี
อายุ 10 ปี เริม่ ตัง้ แต่
วันที่ 1 มิ.ย. 2534 - 31
พ.ค. 2544 และได้ตอ่
อายุสญั ญาเช่ามาถึง
ปัจจุบนั สัญญาเช่ามีระยะ
เวลา 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

- PH ถือหุน้ ในบริษทั
บริษทั ซือ้ รถยนต์ตาม
คิดเป็นร้อยละ 18.75 สัญญาเช่าการเงิน
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
และนายกำธร ตติยกวี

1.47

71.64

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

เนือ่ งจากเกล็ดขนมปัง และ ซาโบเตนแพนเค้ก
เป็นวัตถุดบิ และสินค้าที่ ใช้สำหรับปรุงและ 
ประกอบอาหาร ของภัตตาคาร ร้านอาหารญีป่ นุ่
บริษทั เห็นว่า ราคาทีข่ ายให้กบั PGH เป็นราคา
ทีส่ มเหตุสมผล และยุตธิ รรม ซึง่ ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด
เนือ่ งจากทีด่ นิ ดังกล่าวเป็นทีด่ นิ ทีต่ ดิ กับพืน้ ที่
โรงงานของบริษทั และ TF ไม่ ได้ ใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์จากทีด่ นิ ผืนดังกล่าว บริษทั จึงได้
ทำสัญญาเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวจาก TF เพือ่ ใช้เป็น
พืน้ ที่ ในการสร้างโรงงาน ซึง่ บริษทั ได้พจิ ารณา
แล้วเห็นว่าเป็นอัตราทีส่ มเหตุสมผล ยุตธิ รรม
และเทียบเคียงได้กบั อัตราที่ ใช้กบั ทีด่ นิ ใกล้เคียง

เนือ่ งจากกลิน่ ช็อคโกแลตเป็นวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งสัง่ ซือ้
จากต่างประเทศ ปริมาณการสัง่ ซือ้ มีจำนวนไม่มาก
ประกอบกับเป็นวัตถุดบิ คุณภาพเดียวกับ TF นำเข้า 
จากต่างประเทศเพือ่ ใช้ ในการผลิต เวเฟอร์ บิสกิต
บริษทั เห็นว่าราคาทีซ่ อื้ กับ TF สมเหตุสมผลและ
ยุตธิ รรม รวมทัง้ เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษทั
จากการทีบ่ ริษทั ต้องใช้รถยนต์จำนวนมากเพือ่
การขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยรถยนต์สว่ นใหญ่ บริษทั
จะซือ้ ตามสัญญาเช่าการเงิน ซึง่ บริษทั ได้เปิด
โอกาสให้บริษทั ผู้ ให้บริการเช่าทรัพย์สนิ ทางการ
เงินรายต่างๆ ประมาณ 2 - 3 ราย รวมทัง้ PH 
ซึง่ ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สนิ เสนอการให้
บริการเพือ่ เปรียบเทียบเงือ่ นไขของแต่ละราย
โดยบริษทั จะพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้ เป็นหลัก
รวมไปถึงการบริการ และเงือ่ นไขการชำระเงิน
ด้วย โดยในปี 2553 บริษทั มีการซือ้ รถยนต์ตาม
สัญญาเช่าการเงิน กับ PH เพิม่ จำนวน 51 คัน
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ในปี 2553 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ ได้เปิดเผยไว้ ในข้อ 9 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึง่ ผูส้ อบบัญชี ได้ระบุวา่ รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธรุ กิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็น
ดังนี้

บุคคลที่อาจมี			
มูลค่า
ความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการที่สำคัญ (ล้านบาท)

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553
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4. บจ. เคอรี่ ฟลาวมิลล์
(“เคอรี”่ )

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

- มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่
บริษทั ซือ้ แป้งสาลีเพือ่ ใช้เป็น 469.90 เนือ่ งจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดบิ สำคัญในการผลิต
รายเดียวกัน ได้แก่ TF วัตถุดบิ ในการผลิตขนมปัง
ขนมปังและเบเกอรีแ่ ละบริษทั เป็นผู้ ใช้แป้งสาลี
ซึง่ ถือหุน้ ในเคอรีค่ ดิ เป็น และเบเกอรี่
สำหรับขนมปังและเบเกอรีร่ ายใหญ่สดุ ของประเทศ
ร้อยละ 39.00
การพึง่ พาผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ เพียงรายเดียวจะทำให้
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
บริษทั มีความเสีย่ งในการขาดแคลนวัตถุดบิ ดังนัน้
นายกำธร ตติยกวี
บริษทั จึงได้คดั เลือกผูจ้ ำหน่ายแป้งสาลีประมาณ 
4-5 รายทีม่ คี ณุ ภาพของแป้งสาลีผา่ นมาตรฐาน
ของบริษทั ซึง่ รวมถึงเคอรีเ่ ป็นหนึง่ ในผูจ้ ำหน่าย
แป้งสาลี ให้แก่บริษทั อย่างไรก็ตาม ก่อนการสัง่ ซือ้
บริษทั จะทำการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และ
ความสามารถในการผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี
ของผูจ้ ำหน่ายรายอืน่ เพือ่ ใช้ ในการกำหนดปริมาณ
การซือ้ ขายตามความเหมาะสม ดังนัน้ บริษทั จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทีส่ มเหตุสมผล
และยุตธิ รรม รวมทัง้ เป็นการดำเนินธุรกิจตาม
ปกติของบริษทั
5. บจ. ไดอิชิ แพคเกจจิง้
- มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่
บริษทั ซือ้ ภาชนะหีบห่อ เช่น 24.12 เป็นรายการซือ้ บรรจุภณั ฑ์ ทีม่ ผี ขู้ ายในตลาด
(“ไดอิช”ิ )
รายเดียวกัน ได้แก่ TF ซองแซนด์วชิ จากไดอิชิ
หลายราย บริษทั สามารถหาข้อมูล ทัง้ ในด้าน
ซึง่ ถือหุน้ ในไดอิชคิ ดิ เป็น
คุณภาพ และ ราคา ทีเ่ ป็นมาตรฐานในตลาด
ร้อยละ 50.10
เพือ่ นำมาเปรียบเทียบ และเมือ่ เปรียบเทียบแล้ว
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
เห็นว่าเหมาะสม จึงจะตกลงสัง่ ซือ้
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
6. บจ. ธนาเคม (กรุงเทพฯ) - มีกรรมการเกีย่ วโยงกัน บริษทั ซือ้ วัตถุดบิ ประเภท
33.26 เป็นรายการซือ้ วัตถุดบิ โดยมีราคาทีเ่ ป็นมาตรฐาน 
กลิน่ และสารปรุงแต่งอาหาร
ชัดเจน มีผขู้ ายในตลาดหลายราย บริษทั สามารถ
หาข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะและราคามาตรฐาน
ในตลาด เพือ่ มาเปรียบเทียบ และเมือ่ เปรียบเทียบ
แล้ว ราคา เงือ่ นไข หรือข้อตกลงอืน่ ๆ ไม่แตกต่าง
จึงจะตกลงสัง่ ซือ้
7. บจ. กิว่ ไป้ (ประเทศไทย) - มีกรรมการเกีย่ วโยงกัน บริษทั ซือ้ วัตถุดบิ ประเภท
4.55 เป็นรายการซือ้ วัตถุดบิ ทีม่ ผี ขู้ ายในตลาดหลายราย 
น้ำส้มสายชู และมายองเนส
ดังนัน้ ก่อนการสัง่ ซือ้ บริษทั จะต้องหาข้อมูลจาก
ผูข้ ายรายอืน่ เพือ่ นำมาเปรียบเทียบ และเมือ่
เปรียบเทียบทางด้านคุณภาพ ราคา เงือ่ นไข หรือ
ข้อตกลงอืน่ ๆ ไม่แตกต่าง จึงจะตกลงสัง่ ซือ้
8. บจ.ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติง้ - มีกรรมการเกีย่ วโยงกัน บริษทั ซือ้ วัตถุดบิ ประเภท
0.97 เป็นรายการซือ้ วัตถุดบิ ทีม่ ผี ขู้ ายในตลาดหลายราย
น้ำมันปาล์ม
ดังนัน้ ก่อนการสัง่ ซือ้ บริษทั จะต้องหาข้อมูลจาก
ผูข้ ายรายอืน่ เพือ่ นำมาเปรียบเทียบ และเมือ่
เปรียบเทียบทางด้านคุณภาพ ราคา เงือ่ นไข หรือ
ข้อตกลงอืน่ ๆ แล้วไม่แตกต่าง จึงจะตกลงสัง่ ซือ้
9. กรรมการ
การรับฝากเงินจาก
72.80 ปัจจุบนั บริษทั รับฝากเงินทัง้ จากกรรมการและ
กรรมการของบริษทั
จากพนักงานประจำตามประกาศเรือ่ งสวัสดิการ
เงินฝากพนักงานซึง่ อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขและดอกเบีย้
เดียวกันทุกคนโดยมีวงเงินในการฝากของพนักงาน
ทุกคนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 33% ของทุนจดทะเบียน
บริษทั การรับฝากเงินจากพนักงานถือเป็นสวัสดิการ
อย่างหนึง่ ที่ให้กบั พนักงาน และบริษทั จะจ่ายดอกเบีย้
ตามอัตราทีป่ ระกาศ โดยจะปลีย่ นแปลงตาม
สภาวะตลาดเงิน ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษทั กำหนดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับร้อยละ 3.00

In 2010, the company has made transactions with the parties whose conflicts may arise as per Clause 9 of
Attachment to Financial Statement for the Fiscal Year (ended on December 31st 2010) and the auditor stated that this list
is the normal business practice. The details are as follows:Prospective Conflict
Partner

Types of		
Relationship
Details

Value

(Million Baht)

Company Remarks
Bread crumbs and Saboten pancake is a raw
material and a product which are used for
cooking in Japanese restaurants, the company
considers that the prices offered to PGH are
reasonable, fair and similar to the market price.

2. Thai President Foods
- TF holds 9.38% of the
- The company leases a
0.79
		 PCL (“TF”)		 company’s shares		 plot of land from TF for		
			
- The company and 		 construction of a factory		
				 TF shares the same		 in Lad Krabang Industrial		
				 directors, namely 		 Estate as per the 10-year		
				 Mr.Pipat Paniangvait,		 Land Lease Agreement		
				 Mr.Kamthorn Tatiyakavee, 		 starting from June 1st		
				 Mr.Apichart 		 1991 - May 31st 2001		
				 Thammanomai and 		 and the Agreement has
				 Assoc.Prof.Dr.Kulpatra 		 been renewed until now.
				 Sirodom		 The present Agreement
						 period is 3 years starting
						 from June 1st 2008 						 May 31st 2011 with
						 rental fees of 66,000
						 Baht per month.

Since this plot of land, which is not
commercially used by TF, is adjacent to the
company’s factory, the company enters into
the Land Lease Agreement with TF for
constructing a factory and the company
considers that the rental fee rate is reasonable,
fair and similar to the rental fees of nearby
plots of land.

					
- The Company bought
1.47
						 chocolate aroma for its 		
						 raw materials		
								
								
								
								
								

The chocolate aroma is a raw material with
low quantity of use and with the same quality
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
- PH holds 18.75% of the The company bought cars
71.64
		 Co., Ltd. (“PH”)		 company’s shares
as per the Financial Lease		
			
- The company and PH 				
				 share the same				
				 directors, namely, 				
				 Mr.Pipat Paniangwet and 				
				 Mr.Kamthorn Tatiyakawi				
								
								
								
								

Since the company needs a number of cars for
product transportation, most of which have
been bought under the Financial Lease and
several financial lease companies, including PH,
were asked to submit service proposals, after
comparing terms and conditions offered by
each company with respect to the interest
rates, its service record, and terms of payment,
PH was selected. In the year 2010 , the
company bought 51 cars more under the
Financial Lease.
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1. President Green House The company holds 39%
The company sold goods
0.61
		 Food Co., Ltd. “PGH”
of shares in PGH
to PGH, e.g. bread crumbs,		
			
- The company and PGH
Saboten Pancake		
				 shares the same directors,				
				 namely Mrs.Malee 				
				 Tangchaisanong and
				 Miss Petcharat
				 Anantawichai				
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Types of		
Relationship
Details

Value

(Million Baht)

Company Remarks

4. Kerry Flour Mills
- The company and
The company bought flour
469.90
		 Limited (“Kerry”)		 Kerry share the major
as its raw materials for 		
				 shareholder, i.e. TF, who production of bread and		
				 owns 39.00% of Kerry’s bakery products.		
				 shares.				
			
- The company and 				
				 Kerry share a director, 				
				 Mr.Kamthorn Tatiyakavee.				
								
								
								
								
								
								

Flour is a main raw material for production
of bread and bakery products of The company
who is the largest user of flour for production
in Thailand and relying on a sole supplier of
raw materials may put The company at risk for
raw material shortage. As a result, The company
selected 4 - 5 suppliers of flour, one of which is
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
- The company and
The company bought
24.12
		 Co., Ltd. (“Dai-Ichi”)		 Dai-Ichai share the
packages, e.g. sandwich		
				 major shareholder, i.e.
package from Dai-Ichi.		
				 TF who owns 50.10% 				
				 of Dai-Ichi’s shares				
			
- The company and 				
				 Dai-Ichi share a director:
				 Mr.Pipat Paniangvait				

Due to numerous suppliers of packaging in the
market, The company is able to be provided
with information with respect to the market
standard quality and price for comparing,
which The company later found that the price
is reasonable and made orders.

6. Thanachem (Bangkok) - Relations between the
The company bought raw
33.26
		 Co., Ltd.		 directors
materials, i.e. aromas and 		
					
food additives. 		
								
								

It is purchasing of raw materials with standard
price and with several suppliers in the market.
The company is able to compare the quality
and the price in the market. When no
difference is found, the purchase order is made.

7. Kewpie (Thailand)
- Relations between
The company bought raw
4.55
		 Co., Ltd. 		 the directors
materials, vinegar and 		
					
mayonnaise.		
								
								

It is purchasing of raw materials with standard
price and with several suppliers in the market.
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. T.J.S. Marketing
- Relations between
The company bought raw
0.97
		 Co., Ltd. 		 the directors
materials, plam oil.		
								
								
								

It is purchasing of raw materials with standard
price and with several suppliers in the market.
The company is able to compare the quality
and the price in the market. When no
difference is found, the purchase order is made.

9. Directors		
The company’s Directors
72.80
					
Deposit		
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								

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, 2010, the interest rate stipulated by the
company is 3.00%

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
EXPLANATION AND ANALYSIS
OF FINANCIAL POSITION AND PERFORMANCE RESULT
1. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ในปี 2553 บริษัทได้มุ่งเน้นการดำเนินงานที่จะเข้าถึง
ลูกค้าได้มากทีส่ ดุ ทัง้ กลุม่ ลูกค้าเดิม และกลุม่ ลูกค้าใหม่ โดยมีการเพิม่
กำลังการผลิตเพื่อให้มีปริมาณสินค้าที่เพียงพอกับความต้องการของ
ลูกค้า และส่งเสริมการขายโดยจัดทำโฆษณา ทัง้ ทางสือ่ โทรทัศน์และ
วิทยุ รวมถึงช่องทางอืน่ เพิม่ มากขึน้ เพือ่ เจาะกลุม่ ลูกค้าทุกเพศทุกวัย
ซึง่ ผลการดำเนินงานของบริษทั สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553 มีกำไรสุทธิ 616.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.97
จากปี 2552 โดยเป็นผลมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
		 รายได้จากการขาย
รายได้จากขายรวมในปี 2553 และ 2552 จำนวน
4,596.39 ล้านบาท และ 3,912.74 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น
อัตราเติบโตร้อยละ 17.47 เนื่องมาจากบริษัทมี โรงงานแห่งใหม่
ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ทำให้ผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้มาก
สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าส่งทีเ่ พิม่ ขึน้ และผลจากการ
เพิม่ ขึน้ ของร้านสะดวกซือ้ ต่างๆ ทำให้สนิ ค้าเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้มากขึน้
ในด้านผลิตภัณฑ์ บริษทั มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง
การออกผลิตภัณฑ์ ใหม่เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผู้บริ โภค และ
เป็นการเจาะกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ มากขึน้  
เมื่ อ แยกวิ เ คราะห์ ย อดขายตามประเภทสิ น ค้ า โดย
เปรียบเทียบกับปีกอ่ น พบว่าสินค้าในธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง ได้แก่ ขนมปัง
ชนิดแผ่น ขนมปังสำหรับแฮมเบอร์เกอร์และสำหรับฮอทดอก และ
ขนมปังพร้อมทาน มีสดั ส่วนยอดขายร้อยละ 91.13 ของรายได้จาก
การขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.75 ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก มีสัดส่วน
ยอดขายร้อยละ 3.06 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และ
ร้านอาหาร มีสดั ส่วนยอดขายร้อยละ 5.78 ของรายได้จากการขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.55 และธุรกิจส่งออก มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ
0.03 เพิ่มขึ้นร้อยละ 268.72 เนื่องจากมียอดสั่งซื้อจากประเทศ
ญีป่ นุ่  
รายได้อนื่ ในปี 2553 มีจำนวน 16.76 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี 2552 8.77 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีเงินฝาก
เพิ่มขึน้ จึงมีรายได้จากดอกเบีย้ เงินฝากเพิ่ม ส่วนหนึง่ มาจากรายได้
จากการจำหน่ายทรัพย์สินเก่าที่หมดอายุการใช้งานและเสื่อมสภาพ
และจากรายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ 
		 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษทั ในปี 2553 มีจำนวน 2,804.14
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 414.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 17.35 ซึ่ ง ผั น แปรตามยอดขายที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น แม้ ร าคา

1. THE PREVIOUS PERFORMANCE
In 2010, the Company aimed its performance to
reach the maximum amount of customers, both the existing
and new customer groups by increasing its capacity in order
that there would be enough goods for customers’ demand
and by promoting with advertising - both TV and radio
medias, including other channels - in order that the Company
was able to penetrate customer groups at all genders and
ages. The Company’s performance for the year ended on
December 31, 2010 had the net profit of 616.80 million
Baht, a 20.97 percent over that in 2009. The result came
from the following factors:

		 Revenue from sales

Revenues from total sales of year 2010 and
2009 were 4,596.39 MB and 3,912.74 MB, respectively,
an increase of 17.47 percent. This is due to the Company
has a new plant at the Bang-chan Industrial Estate that
can make more products to the market and can support
the expansion of the increasing wholesale business and
the increase in convenience stores. As a result, this has
made the Company’s products reach more consumers.
For product side, the Company has developed products
continuously, including introducing new products in order
to add varieties to consumers. And the Company penetrated
more new target groups.
Separately analyzing sales by product types,
comparing with the previous year, it was found that products
of the wholesale business such as sliced bread, bread for
hamburger and hotdog and snack bread accounted for 91.13
percent of revenues from sales, an increase of 18.75 percent.
The retail bakery business had a proportion of 3.06 percent
of total sales, an increase of 1.96. Fast food and restaurant
businesses accounted for 5.78 of revenues from sales,
an increase of 7.55 percent. And the export business was
0.03 percent of total sales, an increase of 268.72 percent
because of orders from Japan.
Other income for the year 2010 was 16.76 MB,
an increase of 8.77 MB from the 2009 amount. The main
reason was the Company had more deposits at banks; then
there were income from interests on more deposits. One part
behind the increased income was from sales of old assets
that were expired and fully depreciated and miscellaneous
incomes from others.
		 Cost of good sold
The Company’s cost of good sold for the year
2010 was 2,804.14 MB, an increase from the year 2009 by
414.62 MB or 17.35 percent. The cost actually varies with the
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วัตถุดิบที่ ใช้ ในการผลิตจะมีการปรับราคาขึ้น แต่ด้วยการบริหาร
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้เมื่อเทียบสัดส่วนต้นทุนขายต่อ
รายได้จากการขายอยูท่ รี่ อ้ ยละ 61.01 ใกล้เคียงกับปี 2552 ส่งผล
ให้มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 38.99 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ปี 2552 ซึง่ มีอตั รากำไรขัน้ ต้นอยูท่ รี่ อ้ ยละ 38.93 
อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังคงรักษาไว้ซงึ่ คุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสดใหม่เสมอ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2553 ค่าใช้จา่ ยในการขาย เท่ากับ 618.25 ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร เท่ากับ 392.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 85.84
ล้านบาท และ 58.92 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2552 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.12 และ ร้อยละ 17.64 ตามลำดับ ค่าใช้
จ่ายที่เพิ่มส่วนใหญ่มาจากค่าตอบแทนพนักงานที่ผันแปรตามยอด
ขาย และค่าน้ำมันในการขนส่งสินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ดี
บริษัทได้ควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
		 กำไรสุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีกำไร
สุทธิ 616.80 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 106.92 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.97 มีสาเหตุมาจากรายได้จากการขาย และ
รายได้อนื่ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อัตรากำไรสุทธิของบริษทั อยูท่ รี่ อ้ ยละ 13.37
ของรายได้รวม และมีกำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน 13.71 บาท 
		 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อั ต ราผลตอบแทนผู้ ถื อ หุ้ น ในปี 2553 อยู่ ที่ ร้ อ ยละ
24.28 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เนื่องจากกำไรสุทธิสูงขึ้น โดยในปี
2553 บริษทั มีเงินปันผลจ่าย จำนวน 273.15 ล้านบาท จ่ายจาก
ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2552 (1 กรกฎาคม 2552 31 ธันวาคม 2552) จำนวน 141.75 ล้านบาท และเงินปันผล
ระหว่างกาลสำหรับปี 2553 (1 มกราคม 2553 - 30 มิถนุ ายน
2553) จำนวน 131.40 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552
จ่ายเพิม่ ขึน้ 31.5 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.04 
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 50 ของ
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดย
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยูก่ บั ผลการ
ดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษทั  

2. ฐานะการเงิน

increased sale amount. Even though cost of raw materials for
production increased, but with the efficient cost management
it could be seen that the ratio of cost of good sold to revenues
from sales was at 61.01 percent, a close figure to that of the
year 2009. This made the gross margin stay at 38.99 percent,
a little increase compared with 38.93 percent for the year
2009.
However, the Company still maintained the quality
and the standard of products, including freshness as usual.
		 Selling and administrative expenses
In 2010, selling expenses was Baht 618.25 million
and the administrative expense was Baht 392.92 million, an
increase of Baht 85.84 million or 16.12 percent and Baht
58.92 million or 17.64 percent, respectively, as compared
with the amounts for the year 2009. Most increased cost was
due to employees’ remuneration, varying with sales volume,
and increased fuel for transporting products. However, the
Company was able to control the expenses in order to be able
to manage the business with high efficiency.
		 Net profit
For the year ended December 31, 2010, the
Company had the net profit of Baht 616.80 million, an
increase by Baht 106.92 million or 20.97 percent from the
year 2009. This was the result of revenues from sales and
other incomes that were increased. The Company’s net profit
ration was 13.37 percent of total revenues and the earnings
per share was Baht 13.71.
		 Return on Equity (ROE)
The ROE for the year 2010 was 24.28 percent, an
increase from the year 2009. This was due to the higher net
profit. In 2010, the Company paid total dividend amount of
Baht 273.15 million: for the second half operation of year
2009 (July 1, 2009 - December 31, 2009) with the amount of
Baht 141.75 million and for the interim dividend for the year
2010 (January 1, 2010 - June 30, 2010) with the amount of
Baht 131.40 million. The total amount was Baht 31.5 million
or 13.04 percent greater than total dividend amount paid in
2009.
The Company’s dividend payment policy is not
less than 50 percent of net profit after tax deduction and
legal reserve. Dividend payment may change based on the
Company’s performance, financial position and investment
plans.

2. FINANCIAL POSITION

		 Assets
		 สินทรัพย์
As of December 31, 2010, total assets was Baht
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์มมี ลู ค่ารวมทัง้ สิน้  
 3,765.06 million, an increase of Baht 607.78 million or 19.25
3,765.06 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 จำนวน 607.78 ล้านบาท percent from the year 2009, consisted of current and nonหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.25 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนและ current assets as follows:
As of December 31, 2010, the current assets amount
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนดังนี้
was Baht 1,070.19 million, accounted for 28.42 percent of
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีมลู ค่า total assets, an increase Bath 404.28 million or 60.71 percent
1,070.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.42 ของสินทรัพย์รวม from the year 2009. This was due to an increase in cash and

แหล่งที่มาของเงินทุน
		 หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีหนี้สินรวม จำนวน
1,052.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.97 ของหนีส้ นิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากปี2552 จำนวน 264.13 ล้านบาท หรือเพิม่
ขึน้ ร้อยละ 33.48 โดยส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้ 76.56
ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 102.54 ล้านบาท มาจากเจ้าหนี้
ค่ า เครื่ อ งจั ก รใหม่ เ พื่ อ รองรั บ การขยายกำลั ง การผลิ ต หนี้ สิ น
หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ 40.10 ล้านบาท มีผลมาจากเจ้าหนีค้ า่ น้ำมันที่
ราคาน้ำมันเชือ้ เพลิงปรับสูงขึน้ และเจ้าหนีค้ า่ โฆษณา ซึง่ ในปี 2553
บริษัทได้ ให้ความสำคัญกับการโฆษณาและส่งเสริมการขายมากขึ้น
เพื่อเผยแพร่สินค้า ให้เป็นที่สนใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดิมและ
เป้าหมายใหม่ หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 38.74 ล้านบาท มาจาก
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน (Leasing) ส่วนทีเ่ กิน 1 ปี และเงิน
กูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการ

cash equivalent amount of Baht 299.12 million or 348.02
percent, the result of higher sales volume. Net of account
receivable increased Baht 77.15 million or 17.03 percent
from the year 2009 as a result of higher amount of sales on
credit.
Non-current assets, as of December 31, 2010, was
Baht 2,694.87 million, accounted for 71.58 percent of total
assets, an increase of Baht 203.50 million or 8.17 percent
from the year 2009. This was due to the purchase of land
and machinery and equipment, an increase of 7.57 percent
and advance payment for asset purchase increase Baht 15.35
million or 100 percent, as a result of the advance payment for
the machinery purchase for the Bang-chan plant.

		 Liquidity

For the year ended December 31, 2010, the
Company’s net cash flows increased by Baht 299.12 million.
This was due to cash flows from operating activities of Baht
1,015.79 million as a result of profit from operation in cash of
Baht 1,117.52 million; cash flows used in investing activities
of Baht 406.11 million as a result of the purchase of new
machinery for capacity expansion to support customers’
demand; and cash flows used in financing activities of Baht
310.56 million as a result of dividend payment of Baht 273.15
million and debt payment by the finance lease for vehicles for
product transportation. The Company made the leasing at the
value of Baht 45.50 million.
Liquidity ratios: The Company has had a high
liquidity ratio all the time. The liquidity ratio was 1.25x, the
quick ratio at 1.07x, the cash flow ratio at 1.37x, inventory
turnover at 1 day, accounts receivable turnover at 39 days
and average collection period at 49 days. As a result the
Company has the cash cycle of 9 days.

SOURCES OF FUNDS
		

Total liabilities

As of December 31, 2010, the Company’s total
liabilities was Baht 1,052.95 million, accounted for 27.97
percent of liabilities and equities, an increase by Baht 264.13
million or 33.48 percent from the year 2009. This was due
to an increase in accounts payable by Baht 76.56 million; an
increase in other payable by Baht 102.54 million that came
from creditors of the new machine for the capacity expansion,
other current liabilities increased Baht 40.10 million as the
result of the increased fuel price and the advertising cost.
In 2010, the Company focused on the advertising and sales
promotion to publicize the products and to interest both
existing and new targeted customers. Non-current liabilities
increased by Baht 38.74 million arising from the finance lease
having due date longer than one year and long-term loans
from directors.

97
ANNUAL REPORT 2010 k President Bakery Public Company Limited

เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 จำนวน 404.28 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
60.71 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด จำนวน 299.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 348.02
เนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้น ในส่วนลูกหนี้การค้าสุทธิ เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2552 จำนวน 77.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.03
เนือ่ งจากยอดขายเชือ่ เพิม่ ขึน้  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มี
มูลค่า 2,694.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.58 ของสินทรัพย์รวม
เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 จำนวน 203.50 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
8.17 เนือ่ งจาก ซือ้ ทีด่ นิ และเครือ่ งจักรอุปกรณ์ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
7.57 และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นจำนวน 15.35
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ100 เนือ่ งจากเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่
ซือ้ เครือ่ งจักรของโรงงานบางชัน
		 สภาพคล่อง
สำหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั มีกระแส
เงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ จำนวน 299.12 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดำเนินงาน 1,015.79 ล้านบาท สาเหตุมาจากกำไร
จากการดำเนินงานทีเ่ ป็นเงินสด 1,117.52 ล้านบาท ขณะทีก่ ระแส
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 406.11 ล้านบาท เนื่องจากการ
ซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้า และกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
310.56 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล 273.15 ล้านบาท และ
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ในการซื้อรถยนต์เพื่อจัดส่งสินค้า
โดยการทำLeasing จำนวน 45.50 ล้านบาท 
อัตราส่วนสภาพคล่อง บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
อยู่ในระดับทีด่ มี าตลอด มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 1.25 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็ว 1.07 เท่า และ อัตราส่วนสภาพคล่องกระแส
เงินสด 1.37 เท่า สำหรับระยะเวลาขายสินค้าอยูท่ ี่ 1 วัน ระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ย อยู่ที่ 39 วัน และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 49 วัน
ทำให้บริษทั มีรอบหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle ) 9 วัน
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		 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจำนวน
2,712.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.03 ของหนีส้ นิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 จำนวน 343.65 ล้านบาท เนือ่ งมา
จากผลประกอบการของบริษัท มีกำไรสุทธิ 616.80 ล้านบาท
และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 273.15 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี
ปี 2553 และปี 2552 เท่ากับ 60.27 บาทต่อหุน้ และ 52.63
บาทต่อหุน้ ตามลำดับ 
		 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนของหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.39 เท่า ซึง่ อยู่
ในระดับต่ำตลอด 3 ปี อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบีย้
124.27 เท่า แสดงว่าบริษทั มีกำไรจากการดำเนินงานเพียงพอทีจ่ ะ
ชำระดอกเบี้ย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุน
ของบริษทั และความสามารถในการชำระหนีข้ องบริษทั

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
p ผูส
้ อบบัญชีของบริษทั ในปี 2553 มีจำนวนเงิน
รวม 1,040,000 บาท
(2) ค่าบริการอืน่ (non-audit-fee)
บริ ษั ท จ่ า ยค่ า ตอบแทนของงานบริ ก ารอื่ น ในปี
2553 ประกอบด้วย 
1. ค่าตรวจสังเกตุการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือ ให้แก่
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั มีจำนวนเงินรวม 20,000 บาท 
2. ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ - ตรวจสอบ
ตามเงือ่ นไข ของบัตรส่งเสริมทีก่ ำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน รวม 2 สิทธิบตั ร เป็นจำนวนเงินรวม 220,000
บาท

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
บริษทั มีความตัง้ ใจในการรักษาความเป็นผูน้ ำในการผลิต
และจำหน่ า ยขนมปั ง และเบเกอรี่ อื่ น ๆ ในลั ก ษณะค้ า ส่ ง ที่ ไ ด้
มาตรฐานและมีคณุ ภาพสม่ำเสมอ รวมทัง้ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะนำเสนอ
นวัตกรรมใหม่และพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคมี โอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ภาพทีด่ ี ในราคาทีเ่ หมาะสม
และขยายตลาดไปยังกลุม่ ผูบ้ ริโภคใหม่ๆ รวมทัง้ พัฒนาสินค้าเดิมให้มี
มูลค่าเพิ่มให้สามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
นอกจากนี้บริษัท ยังมีเป้าหมายที่จะเร่งรุกการทำธุรกิจ
ขนมปังและเบเกอรี่แบบค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัวสู่
ธุรกิจอาหารทีเ่ กีย่ วข้องอีกในอนาคต    

		 Shareholders’ Equity

As of December 31st, 2010, the shareholders’
equity was Baht 2,712.11 million or 72.03% of liabilities
and shareholders’ equity an increase of Bath 343.65
million from the end of 2009, as result of the Company’s
performance with net profit of Bath 616.80 million in
2010, the company approved dividend payment amounting
to Bath 273.15 million. The Company’s book value of 2010
and 2009 were Bath 60.27 per share and Bath 52.63 per
share, respectively.
		

Suitability of Capital Structure

The ratio of liabilities to equity was at 0.39 times.
The figure was quite low during the past three years. The
interest coverage ratio was at 124.27 times. This showed that
the Company had profit sufficient for paying of interest which
reflected good stability of the Company’s capital structure
and debt payment ability.

3. AUDITOR’S SERVICE FEES
(1) Audit fee
		 The Company paid the audit fees:		 p 1,040,000 Baht to the Company’s auditor
in the year 2010.
(2) Non-Audit Fee
		 The Company paid for other service fees in the
year 2010, 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 2553
MINUTE OF THE AUDIT COMMITTEE
FOR THE YEAR 2010
To

The shareholders of
President Bakery Public Company Limited

คณะกรรมการบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดย
ณ สิน้ ปี 2553 มีกรรมการตรวจสอบรวมจำนวน 4 ท่าน จากเดิมมี
จำนวน 3 ท่าน เพิม่ ขึน้ 1 ท่าน ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้
ที่ 4/2553 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2553 ซึง่ มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายพิมล รัฐปัตย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์
ด้านกฎหมาย)
2. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
3. รองศาสตร์จารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์
ด้านการเงินและบัญชี)
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์
ด้านบัญชีและภาษีอากร)
คณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ปฏิบัติงานตาม
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทั ซึง่ สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยส่งเสริมให้บริษทั ฯ มีการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ไม่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้ง
จากผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ
1 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนทีย่ งั คงมีอยู่ ในคณะกรรมการบริษทั
กรรมการที่ พ้ น จากตำแหน่ ง ตามวาระมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เลื อ กกลั บ

The Board of Directors of President Bakery Public
Company Limited appointed the Company’s the Audit
Committee who has been independent directors. As of
December 31, 2010, there have been four audit committees.
In the past there were three auditors, an increase of one more
member by the resolution of the Board of Directors No. 4 /
2010, as of April 26, 2010. Their names are as follows:
1. Mr. Phimol Rattapat
		 Chairman of the Board of Audit Committee
		 (His knowledge, skill and experience is in
		 the law field)
2. Doctor Yupa Soontrapa
		 Audit Committee (Her knowledge, skill and
		 experience is in the medical science field)
3. Associate Professor Dr. Kulpatra Sirodom
		 Audit Committee (Her knowledge, skill and
		 experience is in the finance and accounting
		 field)
4. Mr. Boonsak Chiempricha
		 Audit Committee (His knowledge, skill and
		 experience is in the accounting and tax field)
The Audit Committee has all qualifications as
specified by the Charter of the Audit Committee and has
performed their duties according to scope, duties and
responsibilities assigned by the Board of Directors and in
accordance with the stipulations of the Stock Exchange of
Thailand. This can promote the Company to have the good
corporate governance, the efficient, effective and transparent
operation and to be able to be audited. Thus shareholders,
investors, stakeholders, employees and all other related
parties will get the maximum benefits. The Audit Committee
has performed the duties independently, and there are no
limitations of receiving information from the management and
related employees who well cooperate.
The Audit Committee has one year term of tenure or
the remaining period for the Audit Committee. The members
whose terms are expired have rights to be re-elected to
continue their works. The term of tenure for the Audit
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท
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เข้ามาทำงานใหม่ ได้ และกำหนดช่วงของวาระการดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบเหมือนคณะกรรมการบริษทั โดย มีนางสาว
จิณห์ระพีร์ พุม่ สงวน ผูจ้ ดั การส่วนตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม
4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ แผนการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ฯ อีกทัง้ ยังมีการประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบภายนอก ได้แก่
บริษทั สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เพือ่ พิจารณาระบบการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจน
ข้อสังเกตและรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานดังกล่าว มีการ
สอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พิจารณาผลการตรวจ
สอบและความคื บ หน้ า การดำเนิ น งานตามแผน ประชุ ม ร่ ว มกั บ
ผู้บริหารของหน่วยงานภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาประเด็น
ต่างๆ สรุปผลการพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ พิจารณาดำเนินการดังนี้
1. พิ จ ารณาและสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาส
งบการเงินประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอทันต่อเวลา
การปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มาตรฐานการบัญชี และ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบ
บัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบถาม และรับฟังคำชีแ้ จงจากผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี ในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และเพียงพอ จึงมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำคัญตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ โดยพบว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของดำเนินงาน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและเชื่ อ ถื อ ได้ อี ก ทั้ ง ยั ง เน้ น ย้ ำ ให้ ฝ่ า ยบริ ห าร
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในเรือ่ งต่อไปนี้
p ปรั บ ปรุ ง นโยบาย เรื่ อ ง การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เพื่ อ ให้
มีความเหมาะสม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในกระบวนการ
สรรหาและจัดซือ้
p สอบทานและปรับปรุงขั้นตอนการควบคุมดูแล และ
การจัดเก็บทรัพย์สนิ
p ปรับปรุงขั้นตอนการจำหน่ายทรัพย์สิน และอุปกรณ์
ทีเ่ สือ่ มสภาพ
p สอบทานและปรับปรุงระบบการจัดส่งขนส่ง และระบบ
Preventive Maintenance 
p สอบทานและปรับปรุงระบบการควบคุมระบบสารสนเทศ
General Control - สำนักงานใหญ่

Committee is the same as that of the Board of Directors and
has Miss Jinrapee Phumsangoun, the manager of the internal
audit division, is the secretary of the Audit Committee.
In 2010, the Audit Committee had four meetings
altogether to consider as to important risks, impacts that
might arise, risk management plans, and the internal control
system of the Company. In addition, there was the meeting
with the external auditor - Ernst & Young Office Limited - to
consider the internal control system about the Company’s
financial reports, including notes and the audit report of the
said unit. There was the review of the annual internal audit plan,
the consideration of audit result and the progress of planned
works, the meetings with the management of units within
the Company in order to consider issues and to summarize
the result and to propose to the Board of Directors and the
management of the Company to consider and proceed the
following:
1. To consider and review quarterly and annual
financial statements, disclose sufficient information timely
conforming to the general accepted accounting principles,
accounting standards and changes in accounting policies
that are important to the Company. The auditor will join the
duty before proposing to the Board of Directors. The Audit
Committee asked and listened to explanations from the
management and the auditor as to related matters clearly
and sufficiently. Then the Audit Committee had an opinion
conforming to the auditor that the financial statements
were correct as should be for the significances according to
the general accepted accounting principles.
2. To review the Company’s important internal
control system; it was found that the Company’s internal
control system suitable, sufficient, transparent, effective
and efficient. The Company could achieve the objective and
the target of operation and disclosed information correctly,
completely and reliably. Also, the management is aimed to
adjust the internal control system of the Company as to the
following matters:
p To adjust policies as to procurements to be
suitable, transparent, and the process can be examined.
p To review and adjust steps of controls and the
assets storage.
p To adjust steps of disposition of assets and
equipments that deteriorated.
p To review and adjust the delivery system and the
preventive maintenance system.
p To review and adjust the control of the information
system - General Control - at the head office.

To accelerate the development of asset
management and to carry out all working units of the Company
to perform their own physical inventory in order to check their
existence, correctness, and completeness of the assets list
of the accounting management department.
p To review and adjust policies and the system
of human resources management, offices and human
resources - plants.
In order that the Company’s internal control system
has sufficient efficiency, acceptable risks and is suitable
for the changing business environment.
3. To review the internal audit by reviewing
reports of auditors which cover the Company’s important
systems, to provide suggestions to the internal auditors in
order to increase efficiency and effectiveness of works, to
supervise the internal audit work by considering and express
opinions on the annual audit plan and the good corporate
governance. In addition, development of knowledge of the
audit unit’s personnel is also supported in order that
the internal audit performance is in accordance with the
international standard and the internal audit is upgraded to
be more efficient.
4. To acknowledge minutes from the Risk
Management Committee about plans of the operation risk
in production, office, and selling in order to know impacts of
risks; to seek guidelines for managing risks of the Company
and suggest working units of the internal audit and then use
the risk assessment for annually planning the internal audit
of the Company and specify the revision of the audit of the
Company regularly once the Company’s risks have changes
in order to be the guideline for the Company’s audit to have
better efficiency.
5. To check and express opinions on related
transactions or transactions that might have conflicts of
interests, disclose information on the said transactions
according to the stipulation of the Stock Exchange of Thailand
(SET) and the Securities and Exchange Commission (SEC).
It was found that the said transactions were as normal as
the business should be at a reasonable price and there
were disclosures of information sufficiently, correctly and
completely.
6. To review the operation to be abided by the laws
about securities and securities market, the regulations of the
Stock Exchange of Thailand, including other related laws about
business of the Company in order to have correctness and
transparency to shareholders and related parties.
p
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เร่ ง รั ด การพั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น (Asset
Management) และดำเนิ น การให้ ทุ ก หน่ ว ยงานของบริ ษั ท ฯ
มีการตรวจนับทรัพย์สินของตนเอง เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริง
และความถูกต้อง ครบถ้วนของทะเบียนทรัพย์สินของฝ่ายบัญชี
บริหาร
p สอบทานและปรับปรุงนโยบายและระบบการบริหาร
จัดการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล-สำนักงาน และส่วนทรัพยากร
บุคคล-โรงงาน
เพือ่ ให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ
เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานรายงาน
การตรวจสอบ ซึง่ ครอบคลุมระบบงานทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ตลอดจน
ให้คำแนะนำต่างๆ ต่อผูต้ รวจสอบภายใน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังได้กำกับดูแลงานตรวจสอบ
ภายใน โดยได้ มี ก ารพิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ แผนการ
ตรวจสอบประจำปี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ยังได้สนับสนุน
ให้มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
ยกระดับการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4. รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เกี่ ย วกั บ การจั ด ทำแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร
(Operation Risk) ในด้านการผลิต ด้านสำนักงาน และด้าน
ฝ่ า ยขาย เพื่ อ ทราบถึ ง ผลกระทบของความเสี่ ย งต่ า งๆ และหา
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เสนอแนะ
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน นำผลการประเมินความเสี่ยง ไปใช้
ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทฯ พร้อมทั้ง
กำหนดให้มีการทบทวนแผนการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นประจำ
ทุกครั้ง เมื่อความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็น
แนวทางการตรวจสอบของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้
5. ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อรายการเกีย่ วโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยและสำนั ก งานคณะกรรมการหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยพบว่ารายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตาม
ธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่สมเหตุสมผล และได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
6. สอบทานให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เพือ่ ให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
p
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7. ได้มีการนำเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี เพือ่ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้ขออนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
9. คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 เพื่อช่วยตอบ
ข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ด้วย
สรุป โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
หน้าที่ครบถ้วนตามที่ ได้ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และมี ค วามเห็ น ว่ า
คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ
เยี่ยงมืออาชีพ และได้ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงาน
ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีระบบการกำกับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี ค วามโปร่ ง ใสและเชื่ อ ถื อ ได้ และภายใต้
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะเจริญเติบโต โดยดำรงไว้ซึ่งการเป็น
องค์กรทีม่ กี ารกำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ลอดไป

			

7. To propose activity reports of the Audit
Committee to the Board of Directors for every meeting with
the Audit Committee in order to be in accordance with the
good guidelines of the Audit Committee.
8. To consider selection, nomination and proposing
the remuneration for the auditor and further propose to the
Board of Directors of the Company to receive an approval from
the shareholders’ meeting.
9. All members of the Audit Committee attended
the shareholders’ meetings No. 31 as of April 26, 2010 so
that they could answer the shareholders’ doubts.
In summary, the Audit Committee conducted their
duties completely as specified at the Charter of the Audit
Committee that was approved by the Board of Directors and
had an opinion that the Board of Directors including the
management of the Company had intention to perform their
duties to achieve the Company’s target with good quality
and professionally and set the top priority to operate under
the efficient internal control system and the good corporate
governance with transparency and reliability and under ethics
and codes of conduct of the management and employees
of the Company. Thus it is confident that President Bakery
Public Company Limited has development and adjustment its
operation system to be a better quality continuously and is
ready to prosper by maintaining the organization having the
good corporate governance forever.

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

On behalf of the Audit Committee

(นายพิมล รัฐปัตย์)

(MR. PHIMOL RATTAPAT)
Chairman of the Audit Committee   

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปี 2553
RESPONSIBILITY REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR
PREPARATION FINANCIAL REPORTS FOR THE YEAR 2010

(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์) (นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย)

ประธานกรรมการ

กรรมการผูอ้ ำนวยการ

The Board of Directors of President Bakery
Public Company Limited set the top priority to duties and
responsibilities for the operation at most to be in accordance
with the good corporate governance. The Board of Directors is
responsible for the Company’s financial statements, including
financial information as appeared in the annual report. The
financial statement for the year ended December 31, 2010
was prepared and complied with the general accepted
accounting principles. The Company has used suitable
accounting policies and has practiced it with consistency.
Also the Company has used discretion carefully and reasonable
estimates for the preparation and has disclosed important
information appropriately at the notes of the financial
statements. An independent auditor has audited the financial
statements and expressed an opinion without conditions.
The financial statements then reflect the financial position and
performance of the previous year completely and truly and are
useful for shareholders and general investors.
The Board of Directors appointed the Audit
Committee consisting of directors who are independent and
expert to review the Company to report financial information
and results of the performance correctly, to have the internal
control system and the internal audit having suitable efficiency
in managing risks to be at an acceptable level, to conduct
based on laws about securities and the stock exchange, the
regulations of the SET or related laws about business of the
Company, to disclose commitments and manage related
transactions or transactions that might have conflict of interest
to have it correct and complete, to perform duties in accordance
with the good corporate governance, transparently and reliably.
The opinion of the Audit Committee on the matters is appeared
in the report of the Audit Committee in this annual report.
The Board of Directors has the opinion that the
Company’s internal control system is able to reasonably build
confidence in the reliability of the financial statements of
President Bakery Public Company Limited at December 31,
2010.

(MR.PIPAT PANIANGVAIT) (MR.APICHART THAMMANOMAI)
Chairman of the Board 	
Managing Director
of Directors
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คณะกรรมการบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ได้ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั เป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 จัดทำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการ
จัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึง
สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา อย่าง
ครบถ้วน เป็นจริง และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ เ ป็ น อิ ส ระและเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพี ยงพอเหมาะสมต่อการ
บริหารความเสีย่ งให้อยู่ ในระดับทีย่ อมรับได้อย่างมีประสิทธิผล มีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
และข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยและปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน มีการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับระบบการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี โปร่งใส และเชือ่ ถือได้ ซึง่ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ป รากฏในหน้ า รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจำปีฉบับนีแ้ ล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในของของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ
ความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
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งบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน
105

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552 ที่นำมาเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ ได้
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสดสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

วิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานประจํ า ปี 2553 k บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

งบดุ ล
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)
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2553

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
หมายเหตุ

2553

6

385,066,986

7, 9
7

120,973
529,960,712
530,081,685
140,930,621
14,109,410
1,070,188,702

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สินทรัพย์
สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

8

10
11
12
13
14

2552

85,947,113

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2552

385,066,986

85,947,113

66,313
120,973
452,864,675 529,960,712
452,930,988 530,081,685
116,929,748 140,930,621
10,100,648 14,109,410
665,908,497 1,070,188,702

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

8,442,283
7,753,495
5,850,000
5,850,000
2,660,925,587 2,473,725,139 2,660,925,587 2,473,725,139
15,347,413
15,347,413
1,294,434
1,440,643
1,294,434
1,440,643
2,323,734
2,651,113
2,323,734
2,651,113
6,541,253
5,805,162
6,541,253
5,805,162
2,694,874,704 2,491,375,552 2,692,282,421 2,489,472,057
3,765,063,406 3,157,284,049 3,762,471,123 3,155,380,554

งบดุล (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

2553

15

-

9

159,114,135
257,281,087
416,395,222

135,484,402
204,357,825
339,842,227

159,114,135
257,281,087
416,395,222

135,484,402
204,357,825
339,842,227

9

66,000
131,324,645

66,000
28,782,568

66,000
131,324,645

66,000
28,782,568

9, 16
16

26,707,771
25,472,715

12,137,455
33,366,189

26,707,771
25,472,715

12,137,455
33,366,189

68,351,203
125,345,711
60,707,849
254,404,763
854,371,116

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

68,351,203
125,345,711
60,707,849
254,404,763
854,371,116

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

29,201,100 44,932,307
17,989,718 32,478,209
60,157,539 72,795,970
51,891,719 47,836,707
605,151
535,907
159,845,227 198,579,100
788,826,185 1,052,950,216

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

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน
รวมเจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ น่ื
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน
ส่วนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
อืน่ ๆ
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากพนักงาน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

9, 16
16
9, 17
17

44,932,307
32,478,209
72,795,970
47,836,707
535,907
198,579,100
1,052,950,216

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

486,841

2553

-

2552

486,841
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งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

งบดุ ล (ต่ อ )
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)
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2553

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 45,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

2553

450,000,000
674,379,513
18

2552

450,000,000
674,379,513

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2552

450,000,000
674,379,513

450,000,000
674,379,513

45,000,000
45,000,000 45,000,000
45,000,000
1,542,733,677 1,199,078,351 1,540,141,394 1,197,174,856
2,712,113,190 2,368,457,864 2,709,520,907 2,366,554,369
3,765,063,406 3,157,284,049 3,762,471,123 3,155,380,554

งบกำไรขาดทุน
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อน่ื
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
รวมค่าใช้จา่ ย
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน และภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กำไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและ
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
กำไรก่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
กำไรสุทธิสำหรับปี
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กำไรสุทธิ
จำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

2553

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2552

4,596,386,529 3,912,737,836 4,596,386,529 3,912,737,836
4,071,842
1,058,717
4,071,842
1,058,717
12,689,288
6,933,179 13,274,288
6,933,179
4,613,147,659 3,920,729,732 4,613,732,659 3,920,729,732
2,804,137,759 2,389,519,215 2,804,137,759 2,389,519,215
618,251,504 532,405,195 618,251,504 532,405,195
392,918,696 333,999,983 392,918,696 333,999,983
48,973,570
44,929,685 48,973,570
44,929,685
3,864,281,529 3,300,854,078 3,864,281,529 3,300,854,078

10

748,866,130
1,273,788

619,875,654
2,155,784

749,451,130
-

619,875,654
-

750,139,918 622,031,438 749,451,130 619,875,654
(10,599,473)
(9,836,413) (10,599,473)
(9,836,413)
739,540,445 612,195,025 738,851,657 610,039,241
(122,735,119) (102,311,389) (122,735,119) (102,311,389)
616,805,326 509,883,636 616,116,538 507,727,852
20
13.71
45,000,000

11.33
45,000,000

13.69
45,000,000

11.28
45,000,000
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รายงานประจํ า ปี 2553 k บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน)

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

งบแสดงการเปลี ่ ย นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

110
2553

		

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
		
ทุนทีอ่ อก
		
จำหน่าย
หมายเหตุ และชำระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

21

21

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุน้ สามัญ

กำไรสะสม
จัดสรรแล้วสำรอง
ยังไม่ ได้
ตามกฎหมาย จัดสรร

รวม

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

45,000,000 930,844,715 2,100,224,228
509,883,636 509,883,636
(241,650,000) (241,650,000)
45,000,000 1,199,078,351 2,368,457,864

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

45,000,000 1,199,078,351 2,368,457,864
616,805,326 616,805,326
(273,150,000) (273,150,000)
45,000,000 1,542,733,677 2,712,113,190

งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
		
ทุนทีอ่ อก
		
จำหน่าย
หมายเหตุ และชำระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

21

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุน้ สามัญ

กำไรสะสม
จัดสรรแล้วสำรอง
ยังไม่ ได้
ตามกฎหมาย จัดสรร

รวม

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

45,000,000 931,097,004 2,100,476,517
507,727,852 507,727,852
(241,650,000) (241,650,000)
45,000,000 1,197,174,856 2,366,554,369

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

45,000,000 1,197,174,856 2,366,554,369
616,116,538 616,116,538
(273,150,000) (273,150,000)
45,000,000 1,540,141,394 2,709,520,907

งบกระแสเงิ น สด
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิกอ่ นภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิกอ่ นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำหน่าย
กำไรจากการจำหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
โอนกลับค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ดอกเบีย้ รับ
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนีก้ ารค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอืน่
หนีส้ นิ ดำเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ น่ื
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

2553

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2552

739,540,445

612,195,025

738,851,657

610,039,241

375,694,250
(1,714,952)
(1,273,788)
241,898
(4,071,842)
9,162,712

311,320,609 375,694,250
(421,415) (1,714,952)
(2,155,784)
(14,043)
82,231
241,898
(1,058,717) (4,071,842)
(585,000)
8,611,486
9,162,712

311,320,609
(421,415)
(14,043)
82,231
(1,058,717)
8,611,486

1,117,578,723

928,559,392 1,117,578,723

928,559,392

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

(77,144,590)
(24,000,873)
(4,008,762)
(736,091)

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

(53,786,599) 76,501,640
(2,874,304) 20,277,376
34,395,546 29,965,827
319,938
(69,244)
884,946,671 1,138,364,006
(8,611,486) (9,162,712)
(89,736,064) (113,359,730)
786,599,121 1,015,841,564

(53,786,599)
(2,874,304)
34,395,546
319,938
884,946,671
(8,611,486)
(89,736,064)
786,599,121

(77,144,590)
(24,000,873)
(4,008,762)
(736,091)
76,501,640
20,277,376
29,965,827
(69,244)
1,138,364,006
(9,162,712)
(113,359,730)
1,015,841,564
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รายงานประจํ า ปี 2553 k บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน)

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553

112

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
		

2553

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สินทรัพย์ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนเพิม่ ขึน้
ดอกเบีย้ รับ
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(399,154,065) (644,302,333) (399,154,065) (644,302,333)
3,950,011
1,346,328
3,950,011
1,346,328
(15,347,413) 23,122,391 (15,347,413) 23,122,391
(270,000)
(270,000)
4,071,842
1,058,717
4,071,842
1,058,717
585,000
585,000
(406,164,625) (618,774,897) (406,164,625) (618,774,897)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (ลดลง) เพิม่ ขึน้
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการเพิม่ ขึน้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากพนักงาน (ลดลง) เพิม่ ขึน้
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้ ปี

(486,841)
107,835
(486,841)
107,835
(45,503,644) (39,877,393) (45,503,644) (39,877,393)
12,638,431
22,494,588 12,638,431
22,494,588
(4,055,012) 24,595,112
(4,055,012) 24,595,112
(273,150,000) (241,650,000) (273,150,000) (241,650,000)
(310,557,066) (234,329,858) (310,557,066) (234,329,858)
299,119,873 (66,505,634) 299,119,873 (66,505,634)
85,947,113 152,452,747 85,947,113 152,452,747
385,066,986
85,947,113 385,066,986
85,947,113

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกีย่ วกับเงินสด
ซือ้ อุปกรณ์ภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน
ซือ้ อาคารและอุปกรณ์ทย่ี งั ไม่ ได้ชำระเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

82,400,184
82,853,627

49,700,741
10,500

82,400,184
82,853,627

49,700,741
10,500

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1. ข้อมูลทัว่ ไป

2. เกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตาม
ข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ใหม่
ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี ใหม่ตามรายละเอียดข้างล่างนี 
้
ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีซึ่ง
มีผลบังคับใช้ทนั ที)
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ต้นทุนการกูย้ มื
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
กำไรต่อหุน้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
การด้อยค่าของสินทรัพย์

รายงานประจํ า ปี 2553 k บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท
เพรซิเดนท์ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั มหาชนทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทยเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจหลัก
ในการผลิตและจำหน่ายขนมปัง ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯ อยูท่ ี่ 121/84-85 ชัน้ 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดำเนินงานทีย่ กเลิก
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 15
ข) มาตรฐานการบัญชีทมี่ ผี ลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐาน
การบัญชีดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในปีที่นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว
มาถือปฏิบตั  
ิ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนีก้ ำหนดให้กจิ การรับรูผ้ ลประโยชน์ที่ ให้กบั พนักงานเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ กิจการได้รบั บริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนีส้ ินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนือ่ งจากเกษียณอายุ โดยใช้การคำนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ รับรูผ้ ลประโยชน์ที่ ให้กบั พนักงานดังกล่าวเมือ่ เกิดรายการ 
จากการประเมินของฝ่ายบริหารเห็นว่าหากนำมาตรฐานฉบับนีม้ าถือปฏิบัติในปี 2554 จะมีผลทำให้กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 ลดลงประมาณ 29.5 ล้านบาท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์
ทางบัญชีและภาษีอากร เพือ่ รับรูผ้ ลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนด 
ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ นำมาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ าถือปฏิบตั  
ิ

4. นโยบายการบัญชีทสี่ ำคัญ
4.1 การรับรูร้ ายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับ
ผูซ้ อื้ แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ หลังจากหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว
		 ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมือ่ บริษทั ฯ มีสทิ ธิในการรับเงินปันผล
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
กำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ ได้มาและไม่มขี อ้ จำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้าและค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี 
้
4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของ
สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตประกอบด้วยต้นทุนในการผลิตทัง้ หมดรวมทัง้ ค่าโสหุย้ โรงงานด้วย
วัตถุดบิ วัสดุหบี ห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงานถือเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนการผลิตเมือ่ มีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ ในความต้องการของตลาดแสดงมูลค่าตามราคาทุน บริษัทฯ จะ
บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของเงินลงทุนต่ำกว่าราคาทุนในบัญชี
ข) เงินลงทุนในการร่วมค้าทีแ่ สดงอยู่ ในงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย แสดงมูลค่าตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าทีแ่ สดงอยู่ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน
4.6 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือ่ มราคา
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและ
อุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ได้มาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2545 คิดค่าเสือ่ มราคาโดย
วิธอี ตั ราลดลงทวีคณู ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคาร
- 10 - 20 ปี
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
- 5 - 20 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- 3 - 5 ปี
เครือ่ งตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน
- 5 ปี
ยานพาหนะ
- 5 ปี
ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาสำหรับทีด่ นิ งานระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
ค่าเสือ่ มราคารวมอยู่ ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 
4.7 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ณ วันที่ ได้มา บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก
สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นนั้
บริษทั ฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นนั้
ยกเว้นคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ที่ ได้มาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2545 คิดค่าตัดจำหน่ายโดยวิธอี ตั ราลดลงทวีคณู และจะประเมินการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการ
ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำไรขาดทุน 
สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
					
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
5 ปี
4.8 สิทธิการเช่าทีด่ นิ และค่าตัดจำหน่าย
สิทธิการเช่าที่ดินแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าที่ดินคำนวณจากราคาทุนของ
สินทรัพย์ โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุสญั ญาเช่าระหว่าง 10 -15 ปี 
ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
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4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำนาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯ ควบคุมไม่วา่
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั ฯ 
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึง่ ทำให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ อี ำนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำเนินงานของบริษทั ฯ 
4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
		 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ได้ โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วน
ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเี่ ช่า 
		 สัญญาเช่าดำเนินงาน 
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ ให้เช่าจะจัดเป็น
สัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานสุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ ได้รับจากผู้ ให้เช่าจะบันทึกในงบกำไร
ขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า
เช่นเบีย้ ปรับทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่ผู้ ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในรอบระยะเวลาบัญชีทกี่ ารยกเลิกนัน้ เกิดขึน้
4.11 เงินตราต่างประเทศ
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ เี่ กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็น
ตัวเงินซึ่งอยู่ ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ในงบดุล หรือหากเป็นรายการที่ ได้มี
การทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้าไว้กจ็ ะแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีต่ กลงล่วงหน้านัน้
กำไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ นรวมอยู่ ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ ในงบดุล บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั ฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การ
คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยง
ในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทกี่ ำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย บริษทั ฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ เหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึง่ สะท้อนถึงจำนวน
เงินทีก่ จิ การสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนัน้ ผูซ้ อื้ กับผูข้ ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ ไม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน
บริษทั ฯ จะรับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน
4.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
เมือ่ เกิดรายการ
4.14 ภาษีเงินได้
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ ำหนดในกฎหมายภาษีอากร

4.15 สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ งวดบัญชี กำไร
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจาก
การทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธเี ส้นตรงตามอายุของสัญญา 
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ งทีม่ ีความไม่
แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการทีส่ ำคัญ มีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ว
หรือไม่
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยู่ ในขณะนัน้ เป็นต้น
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือ่ มราคา
ในการคำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมือ่ เลิกใช้งานของ
อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเช่นนัน้ เกิดขึน้
นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
คาดการณ์รายได้และค่าใช้จา่ ยในอนาคตซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับสินทรัพย์นนั้

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)
2553

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

2552

1,817,524 2,215,520
24,249,462 19,731,593
359,000,000 64,000,000
385,066,986 85,947,113

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยมีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ
0.25 ถึง 1.92 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.07 ต่อปี)
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7. ลูกหนีก้ ารค้า
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ยอดคงเหลือของลูกหนีก้ ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนีท้ คี่ งค้างนับจากวันทีถ่ งึ กำหนดชำระได้ดงั นี 
้
(หน่วย : บาท)
2553

2552

120,973
120,973

66,313
66,313

อายุหนีค้ า้ งชำระ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน

ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้างชำระ
   ไม่เกิน 3 เดือน
   3 - 6 เดือน
   6 - 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้า - กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ

312,135,903 273,209,720
217,670,173
154,626
11,618
529,972,320
(11,608)
529,960,712
530,081,685

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

8. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย : บาท)
2553

สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดบิ
วัสดุหบี ห่อ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

1,751,273
3,382,346
57,109,332
38,788,865
39,898,805
140,930,621

2552

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

9. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีส่ ำคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการ ทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้

(หน่วย : ล้านบาท)
					

2552

นโยบายการกำหนดราคาและการกูย้ มื

0.6
534.3

0.7
500.5

0.8
3.1

0.8
0.7

ราคาทีต่ กลงร่วมกันซึง่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาทีต่ กลงร่วมกันซึง่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด
   โดยคำนึงถึงปริมาณการซือ้
ตามอัตราทีร่ ะบุในสัญญาซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกันในสัญญาซึง่ ใกล้เคียง
   กับอัตราตลาด

2.0

1.8

รายการธุรกิจกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ขายสินค้า
ซือ้ สินค้า
ค่าเช่าจ่าย
ดอกเบีย้ จ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
รายการธุรกิจกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ดอกเบีย้ จ่าย

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.00 ต่อปี (2552 : ร้อยละ
    3.25 - 4.50 ต่อปี)

ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี 
้
(หน่วย : บาท)
		

ลักษณะความสัมพันธ์

2553

2552

ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

การร่วมค้า
บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟูด้ ส์ จำกัด

บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 39 และมีกรรมการร่วมกัน

รวมลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน		

120,973
120,973

66,313
66,313

เจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิง้ จำกัด
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริษทั ธนาเคม (กรุงเทพฯ ) จำกัด
บริษทั กิว่ ไป้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั ที.เจ.เอส.มาร์เก็ตติง้ จำกัด
รวมเจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน
ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 9
  และมีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน

138,116,400 124,287,358
9,027,113
1,541,273
525,798
350,532

มีกรรมการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
มีกรรมการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
มีกรรมการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

9,883,592
9,021,489
1,374,169
182,810
187,063
100,940
159,114,135 135,484,402

เจ้าหนีอ้ น่ื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
รวมเจ้าหนีอ้ น่ื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 9
  และมีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน

66,000
66,000

66,000
66,000
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2553

(หน่วย : บาท)
		

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553

120

ลักษณะความสัมพันธ์

2553

2552

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั เพรซิเดนท์ โฮลดิง้ จำกัด

ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 19
   และมีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบีย้ จ่ายรอการตัดจำหน่าย
สุทธิ
หัก : ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - สุทธิ

76,393,262 44,677,068
(4,753,184) (3,338,513)
71,640,078 41,338,555
(26,707,771) (12,137,455)

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการ

44,932,307
72,795,970

กรรมการ

29,201,100
60,157,539

ในระหว่างปี เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการ (รวมดอกเบีย้ ค้างจ่าย) มีการเคลือ่ นไหวดังต่อไปนี 
้
(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ			
ในระหว่างปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2553
เพิม่ ขึน้
ลดลง

		

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการ

60,157,539

33,839,200

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

21,200,769

72,795,970

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในปี 2553 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยจ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนอืน่ ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็นจำนวนเงิน
49.0 ล้านบาท (2552: 44.9 ล้านบาท)

10. เงินลงทุนในการร่วมค้า
10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้านีเ้ ป็นเงินลงทุนในกิจการซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั อืน่ ควบคุมร่วมกัน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี 
้
					
กิจการที		
่
ทุนเรียก		
ควบคุมร่วมกัน ลักษณะธุรกิจ ชำระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตาม
วิธสี ว่ นได้เสีย

			

ล้านบาท

				
บริษทั เพรซิเดนท์ ดำเนินธุรกิจ
  กรีน เฮ้าส์ ฟูด้ ส์ ร้านอาหารญีป่ นุ่
  จำกัด
15
รวมเงินลงทุน
  ในการร่วมค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีแ่ สดงเงินลงทุนตาม
วิธรี าคาทุน

2553

2552

2553

2552

2553

2552

ร้อยละ

ร้อยละ

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

39

39

8,442,283 7,753,495 5,850,000 5,850,000
8,442,283 7,753,495 5,850,000 5,850,000

		
กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน

บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟูด้ ส์ จำกัด
รวม

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าในระหว่างปี

งบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน
เงินปันผลทีบ่ ริษทั ฯ รับ
ระหว่างปี

2553

2552

2553

2552

1,273,788
1,273,788

2,155,784
2,155,784

585,000
585,000

-

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
จำนวนรวมของส่วนได้เสียแต่ละรายการตามสัดส่วนของการร่วมทุนทีบ่ ริษทั ฯ มีอยู่ ในบริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟูด้ ส์
จำกัด แยกเป็นสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ย แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

			

2553

2552

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ หมุนเวียน
สินทรัพย์สทุ ธิ

4.0
8.3
12.3
(3.8)
8.5

7.4
4.1
11.5
(3.8)
7.7
(หน่วย : ล้านบาท)

			

สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

			

2553

2552

รายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
กำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
กำไรสุทธิ

12.6
(9.0)
(1.7)
1.9
(0.6)
1.3

16.1
(12.1)
(1.0)
3.0
(0.8)
2.2
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ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษทั ฯ ร่วมกับผูร้ ว่ มลงทุนซึง่ เป็นบริษทั ในต่างประเทศแห่งหนึง่ และบริษทั ในประเทศแห่งหนึง่
ได้จดั ตัง้ บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟูด้ ส์ จำกัด เพือ่ ดำเนินธุรกิจด้านร้านอาหารญีป่ นุ่ โดยบริษทั ฯ ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของ
บริษทั ดังกล่าวจำนวน 585,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ 39 และได้ถอื เงินลงทุนในบริษทั ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
10.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษทั ฯ รับรูส้ ว่ นแบ่งกำไรจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบกำไรขาดทุนทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและ
รับรูเ้ งินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุนดังนี้
(หน่วย : บาท)

11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ชือ่ บริษทั

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553

122

ลักษณะธุรกิจ

			

ทุนชำระแล้ว
ล้านบาท

				

บริษทั เทรชเชอร์ฮลิ ล์ จำกัด ให้บริการสนามกอล์ฟ
หัก : ค่าเผือ่ การด้อยค่าของ
  เงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ

200

สัดส่วนเงินลงทุน

มูลค่าเงินลงทุน (ราคาทุน)

2553

2552

2553

2552

ร้อยละ

ร้อยละ

บาท

บาท

1

1

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

สินทรัพย์สทุ ธิตามงบการเงินทีจ่ ดั ทำโดยฝ่ายบริหารสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษทั เทรชเชอร์ฮลิ ล์ จำกัด ตามส่วน
ของเงินลงทุนทีบ่ ริษทั ฯ ถืออยูค่ ดิ เป็นจำนวนประมาณ 0.1 ล้านบาท (2552 : 0.2 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้บนั ทึกค่าเผือ่ การด้อย
ค่าของเงินลงทุนไว้เต็มจำนวนแล้ว เนือ่ งจากบริษทั ฯ คาดว่าจะไม่ ได้รบั คืนเงินลงทุนดังกล่าว

12. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : บาท)
							
งานระหว่าง
					
เครือ่ งตกแต่ง		
ก่อสร้างและ
				
เครือ่ งจักรและ และอุปกรณ์		
สินทรัพย์
		
ทีด่ นิ
อาคาร
อุปกรณ์
สำนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง้

รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2552 158,205,147 1,027,915,918 2,067,173,343
ซือ้ เพิม่
9,032,950
โอนเข้า (ออก)
121,303
2,581,744 58,287,548
จำหน่าย
(35,839,581)
31 ธันวาคม 2553 167,359,400 1,030,497,662 2,089,621,310

601,718,021
61,442,713
19,490,831
(910,902)
681,740,663

472,990,350
18,027,662
89,223,492
(11,369,056)
568,872,448

33,930,935 4,361,933,714
475,882,844 564,386,169
(170,254,918)
(550,000)
(48,119,539)
339,558,861 4,877,650,344

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

31 ธันวาคม 2552
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี
ค่าเสือ่ มราคา-จำหน่าย
31 ธันวาคม 2553

-

155,048,494 962,076,537 423,117,847 347,965,697
51,417,285 183,691,920 78,179,565 61,111,892
(33,605,041) (910,396) (11,369,043)
206,465,779 1,112,163,416 500,387,016 397,708,546

-

1,888,208,575
374,400,662
(45,884,480)
2,216,724,757

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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
31 ธันวาคม 2553 167,359,400 824,031,883 977,457,894 181,353,647 171,163,902 339,558,861 2,660,925,587
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี

2552 (230 ล้านบาท รวมอยู่ ในต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)
2553 (281 ล้านบาท รวมอยู่ ในต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

310,023,954
374,400,662

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีอปุ กรณ์ซงึ่ ได้มาภายใต้สญั ญาเช่าทางการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 162 ล้านบาท
(2552: 124 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีอปุ กรณ์จำนวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสือ่ ม
ราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 975 ล้านบาท (2552 : 625 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีเ่ ป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์มรี ายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
ราคาทุน
ยอดคงเหลือต้นปี
ซือ้ เพิม่
โอนเข้า
ยอดคงเหลือสิน้ ปี
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจำหน่ายทีร่ วมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี

2552

10,687,178 10,687,178
270,000
550,000
11,507,178 10,687,178
(10,212,744) (9,246,535)
1,294,434 1,440,643
966,209
968,125

14. สิทธิการเช่า
(หน่วย : บาท)
2553

สิทธิการเช่าทีด่ นิ
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจำหน่ายทีร่ วมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี

7,486,303
(5,162,569)
2,323,734
327,379

15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
บริษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวน 44 ล้านบาท ซึง่ คิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี 

2552

7,486,303
(4,835,190)
2,651,113
328,530
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16. หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย : บาท)
2553

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบีย้ จ่ายรอการตัดจำหน่าย
สุทธิ
หัก : ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบีย้ จ่ายรอการตัดจำหน่าย
สุทธิ
หัก : ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี

2553

2552

76,393,262
(4,753,184)
71,640,078
(26,707,771)
44,932,307

44,677,068
(3,338,513)
41,338,555
(12,137,455)
29,201,100

61,941,554
(3,990,630)
57,950,924
(25,472,715)
32,478,209

54,149,209
(2,793,302)
51,355,907
(33,366,189)
17,989,718

บริษทั ฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษทั ลีสซิง่ เพือ่ เช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ ใช้ ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดชำระค่าเช่า
เป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ ประมาณ 3 ถึง 5 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทีบ่ อกเลิกไม่ ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายค่าเช่าขัน้ ต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ผลรวมของจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งจ่ายทัง้ สิน้ ตามสัญญาเช่า
ดอกเบีย้ ตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งจ่ายทัง้ สิน้ ตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

57.4
(5.2)
52.2

80.9
(3.5)
77.4

138.3
(8.7)
129.6

17. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการและพนักงาน
บริษัทฯ รับฝากเงินจากกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการ
ออมทรัพย์และหาประโยชน์ ในการฝากและถอนเงินได้ดีกว่าการฝากกับธนาคาร โดยกรรมการและพนักงานแต่ละคนจะมีสมุดคู่ฝากในการฝาก
และถอนเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.0 ต่อปี (2552 : ร้อยละ 3.25 ต่อปี) บริษทั ฯ
แสดงเงินฝากจำนวนนีเ้ ป็นหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนในงบดุล

18. สำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสว่ นหนึง่
ไว้เป็นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนีจ้ ะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

19. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ
รายการค่าใช้จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการทีส่ ำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ ไป
การเปลีย่ นแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อน่ื ของพนักงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าน้ำมันและค่าใช้จา่ ยรถขนส่ง
ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า

2552

1,975,769,542 1,682,757,216
654,824
1,665,295
860,113,065 734,354,974
375,694,252 311,320,609
211,211,585 169,708,619
100,920,802
83,647,186

20. กำไรต่อหุน้
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีดว้ ยจำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยู่ ในระหว่างปี

21. เงินปันผลจ่าย
ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษทั ฯ มีเงินปันผลจ่ายดังนี้
		

อนุมตั ิ โดย

เงินปันผลจ่าย

อัตราหุน้ ละ

			
สำหรับปี 2553

(พันบาท)

(บาท)

เงินปันผลงวดสุดท้ายประกาศ
จากกำไรของปี 2552
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศ
จากกำไรสำหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2553
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2553

141,750

3.15

25 พฤษภาคม 2553

131,400

2.92

24 กันยายน 2553

129,150

2.87

22 พฤษภาคม 2552

112,500

2.50

15 ตุลาคม 2552

ทีป่ ระชุมสามัญประจำปีผถู้ อื หุน้
วันที่ 26 เมษายน 2553
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 8/2553
วันที่ 25 สิงหาคม 2553

วันทีจ่ า่ ยเงินปันผล

273,150

สำหรับปี 2552

เงินปันผลงวดสุดท้ายประกาศ
จากกำไรของปี 2551
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศ
จากกำไรสำหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2552
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2552

ทีป่ ระชุมสามัญประจำปีผถู้ อื หุน้
วันที่ 24 เมษายน 2552
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 9/2552
วันที่ 16 กันยายน 2552

241,650
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22. การส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนี 
้

บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน) k รายงานประจํ า ปี

2553
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บัตรส่งเสริมเลขที่

1663(3)/2547 1973(3)2550 9009(2)/2553

ลงวันที่

18 สิงหาคม 2547 26 กันยายน 2550 7 กันยายน 2553

1. เพือ่ ส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

ผลิตอาหารพร้อม ผลิตอาหารพร้อม
รับประทานหรือ
รับประทาน
อาหารกึง่ พร้อม
รับประทานจาก
พืชผักผลไม้

ผลิตผลิตภัณฑ์
จากธัญพืช

2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ ได้รบั
2.1 ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครือ่ งจักรตามที่
ได้รบั
ได้รบั
ได้รบั
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
2.2 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสำหรับกำไรสุทธิที่ ได้จาก
8 ปี
8 ปี
3 ปี
การประกอบกิจการที่ ได้รบั การส่งเสริม (นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้ (จะหมดอายุ
(จะหมดอายุ (ไม่เกินร้อยละ 70
จากการประกอบกิจการนัน้ ) และได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนำ
ในวันที่
ในวันที่
ของมูลค่าเงินลงทุน
เงินปันผลจากกิจการที่ ได้รบั การส่งเสริมซึง่ ได้รบั ยกเว้น
2 มกราคม 2557) 2 มิถนุ ายน 2560) เพือ่ ปรับปรุง
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลไปรวมคำนวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้
ประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลาที่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
การผลิต)
2.3 ได้รบั อนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่าง
5 ปี
5 ปี
5 ปี
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ ไปหักออกจากกำไรสุทธิทเี่ กิดขึน้
ภายหลังระยะเวลาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 
(นับแต่วนั พ้นกำหนดเวลาตามข้อ 2.2)
2.4 ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดบิ หรือวัสดุจำเป็นที่
1 ปี
1 ปี
ไม่ ได้รบั
นำเข้าเพือ่ ใช้ ในการผลิตเพือ่ การส่งออกนับแต่วนั นำเข้าครัง้ แรก
2.5 ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของทีน่ ำเข้ามาเพือ่ ส่งกลับออก
1 ปี
1 ปี
ไม่ ได้รบั
เป็นระยะเวลาหนึง่ ปีนบั แต่วนั นำเข้าครัง้ แรก
3. วันเริม่ ใช้สทิ ธิในบัตรส่งเสริม
3 มกราคม 2549 3 มิถนุ ายน 2552 บริษทั ยังไม่ ได้
เริม่ ดำเนินกิจการ
ตามที่ ได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุน

รายได้จากการขายของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการส่งออกและการขายสินค้าในประเทศ ซึ่งสามารถจำแนกตามกิจการที่ ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ ไม่ ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รวมรายได้จากการขาย

กิจการที่ ไม่ ได้รบั
การส่งเสริม
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รวม

2553

2552

2553

2552

2553

2552

2,312.4
1.3
2,313.7

1,746.6
0.3
1,746.9

2,282.7
2,282.7

2,165.8
2,165.8

4,595.1
1.3
4,596.4

3,912.4
0.3
3,912.7

23. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริษทั ฯ และพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยบริษทั
หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด และจะจ่ายให้กับพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ
ในระหว่างปี 2553 บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวน 14.3 ล้านบาท (2552 : 12.9 ล้านบาท) 

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
บริษทั ฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมศิ าสตร์เดียวคือประเทศ
ไทย ดังนัน้ รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทงั้ หมดทีแ่ สดงในงบการเงินจึงเกีย่ วข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมศิ าสตร์ตามทีก่ ล่าวไว้
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรายได้จากการส่งออกสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 มีจำนวนประมาณ 1.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของยอดรายได้จากการขายรวม (2552: 0.3 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของยอดรายได้จากการขายรวม)

25. ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
25.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
การผลิต ซึ่งมีกำหนดส่งมอบระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จำนวนเงินประมาณ 351.7 ล้านเยน และ 0.2
ล้านเหรียญออสเตรเลีย ตามลำดับ
25.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าดำเนินงาน
บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ ในอาคาร และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุสัญญา
มีระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ถึง 27 ปี 

รายงานประจํ า ปี 2553 k บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน)

กิจการที่ ได้รบั
การส่งเสริม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญั ญาเช่าดำเนินงานทีบ่ อกเลิกไม่ ได้
และบริการต่างๆ ดังนี้
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จ่ายชำระภายใน

ล้านบาท

ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

12.0
7.7
0.7

25.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาให้บริการระยะยาว
บริษทั ฯ ได้เข้าทำสัญญากับบริษทั ในต่างประเทศแห่งหนึง่ ในการขอใช้เครือ่ งหมายการค้า ซึง่ สัญญาดังกล่าวมีกำหนด 1 ปี เริม่
ตัง้ แต่วนั ที่ 19 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัตคิ ราวละ 1 ปี ภายใต้สญั ญาดังกล่าว
บริษทั ฯ ต้องจ่ายค่าสิทธิตามเกณฑ์และอัตราทีร่ ะบุในสัญญา ซึง่ ในระหว่างปี 2553 บริษทั ฯ มีคา่ สิทธิภายใต้สญั ญาดังกล่าวเป็นจำนวน
เงินประมาณ 0.3 ล้านบาท (2552 : 0.3 ล้านบาท)
25.4 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาซือ้ สินค้าระยะยาว
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตเป็นระยะเวลา 5 - 7 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯ
มีขอ้ ผูกพันทีจ่ ะต้องสัง่ ซือ้ ก๊าซธรรมชาติขนั้ ต่ำตามปริมาณทีร่ ะบุในสัญญาดังนี้
ลำดับที่
		

1
2
3

ระยะเวลาสัญญา

วันทีส่ น้ิ สุดสัญญา

ปริมาณการสัง่ ซือ้ ก๊าซเฉลีย่

(ปี)		

(ล้านบีทยี )ู

7
5
7

9,200 ต่อปี
175 ต่อวัน
39,273 ต่อปี

30 พฤศจิกายน 2556
31 พฤษภาคม 2557
30 พฤศจิกายน 2560

25.5 การค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีหนังสือค้ำประกันทีอ่ อกโดยธนาคารในนามบริษทั ฯ เหลืออยูเ่ ป็นจำนวน 15.0 ล้านบาท
ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับภาระผูกพันทางปฏิบตั บิ างประการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพือ่ การปฏิบตั ติ ามสัญญา
ซือ้ ก๊าซธรรมชาติจำนวน 4.4 ล้านบาท เพือ่ ค้ำประกันการใช้ ไฟฟ้าจำนวน 10.5 ล้านบาท และอืน่ ๆ 0.1 ล้านบาท

26. เครือ่ งมือทางการเงิน
26.1 นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ตามทีน่ ยิ ามอยู่ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลสำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้า เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงิน
กูย้ มื ระยะยาว บริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสีย่ งดังนี้
		
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งนี้
โดยการกำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็นสาระสำคัญ
จากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับลูกหนี้ที่มีฐานะด้านการชำระหนี้ดี จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสีย
จากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีท้ แี่ สดงอยู่ ในงบดุล

		

อัตราดอกเบีย้ คงที่
		
มากกว่า
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย้ 			
ปรับขึน้ ลงตาม
ไม่ม		
ี
อัตราตลาด อัตราดอกเบีย้
รวม
ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้า
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
กรรมการ/พนักงาน
		

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

359
359

-

14
14

12
530
542

385
530
915

0.25 - 1.92
-

52

77

-

416
-

416
129

4.65 - 9.61

121
173

77

-

416

121
666

3.00

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนือ่ งจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ
ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสีย่ ง
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ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะ
ยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ
บริษทั ฯ จึงอยู่ ในระดับต่ำ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และสำหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารกำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ถงึ ก่อน) ได้ดงั นี 
้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มียอดคงเหลือของหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
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สกุลเงิน
จำนวน

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

		

(พัน)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
เยน

531
11
19,344

30.2963
40.2464
0.3742

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีสญั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

จำนวน

วันทีค่ รบกำหนด

		

(ล้าน)		

สัญญาซือ้
เยน
ยูโร

329.25
0.05

28 กุมภาพันธ์ 2554
28 กุมภาพันธ์ 2554

อัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

0.3583 - 0.3650
40.4973 - 41.4983

26.2 มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯ จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแี่ สดงในงบดุล
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จำนวนเงินทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์กนั ในขณะทีท่ งั้ สองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่
กับลักษณะของเครือ่ งมือทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึน้ โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าทีเ่ หมาะสม 

27. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการเงินของบริษทั ฯ คือการจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสมและการดำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.4:1 (2552 : 0.3:1)

28. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน
เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั ิให้มกี ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ สามัญทีต่ ราไว้จากเดิม
หุน้ ละ 10 บาท เป็นหุน้ ละ 1 บาท ซึง่ จะมีผลทำให้จำนวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จาก 45,000,000 หุน้ เป็น 450,000,000 หุน้
บริษทั ฯ จะนำเสนอเพือ่ ขออนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ดังกล่าวในทีป่ ระชุมสามัญประจำปีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ต่อไป

29. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดประเภทรายการบัญชี ในปีปจั จุบนั ซึง่ ไม่มผี ลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ การจัดประเภทรายการใหม่มดี งั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่
ตามที่
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้ จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้

เจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน

135,484,402 135,383,462 135,484,402 135,383,462
204,357,825 204,458,765 204,357,825 204,458,765

30. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานประจํ า ปี 2553 k บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด (มหาชน)

งบดุล
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Report of Independent Auditor
To the Shareholders of President Bakery Public Company Limited
I have audited the accompanying balance sheet, in which the equity method is applied, of President Bakery Public Company
Limited as at 31 December 2010, and the related statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for
the year then ended and the separate financial statements of President Bakery Public Company Limited for the same period.
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. The financial
statements, in which the equity method is applied, and the separate financial statements of President Bakery Public Company
Limited for the year ended 31 December 2009, as presented herein for comparative purposes, were audited by another auditor
of our firm who expressed an unqualified opinion on those financial statements, under her report dated 17 February 2010.
I conducted my audit 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 audit provides a 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 2010, the results of its operations, and cash flows for the year
ended in accordance with generally accepted accounting principles.

WICHART LOKATEKRAWEE
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4451
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 23 February 2011

BALANCE SHEETS
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2010 and 2009

(Unit : Baht)

Note

2010

2009

Separate financial statements
2010

2009

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
6
Trade accounts receivable
Related party
7, 9
Unrelated parties - net
7
Total trade accounts receivable - net		
Inventories
8
Other current assets		
Total current assets		
Non-current assets
Investment in joint venture
10
Other long-term investment - net
11
Property, plant and equipment - net
12
Advance payments for purchase of assets		
Intangible assets - net
13
Leasehold rights - net
14
Other non-current assets		
Total non-current assets		
Total assets		

385,066,986

85,947,113

385,066,986

85,947,113

120,973
529,960,712
530,081,685
140,930,621
14,109,410

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

120,973
529,960,712
530,081,685
140,930,621
14,109,410

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

665,908,497 1,070,188,702

665,908,497

1,070,188,702

8,442,283
7,753,495
5,850,000
5,850,000
2,660,925,587 2,473,725,139 2,660,925,587 2,473,725,139
15,347,413
15,347,413
1,294,434
1,440,643
1,294,434
1,440,643
2,323,734
2,651,113
2,323,734
2,651,113
6,541,253
5,805,162
6,541,253
5,805,162
2,694,874,704 2,491,375,552 2,692,282,421 2,489,472,057
3,765,063,406 3,157,284,049 3,762,471,123 3,155,380,554

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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BALANCE SHEETS (CONTINUED)
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2010 and 2009

(Unit : Baht)
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Financial statements in which
the equity method is applied
Note

2010

2009

Separate financial statements
2010

2009

Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Bank overdrafts
15
Trade accounts payable
Related parties
9
Unrelated parties		
Total trade accounts payable		
Other accounts payable
Related party
9
Unrelated parties		
Current portion of liabilities under finance
lease agreements
Related party
9, 16
Unrelated parties
16
Other current liabilities
Corporate income tax payable		
Accrued expenses		
Others		
Total other current liabilities		
Total current liabilities		
Non-current liabilities
Liabilities under finance lease agreements net of current portion
Related party
9, 16
Unrelated parties
16
Long-term loans from directors
9, 17
Long-term loans from employees
17
Other non-current liabilities		
Total non-current liabilities		
Total liabilities		

-

486,841

-

486,841

159,114,135
257,281,087
416,395,222

135,484,402
204,357,825
339,842,227

159,114,135
257,281,087
416,395,222

135,484,402
204,357,825
339,842,227

66,000
131,324,645

66,000
28,782,568

66,000
131,324,645

66,000
28,782,568

26,707,771
25,472,715

12,137,455
33,366,189

26,707,771
25,472,715

12,137,455
33,366,189

68,351,203
125,345,711
60,707,849
254,404,763

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

68,351,203
125,345,711
60,707,849
254,404,763

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

854,371,116

628,980,958

854,371,116

628,980,958

44,932,307
32,478,209
72,795,970
47,836,707
535,907

29,201,100
17,989,718
60,157,539
51,891,719
605,151

44,932,307
32,478,209
72,795,970
47,836,707
535,907

29,201,100
17,989,718
60,157,539
51,891,719
605,151

198,579,100

159,845,227

198,579,100

159,845,227

788,826,185 1,052,950,216

788,826,185

1,052,950,216

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

BALANCE SHEETS (CONTINUED)
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2010 and 2009

(Unit : Baht)

Note
Shareholders’ equity
Share capital
Registered, issued and fully paid-up
		 45,000,000 ordinary shares of Baht 10 each		
Share premium		
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
18
Unappropriated		
Total shareholders’ equity		
Total liabilities and shareholders’ equity		

2010

450,000,000
674,379,513

2009

450,000,000
674,379,513

Separate financial statements
2010

450,000,000
674,379,513

2009

450,000,000
674,379,513

45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
1,542,733,677 1,199,078,351 1,540,141,394 1,197,174,856
2,712,113,190 2,368,457,864 2,709,520,907 2,366,554,369
3,765,063,406 3,157,284,049 3,762,471,123 3,155,380,554

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 2010 and 2009
(Unit : Baht)
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Financial statements in which
the equity method is applied
Note
Revenues
Sales		
Interest income		
Other income		
Total revenues		
Expenses
Cost of sales		
Selling expenses		
Administrative expenses		
Management’s remuneration		
Total expenses		
Income before share of income
from investment in joint venture,
finance cost and corporate income tax		
Share of income from investment in
joint venture
10
Income before finance cost and
corporate income tax		
Finance cost		
Income before corporate income tax		
Corporate income tax		
Net income for the year		

2010

2009

Separate financial statements
2010

2009

4,596,386,529 3,912,737,836 4,596,386,529 3,912,737,836
4,071,842
1,058,717
4,071,842
1,058,717
12,689,288
6,933,179
13,274,288
6,933,179
4,613,147,659 3,920,729,732 4,613,732,659 3,920,729,732
2,804,137,759 2,389,519,215 2,804,137,759 2,389,519,215
618,251,504 532,405,195 618,251,504
532,405,195
392,918,696 333,999,983 392,918,696
333,999,983
48,973,570
44,929,685
48,973,570
44,929,685
3,864,281,529 3,300,854,078 3,864,281,529 3,300,854,078

748,866,130

619,875,654

749,451,130

619,875,654

1,273,788

2,155,784

-

-

750,139,918
(10,599,473)

622,031,438
(9,836,413)

749,451,130
(10,599,473)

619,875,654
(9,836,413)

739,540,445 612,195,025 738,851,657
(122,735,119) (102,311,389) (122,735,119)

610,039,241
(102,311,389)

616,805,326

509,883,636

616,116,538

507,727,852

Basic earnings per share
20
Net income		

13.71

11.33

13.69

11.28

Weighted average number of ordinary shares
(shares)		

45,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

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

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
President Bakery Public Company Limited

For the years ended 31 December 2010 and 2009

(Unit : Baht)

				
				
			
Note

Issued and		
paid-up
Share
share capital premium

Appropriated statutory
reserve Unappropriated

Balance as at 31 December 2008		
Net income for the year		
Dividend payments
21
Balance as at 31 December 2009		

450,000,000
-

674,379,513
-

45,000,000
-

450,000,000

674,379,513

45,000,000 1,199,078,351 2,368,457,864

Balance as at 31 December 2009		
Net income for the year		
Dividend payments
21
Balance as at 31 December 2010		

450,000,000
-

674,379,513
-

45,000,000 1,199,078,351 2,368,457,864
616,805,326 616,805,326
(273,150,000) (273,150,000)

450,000,000

674,379,513

45,000,000 1,542,733,677 2,712,113,190

Total

930,844,715 2,100,224,228
509,883,636 509,883,636
(241,650,000) (241,650,000)

			
Separate financial statements
						
Retained earnings
				
				
			
Note

Issued and		
paid-up
Share
share capital premium

Balance as at 31 December 2008		
Net income for the year		
Dividend payments
21
Balance as at 31 December 2009		

450,000,000
-

674,379,513
-

45,000,000
-

450,000,000

674,379,513

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

Balance as at 31 December 2009		
Net income for the year		
Dividend payments
21
Balance as at 31 December 2010		

450,000,000
-

674,379,513
-

45,000,000 1,197,174,856 2,366,554,369
616,116,538 616,116,538
(273,150,000) (273,150,000)

450,000,000

674,379,513

45,000,000 1,540,141,394 2,709,520,907

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

Appropriated statutory
reserve Unappropriated

Total

931,097,004 2,100,476,517
507,727,852 507,727,852
(241,650,000) (241,650,000)
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Retained earnings

STATEMENTS OF CASH FLOWS
President Bakery Public Company Limited

For the years ended 31 December 2010 and 2009
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Financial statements in which
the equity method is applied
		
Cash flows from operating activities
Net income before tax		
Adjustments to reconcile net income before tax to net
cash provided by (paid from) operating activities:
Depreciation and amortisation		
Gain from disposals of property,
plant and equipment		
Share of income from investment in joint venture		
Reversal of allowance for doubtful accounts		
Unrealised loss on exchange		
Interest income		
Dividend income		
Interest expenses		
Income from operating activities before changes in
operating assets and liabilities		
Decrease (increase) in operating assets
Trade accounts receivable		
Inventories		
Other current assets		
Other non-current assets		
Increase (decrease) in operating liabilities
Trade accounts payable		
Other accounts payable		
Other current liabilities		
Other non-current liabilities		
Cash from operating activities		
Cash paid for interest expenses		
Cash paid for corporate income tax		
Net cash from operating activities		

Separate financial statements

2010

2009

2010

2009

739,540,445

612,195,025

738,851,657

610,039,241

375,694,250

311,320,609

375,694,250

311,320,609

(1,714,952)
(1,273,788)
241,898
(4,071,842)
9,162,712

(421,415)
(2,155,784)
(14,043)
82,231
(1,058,717)
8,611,486

(1,714,952)
241,898
(4,071,842)
(585,000)
9,162,712

(421,415)
(14,043)
82,231
(1,058,717)
8,611,486

928,559,392 1,117,578,723

928,559,392

(77,144,590)
(24,000,873)
(4,008,762)
(736,091)

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

(77,144,590)
(24,000,873)
(4,008,762)
(736,091)

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

76,501,640
20,277,376
29,965,827
(69,244)

(53,786,599)
(2,874,304)
34,395,546
319,938

76,501,640
20,277,376
29,965,827
(69,244)

(53,786,599)
(2,874,304)
34,395,546
319,938

1,138,364,006
(9,162,712)
(113,359,730)

884,946,671 1,138,364,006
(8,611,486)
(9,162,712)
(89,736,064) (113,359,730)

884,946,671
(8,611,486)
(89,736,064)

1,015,841,564

786,599,121 1,015,841,564

786,599,121

1,117,578,723

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 2010 and 2009

(Unit : Baht)

		
Cash flows from investing activities
Acquisition of property, plant and equipment
Proceeds from disposals of property,
plant and equipment
(Increase) decrease in advance payments for
purchase of assets
Increase in intangible assets
Interest income
Dividend income
Net cash used in investing activities
Cash from financing activities
(Decrease) increase in bank overdrafts
Decrease in liabilities under finance
lease agreements
Increase in long-term loans from directors
(Decrease) increase in long-term loans
from employees
Dividend payments
Net cash used in financing activities
Net increase (decrease) in cash and
cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year

2010

2009

Separate financial statements
2010

(399,154,065) (644,302,333) (399,154,065)

2009

(644,302,333)

3,950,011

1,346,328

3,950,011

1,346,328

(15,347,413)
(270,000)
4,071,842
585,000

23,122,391
1,058,717
-

(15,347,413)
(270,000)
4,071,842
585,000

23,122,391
1,058,717
-

(406,164,625) (618,774,897) (406,164,625)

(618,774,897)

(486,841)

107,835

(486,841)

107,835

(45,503,644)
12,638,431

(39,877,393)
22,494,588

(45,503,644)
12,638,431

(39,877,393)
22,494,588

(4,055,012)
24,595,112
(4,055,012)
(273,150,000) (241,650,000) (273,150,000)

24,595,112
(241,650,000)

(310,557,066) (234,329,858) (310,557,066)

(234,329,858)

299,119,873
85,947,113

(66,505,634)
152,452,747

299,119,873
85,947,113

(66,505,634)
152,452,747

385,066,986

85,947,113

385,066,986

85,947,113

Supplementary disclosures of cash flows information				
Non-cash related transactions				
Purchase of equipment under financial 				
		 lease agreements
82,400,184
49,700,741
82,400,184
Purchase of plant and equipment which 				
		 have not been paid
82,853,627
10,500
82,853,627
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

49,700,741
10,500
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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.

3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of revised and new accounting
standards as listed below.
a) Accounting standards that are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2011 (except Framework for the
Preparation and Presentation of Financial Statements, which is immediately effective):
		 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009)
		 TAS 1 (revised 2009)
Presentation of Financial Statements
		 TAS 2 (revised 2009)
Inventories
		 TAS 7 (revised 2009)
Statement of Cash Flows
		 TAS 8 (revised 2009)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
		 TAS 10 (revised 2009)
Events after the Reporting Period
		 TAS 11 (revised 2009)
Construction Contracts
		 TAS 16 (revised 2009)
Property, Plant and Equipment
		 TAS 17 (revised 2009)
Leases
		 TAS 18 (revised 2009)
Revenue
		 TAS 19 		
Employee Benefits
		 TAS 23 (revised 2009)
Borrowing Costs
		 TAS 24 (revised 2009)
Related Party Disclosures
		 TAS 26 		
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
		 TAS 27 (revised 2009)
Consolidated and Separate Financial Statements
		 TAS 28 (revised 2009)
Investments in Associates
		 TAS 29		
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
		 TAS 31 (revised 2009)
Interests in Joint Ventures

TAS 19 Employee Benefits
			 This accounting standard requires employee benefits to be recognised as expense in the period in which the
service is performed by the employee. In particular, an entity has to evaluate and make a provision for postemployment benefits using actuarial techniques. Currently, the Company accounts for such employee benefits when
they are incurred.
			 Based on the management’s assessment, the effect of the adoption of this TAS in 2011 will be to decrease
retained earnings as at 31 December 2010 by approximately Baht 29.5 million.

TAS 12 Income Taxes
			 This accounting standard requires an entity to identify temporary differences, which are differences between the
carrying amount of an asset or liability in the accounting records and its tax base, and to recognize deferred tax assets
and liabilities under the stipulated guidelines.
			 At present, the management is evaluating the impact on the financial statements in the year when this standard is
adopted.

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.
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		 TAS 33 (revised 2009)
Earnings per Share
		 TAS 34 (revised 2009)
Interim Financial Reporting
		 TAS 36 (revised 2009)
Impairment of Assets
		 TAS 37 (revised 2009)
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
		 TAS 38 (revised 2009)
Intangible Assets
		 TAS 40 (revised 2009)
Investment Property
		 TFRS 2 		
Share-Based Payment
		 TFRS 3 (revised 2009)
Business Combinations
		 TFRS 5 (revised 2009)
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
		 TFRS 6		
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
		 TFRIC 15		
Agreements for the Construction of Real Estate
b) Accounting standards that are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2013:
		 TAS 12 			
Income Taxes
		 TAS 20 (revised 2009)
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
		 TAS 21 (revised 2009)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
			 The Company’s management believes that these accounting standards will not have any significant impact on the
financial statements for the year when they are initially applied, except for the following accounting standards which
management expects the impact on the financial statements in the year when they are adopted.
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		 Interest income
			 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.
Dividends
			 Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.

4.2 Cash and cash equivalents
			 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) Investment in joint venture is accounted for in the separate financial statements using the cost method.

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

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, with the exception of those covered by forward exchange contracts, which are translated at
the contracted rates.
			 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 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 pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time

143
ANNUAL REPORT 2010 k President Bakery Public Company Limited

amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each 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
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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 between
knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal.
			 An impairment loss is recognised in the income statement.

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 at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on
taxable profits determined in accordance with tax legislation.

4.15 Forward exchange contracts
			 Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates of
exchange ruling at the balance sheet date. Gains and losses from the translation are included in determining income.
Premiums or discounts on forward exchange contracts are amortized on a straight-line basis over the contract periods.

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.

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. CASH AND CASH EQUIVALENTS
(Unit : Baht)
				

2009

1,817,524
24,249,462
359,000,000
385,066,986

2,215,520
19,731,593
64,000,000
85,947,113

As at 31 December 2010, bank deposits in saving accounts, fixed deposits and bond carried interests between 0.25 and
1.92 percent per annum (2009: between 0.13 and 1.07 percent per annum).

7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE
The balances of trade accounts receivable as at 31 December 2010 and 2009, aged on the basis of due dates are
summarised below.
(Unit : Baht)
				

2010

Age of receivables		
Related party		
Not yet due
120,973
Trade accounts receivable - related party
120,973
Unrelated parties		
Not yet due
312,135,903
Past due		
Up to 3 months
217,670,173
3 - 6 months
154,626
6 - 12 months
11,618
Total trade accounts receivable - unrelated parties
529,972,320
Less : Allowance for doubtful accounts
(11,608)
Trade accounts receivable - unrelated parties - net
529,960,712
Trade accounts receivable - net
530,081,685

2009

66,313
66,313
273,209,720
179,666,563
452,876,283
(11,608)
452,864,675
452,930,988
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Cash		
Bank deposits
Bank of Thailand bond
Total		

2010

8. INVENTORIES
(Unit : Baht)
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Finished goods
Work in process
Raw materials
Packaging materials
Spare parts and factory supplies
Total		

2010

2009

1,751,273
2,088,021
3,382,346
3,700,422
57,109,332
48,277,068
38,788,865
33,782,012
39,898,805 29,082,225
140,930,621 116,929,748

9. 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.
(Unit : Million Baht)
2010

2009

Transfer pricing and lending policy

Transactions with related companies			
Sales of goods
0.6
0.7
Agreed price which approximates the
				 market price
Purchases of goods
534.3
500.5
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 finance lease agreements
3.1
0.7
At the agreed rate in the agreement
				 which approximates the market rate
Transactions with related persons			
Interest expenses
2.0
1.8
Interest at the rate of 3.00%
			
per annum (2009: 3.25 - 4.50% per annum)

The balances of accounts as at 31 December 2010 and 2009 between the Company and those related persons or parties
are as follows:
(Unit : Baht)
			

Relationship

2009

120,973

66,313

120,973

66,313

Trade accounts payable - related parties			
Related companies			
Kerry Flour Mills Ltd.
Common shareholders and common directors 138,116,400 124,287,358
Dai-Ichi Packaging Co., Ltd.
Common shareholders and common directors
9,027,113 1,541,273
Thai President Foods Public Co., Ltd.
Hold a 9 % interest in the Company and has
525,798
350,532
				 common shareholders and common directors
Connected companies			
Thanachem (Bangkok) Co., Ltd.
Connected directors
9,883,592 9,021,489
Kewpie (Thailand) Co., Ltd.
Connected directors
1,374,169
182,810
T.J.S. Marketing Co., Ltd.
Connected directors
187,063
100,940
Total trade accounts payable - related parties			
159,114,135 135,383,462
Other accounts payable - related party			
Related company			
Thai President Foods Public Co., Ltd.
Hold a 9 % interest in the Company and has
				 common shareholders and common directors
Total other accounts payable - related party			

66,000

66,000

66,000

66,000

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			
76,393,262
Less : Deferred interest expenses 			
(4,753,184)
Net				
71,640,078
Less: Portion due within one year			
(26,707,771)
Liabilities under finance lease agreements			
- related party - net			
44,932,307
Long-term loans from directors
Directors
72,795,970

44,677,068
(3,338,513)
41,338,555
(12,137,455)
29,201,100
60,157,539
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Trade accounts receivable - related party			
Joint venture			
President Green House Foods Co., Ltd.
The Company holds 39% interest and has
				 common directors
Total trade accounts receivable - related party			

2010

During the year, movements of long-term loans from directors (including interest payable) are as follows:
(Unit : Baht)
Balance
During the year
as at 		
1 January 2010
Increase
Decrease
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Long-term loans from directors

60,157,539

33,839,200

Balance
as at
31 December 2010

21,200,769

72,795,970

Directors’ and management’s remuneration
In 2010, the Company had salaries, bonus, meeting allowances and other remuneration of its directors and management
recognised as expenses totaling Baht 49.0 million (2009 : Baht 44.9 million).

10. INVESTMENT IN JOINT VENTURE
10.1 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:
Jointly				
controlled
Nature of
Paid-up
Shareholding
entity
business
capital
percentage
			

Million

2010

2009

			
Baht
Percent Percent
						
President Green
Operating the
House Foods
Japanese
Co., Ltd.
restaurant
15
39
39
Total investment
in joint venture					

Financial statements Separate financial
in which the equity statements in which
method is applied cost method is applied
2010

2009

2010

2009

Thousand Thousand Thousand Thousand
Baht
Baht
Baht
Baht

8,442,283 7,753,495 5,850,000 5,850,000
8,442,283 7,753,495 5,850,000 5,850,000

		 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.

10.2 Share of income and dividend received
		 During the year, the Company recognised its share of net income from investments in the joint venture in the financial
statements in which the equity method is applied and dividend income in the separate financial statements in which cost
method is applied as follows:

(Unit : Baht)
		
		

		
President Green House Foods Company Limited
Total

Separate financial statements in
which the equity method is applied

Share of income from investments
in joint ventures during the year

Dividend received during the year

2010

2009

2010

2009

1,273,788
1,273,788

2,155,784
2,155,784

585,000
585,000

-

10.3 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:
(Unit : Million Baht)
As at 31 December

Current assets
Non-current assets
Total assets
Current liabilities
Net assets

2010

2009

4.0
8.3
12.3
(3.8)
8.5

7.4
4.1
11.5
(3.8)
7.7

		
(Unit : Million Baht)
For the year ended 31 December

Revenue
Cost of sales
Selling and administrative expenses
Income before income tax
Corporate income tax
Net income

2010

2009

12.6
(9.0)
(1.7)
1.9
(0.6)
1.3

16.1
(12.1)
(1.0)
3.0
(0.8)
2.2
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Jointly controlled entities

Financial statements in which
the equity method is applied

11. OTHER LONG-TERM INVESTMENT
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Paid up capital Shareholding percentage
Company’s name
Nature of business
2010
2009

Investment value (cost)
2010
2009

			
Million Baht
Percent
Percent
Treasure Hill Co., Ltd.
Golf course service
200
1
1
Less : Allowance for
impairment of investment					
Other long-term
investment - net					

Baht
2,000,000

Baht
2,000,000

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

-

According to the financial statements for the year ended 31 December 2010 prepared by the management of Treasure Hill
Co., Ltd., the net worth attributable to the Company’s investment was approximately Baht 0.1 million (2009: 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.

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(Unit : Baht)
		
				
			
Machinery
Furniture		
			
and
and office
Motor
Land
Building
equipment equipment
vehicles

Construction in
progress and
assets under
installation

Total

Cost							
31 December 2009 158,205,147 1,027,915,918 2,067,173,343 601,718,021 472,990,350
33,930,935 4,361,933,714
Additions
9,032,950
61,442,713 18,027,662 475,882,844 564,386,169
Transfers in (out)
121,303
2,581,744 58,287,548 19,490,831 89,223,492 (170,254,918)
(550,000)
Disposals
(35,839,581)
(910,902) (11,369,056)
(48,119,539)
31 December 2010 167,359,400 1,030,497,662 2,089,621,310 681,740,663 568,872,448 339,558,861 4,877,650,344
Accumulated
depreciation							
31 December 2009
155,048,494 962,076,537 423,117,847 347,965,697
1,888,208,575
Depreciation for
the year
51,417,285 183,691,920 78,179,565 61,111,892
374,400,662
Depreciation disposals
(33,605,041)
(910,396) (11,369,043)
(45,884,480)
31 December 2010
206,465,779 1,112,163,416 500,387,016 397,708,546
2,216,724,757
Net book value							
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
31 December 2010 167,359,400 824,031,883 977,457,894 181,353,647 171,163,902 339,558,861 2,660,925,587
Depreciation for the year					
2009 (Baht 230 million included in manufacturing cost, and the balance included in selling and
administrative expenses)							 310,023,954
2010 (Baht 281 million included in manufacturing cost, and the balance included in selling and
administrative expenses)							 374,400,662

13. INTANGIBLE ASSETS
Details of intangible assets, which are computer software, are as follows:
(Unit : Baht)
2010
Cost		
Balance - beginning of year
10,687,178
Additions
270,000
Transfer in
550,000
Balance - ending of year
11,507,178
Less : Accumulated amortisation
(10,212,744)
Net book value
1,294,434
Amortisation expenses included in the income statements for the year

966,209

2009
10,687,178
10,687,178
(9,246,535)
1,440,643
968,125

14. LEASEHOLD RIGHTS
(Unit : Baht)

Land leasehold rights
Less: Accumulated amortisation
Net book value
Amortisation expenses included in the income statements for the year

2010

2009

7,486,303
(5,162,569)
2,323,734

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

327,379

328,530
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As at 31 December 2010, the Company has equipment acquired under finance lease agreements, with net book value
amounting to Baht 162 million (2009: Baht 124 million).
As at 31 December 2010, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use. The gross carrying
amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to approximately Baht 975 million (2009: Baht
625 million).

15. BANK OVERDRAFTS
The Company has overdraft facilities of Baht 44 million, which bear interest at a rate of MOR percent per annum.
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16. LIABILITIES UNDER FINANCE LEASE AGREEMENTS
(Unit : Baht)
2010
Liabilities under finance lease agreements - related party		
Liabilities under finance lease agreements
76,393,262
Less : Deferred interest expenses
(4,753,184)
Net
71,640,078
Less: Portion due within one year
(26,707,771)
Liabilities under finance lease agreements - related party - net of current portion
44,932,307
Liabilities under finance lease agreements - unrelated parties		
Liabilities under finance lease agreements
61,941,554
Less : Deferred interest expenses
(3,990,630)
Net
57,950,924
Less: Portion due within one year
(25,472,715)
Liabilities under finance lease agreements - 		
unrelated parties - net of current portion
32,478,209

2009
44,677,068
(3,338,513)
41,338,555
(12,137,455)
29,201,100
54,149,209
(2,793,302)
51,355,907
(33,366,189)
17,989,718

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 2010, future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as follows:
(Unit : Million Baht)
					
Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum lease payments

Less than 1 year

1-5 years

Total

57.4
(5.2)
52.2

80.9
(3.5)
77.4

138.3
(8.7)
129.6

17. 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 2010, deposits bore interest at a rate of
3.0% per annum (2009: 3.25% per annum). The Company presents these deposits as non-current liabilities in the balance
sheets.

18. 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.

Significant expenses by nature are as follows:
(Unit : Baht)

Raw materials and consumables used
Changes in inventories of finished goods and work in process
Salaries and wages and other employee benefits
Depreciation and amortisation
Fuel and vehicle related expenses
Water and electricity expenses

2010

2009

1,975,769,542
654,824
860,113,065
375,694,252
211,211,585
100,920,802

1,682,757,216
1,665,295
734,354,974
311,320,609
169,708,619
83,647,186

20. 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.

21. DIVIDEND PAYMENTS
During the years ended 31 December 2010 and 2009, the Company had dividend payments as follows:
			

Approved by

Total dividends Dividend per share

				
(Thousand Baht)
(Baht)
For the year 2010				
Final dividend on 2009 income
Annual General Meeting of the
141,750
3.15
			
shareholders on 26 April 2010
Interim dividend on income for
The meeting of the Company’s
131,400
2.92
the six-month period
Board of Directors
ended 30 June 2010
No. 8/2010 on 25 August 2010
Total dividend payments for 2010		
273,150

Paid on

25 May 2010	
24 September 2010

For the year 2009				
Final dividend on 2008 income
Annual General Meeting of the
129,150
2.87
22 May 2009
			
shareholders on 24 April 2009
Interim dividend on income
The meeting of the Company’s
112,500
2.50
15 October 2009
for the six-month period
Board of Directors No. 9/2009
ended 30 June 2009
on 16 September 2009
Total dividend payments for 2009		
241,650		

ANNUAL REPORT 2010 k President Bakery Public Company Limited

19. EXPENSES BY NATURE

153

22. PROMOTIONAL PRIVILEGES

President Bakery Public Company Limited k ANNUAL

REPORT 2010

154

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

1973(3)/2550

9009(2)/2553

18 August 2004 26 September 2007 7 September 2010

1. Promotional privileges for
Manufacture of Manufacture of Manufacture of
				
ready-made or ready-made food wheat products
				
instant food
				
products made
				
from vegetables
				
and fruits
2. Significant privileges			
		 2.1 Exemption from import duty on approved machinery
Granted
Granted
Granted
		 2.2 Exemption from corporate income tax on net income
8 years
8 years
3 years
			 from promoted operation (commencing from the date of
(will expire on
(will expire on
(not over
			 earning operating income) and exemption from income
2 January 2014)
2 June 2017)
70 percent of
			 tax on dividend paid from the income of the operations on 			
investment for
			 which the corporate income tax is exempted throughout 			
production
			 the corporate income tax exemption period			
improvement)
		 2.3 Allowance to deduct operating loss incurred during the
5 years
5 years
5 years
			 corporate income tax exemption period from net income
			 incurred thereafter (after exemption period in 2.2)	
		 2.4 Exemption from import duty on raw and essential
1 year
1 year
Not granted
			 materials imported for export manufacturing
			 commencing as from the first import date 	
		 2.5 Exemption from import duty on goods imported for
1 year
1 year
Not granted
			 re-export commencing as from the first import date
3. Commencing date
3 January 2006
3 June 2009
The Company
						
has not yet
						
commenced its
						
promoted
						
operation
	

		 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

		

2010

2009

Non-promoted operations
2010

155

Total

2009

2010

Sales						
Domestic sales
2,312.4
1,746.6
2,282.7
2,165.8
4,595.1
Export sales
1.3
0.3
1.3
Total sales
2,313.7
1,746.9
2,282.7
2,165.8
4,596.4

2009
3,912.4
0.3
3,912.7

23. 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 2010, the Company contributed Baht 14.3 million (2009: Baht 12.9 million) to the fund.

24. 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 2010, export sales amounted to approximately Baht 1.3
million, representing 0.03% of total sales (2009: Baht 0.3 million, representing 0.01% of total sales).

25. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
		

25.1 Capital commitments

			 As at 31 December 2010, the Company had capital commitments of approximately Yen 351.7 million and AUD 0.2
million relating to acquisition of machinery which due in January to February 2011.

		

25.2 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 2010, future minimum lease and related service payments under these non-cancellable
operating lease contracts were as follows:
Payable within :

Million Baht

Less than 1 year
1 to 5 years
More than 5 years

12.0
7.7
0.7
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			 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
2010 amounted to approximately Baht 0.3 million (2009 : 0.3 million).
		 25.4 Long-term purchase commitments
			 The Company has commitments under natural gas purchase agreement for periods of 5 - 7 years. Under the
agreement, the Company is committed to purchase natural gas at a minimum quantity at the price stipulated in the
agreement.
No.
		
1.
2.
3.

Period

Expired date

(Years)		
7
30 November 2013
5
31 May 2014
7
30 November 2017

Average minimum quantity purchase
(Million BTU)
9,200 per annum
175 per day
39,273 per annum

		 25.5 Guarantees
			 As at 31 December 2010, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 15.0 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 4.4 million to guarantee contractual
performance under the natural gas purchase agreement, Baht 10.5 million to guarantee electricity use and Baht 0.1
million among others.

26. FINANCIAL INSTRUMENTS
		 26.1 Financial risk management
			 The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 107 “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 2010 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
based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Financial liabilities
Trade accounts payable
Liabilities under finance
lease agreements
Long-term loans from
directors/employees

Effective
interest rate

Million Baht
					
359
14
12
385
530
530
359
14
542
915
					
416
416

(% p.a.)
0.25 - 1.92
-

-

52

77

-

-

129

4.65 - 9.61

121
173

77

-

416

121
666

3.00

		 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.
			 The balances of financial liabilities denominated in foreign currencies as at 31 December 2010 are summarised
below.
Foreign currency
		
US Dollar		
Euro		
Japanese Yen		
			

Amount

Average exchange rate as at 31 December 2010

(Thousand)
531
11
19,344

(Baht per foreign currency unit)
30.2963
40.2464
0.3742

Foreign exchange contracts outstanding at 31 December 2010 are summarised below.

Foreign currency

Bought amount

Maturity date

		
(Million)		
Bought contract			
Japanese Yen
329.25
28 February 2011
Euro		
0.05
28 February 2011

Contractual exchange rate

0.3583 - 0.3650
40.4973 - 41.4983

157
ANNUAL REPORT 2010 k President Bakery Public Company Limited

Fixed interest rates				
Within
1-5
Floating
Non-interest		
1 year
years
interest rate
bearing
Total

26.2 Fair values of financial instruments

President Bakery Public Company Limited k ANNUAL

REPORT 2010

158

			 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.

27. CAPITAL MANAGEMENT
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 2010, the Company’s debt-to-equity ratio was 0.4:1 (2009: 0.3:1).

28. SUBSEQUENT EVENT
On 23 February 2011, the meeting of the Board of Directors of the Company passed a resolution approving the change of
par value of the Company’s shares, as registered with the Ministry of Commerce, from Baht 10 per share to Baht 1 per share,
resulting in the increase of ordinary shares from 45,000,000 shares to 450,000,000 shares.
The change of par value will later be proposed for approval in the Annual General Meeting of the Company’s shareholders.

29. RECLASSIFICATIONS
Certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2009 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
		
the equity method is applied
Separate financial statements
			
As previously		
As previously
		
As reclassified
reported
As reclassified
reported
Trade accounts payable - related parties
Trade accounts payable - unrelated parties

135,484,402
204,357,825

135,383,462
204,458,765

135,484,402
204,357,825

135,383,462
204,458,765

30. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 23 February 2011.

รายงานกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT (CSR)

ภาคผนวก
APPENDIX
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วิสัยทัศน์องค์กรด้านกิจกรรมเพื่อสังคมโดยกรรมการผู้อำนวยการ
CSR Vision
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กิจกรรมพิเศษ
Special Activities
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p ด้านอาหารและโภชนาการ (Food & Nutrition)
p ด้านสาธารณประโยชน์ (Community)
p ด้านการศึกษา (Education)
p ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

วิ สัยทัศน์องค์กรด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
CSR VISION

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการผู้อำนวยการ

MR. APICHART THAMMANOMAI
Managing Director

บริษัทฯ มุ่งดำเนินการทางธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าแก่องค์กรอย่างยั่งยืนมา
โดยตลอด 29 ปี ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 ด้านหลัก อันได้แก่
p ด้านอาหารและโภชนาการ (Food & Nutrition)
p ด้านสาธารณประโยชน์ (Community)
p ด้านการศึกษา (Education)
p ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
ซึ่งรายงานกิจกรรมเพื่อสังคมฉบับนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัด
ทำขึ้นเป็นฉบับแรก โดยรวบรวมกิจกรรมที่ดำเนินมาตลอดเข้าเป็น
หมวดหมู่ เพื่อกล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าองค์กรจะต้องเผชิญกับการแก้
ปัญหาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แต่ยังคงมีการดำเนินการด้าน
CSR ตามความถนัดและความสนใจ ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อสร้าง
คุณค่ากับสังคม
การดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็น
หน้าที่ร่วมกันของทุกภาคส่วนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร
จนถึงฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งต้องมีแนวคิด มีความตั้งใจจะปฏิบัติจาก
จิตใจของทุกคน
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยให้กิจกรรมดังกล่าว บรรลุผล
เพื่อสังคมอย่างแท้จริง

The company had intentionally operated its business
in concern with social and environmental responsibilities
in order to create sustainable corporate value for 29 years.
Our activities can be divided into 4 core subjects as follows ;
p Food & Nutrition
p Community
p Education
p Environment
This social responsibilities report is a first issue which
the company made in order to gathering all activities that the
company has taken into groups as well as all the details of the
activities that the company has constantly done. Even though
the company faced business environmental problems, it still
operates its CSR activities with all its capacities and heart in
order to create the social value.
CSR Activities are deemed to be the duties that all
persons in the corporate have to collaborate whatever; they
are in executive level or operational level. Doing these tasks
shall be from their intention and hearts.
We appreciated all parties that made these social
activities truly succeed.
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I. พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ
ทุกวันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี
ทางบริษัทฯ จะน้อมเกล้าถวายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ขนมปัง
พร้ อ มทานรู ป แบบต่ า งๆ โดยผ่ า นทางสำนั ก พระราชวั ง เพื่ อ
พระราชทานให้แก่ประชาชนที่มาเฝ้าถวายพระพร ณ พระตำหนัก
จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
ซึ่งในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ทางบริษัทฯ ได้น้อม
เกล้าถวายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ขนมปังสอดไส้คละรสชาติ
เพื่อพระราชทานให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายความจงรักภักดี
และเฝ้าชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

1. The royal ceremony on the King’s
birthday anniversary and on the Queen’s
birthday anniversary
		 On December 5 and August 12 of every year, the
company presents the company’s products such as various
ready-to-eat breads to the Bureau of the Royal Household
to bestow upon Thai citizens whom came to bless his majesty
the king and her majesty the Queen at Phra Tamnak Chitlada
Rahothan, Chitralada Palace.
		 On 12 August 2010, the company presents the
company’s products such as assorted filling buns. Thus, her
majesty the Queen could give them to Thai citizens whom
crowdedly came to show their loyalty and have an audience
with royalty at Sala Dusidalai, Chitralada Palace.

2. พิธีทำบุญประเทศ 5 ศาสนา
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 สำนักวัฒนธรรม
กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดย ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์
2. A merit-making ceremony for Thailand
บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีการจัดกิจกรรมทำบุญ 
 with all 5 religions
5 ศาสนา บริ เ วณลานหน้ า พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ รั ช กาลที่ 6 
 		 On May 26, 2010, The Culture, Sports and
ณ สวนลุมพินี มีประชาชนชาวกรุงเทพมหานครร่วมงานเป็นจำนวน Tourism Department, Bangkok Metropolitan Administration
มาก โดยมีการตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ตามเส้นทาง ตั้งแต่ by M.R. Sukhumbhand Paribatra, Bangkok Governor hosted
ถนนราชดำริ จ นถึ ง ถนนพระรามที่ 1 และประกอบพิ ธี ท ำบุ ญ 
 5 religions ceremony to boost the morale at the King Rama
5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ และ VI Monument, Lumphini Park. A large number of Bangkok
พราหมณ์ 
residents join this ceremony. 1,000 Buddhist monks were
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนอาหารว่าง ได้แก่ ขนมปัง present to receive merit-making offerings from the residents
พร้อมทานให้กับประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมทำบุญในครั้งนี้
from Ratchadamri Road to Rama I Road. A merit making
ceremony comprised rituals from religions including Buddhist,
Christianity, Islam, Sikhism and Brahminism.

p
p

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
The royal ceremony on the King’s birthday anniversary and on the Queen’s birthday
anniversary.

p
p

พิธีทำบุญประเทศ 5 ศาสนา
A merit-making ceremony for Thailand
with all 5 religions.

กิจกรรมเพื่อสังคม
SOCIAL ACTIVITIES
ด้านอาหารและโภชนาการ (Food & Nutrition)

1. การให้ความรู้ด้านฉลากโภชนาการ
		 (Nutrition Facts)
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตขนมปังรายแรกของประเทศไทยที่
ระบุวันผลิตและวันหมดอายุ รวมถึงตารางข้อมูลโภชนาการบน
ฉลากสินค้า ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริ โภคโดยถือเป็น
ความรับผิดชอบของผู้ผลิตอีกด้วย
2. ตำรับอาหาร
		 (Recipe Book)
เราทราบดีว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควร
ควบคู่ ไปกับความอร่อยและความสะดวกในการจัดเตรียม เพื่อให้
สามารถรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือครัวฟาร์มเฮ้าส์ และ Recipes Book เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ และสาระประโยชน์ด้านอาหารแก่ผู้บริ โภค อีกทั้งยัง
เผยแพร่ตำราดังกล่าวลงใน Website และบรรจุภัณฑ์มาเป็นระยะ
เวลานาน

p
p

From the phase that “good diet is essential for good
health”, thus, we should consume what our bodies need first
and follow by what we like.
The company realizes about this matter, therefore,
it tries to inform the consumers about its product’s nutrition
facts.

1. To educate the consumer
		 about nutrition facts
		 The company is the first bread producers of
Thailand that specifies the manufacturing date and expiry date
on its product package as well as table of nutrition facts which
make the consumers understand and be informed about our
products. This deemed to be the producer’s responsibility.

2. Recipe Book
		 As we have already known that good food should
go together with good taste as well as a convenience to prepare,
thus we could eat any where any time we like which is suitable
for current state of society.
		 The company has published Farmhouse Book
and Recipes Book in order to educate the consumers about
food. It has promulgated these books on the website and on
its packaging for a long time.

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือครัวฟาร์มเฮ้าส์ และ Recipes Book พร้อมฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสาระประโยชน์ด้านอาหารแก่ผู้บริโภค
The company has published Farmhouse Book and Recipes Book in order to educate the consumers about food.
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จากคำกล่ า วที่ ว่ า “สุ ข ภาพที่ ดี ม าจากการรั บ ประทาน
อาหาร” เพราะฉะนั้น เราจึงควรบริ โภคสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายก่อน
แล้วตามด้วยสิ่งที่ชอบ 
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงสิ่งนี้ จึงพยายามให้ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลโภชนาการต่อผู้บริ โภค

FOOD & NUTRITION

ด้านสาธารณประโยชน์ (Community)
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COMMUNITY

วันเด็กแห่งชาติ
National Children Day
บริ ษั ท ฯ มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ยงานราชการและ
The company has given its products to official units
เอกชนที่ขอความอนุเคราะห์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยในปี 2553 or private companies whom requested our assistance. In 2010,
บริษัทฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชนจำนวน the company gave its products to 32 official units and private
32 หน่วยงานเพื่อใช้ ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
companies for children day activities.
มูลนิธิ ดร. เทียม
Dr. Thiam Foundation
มู ล นิ ธิ ดร. เที ย ม โชควั ฒ นา ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
Dr. Thiam Chokwatana Foundation was established
สาธารณประโยชน์ทั่วไป และร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ โดยมุ่ง to support general public benefits as well as cooperating with
ให้การสนับสนุนการศึกษาเบื้องต้นเป็นหลัก เช่น ให้ทุนการศึกษา other charity organization in order to promote basic education
สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงจัดสร้างอาคารเรียน ให้กับทาง to the children such as giving a scholarship, donating the
โรงเรียนที่ขาดแคลน ร่วมบริจาคให้สาธารณประโยชน์ทั่วไป และ educational equipment as well as constructing the building
บริจาคช่วยเหลือสาธารณภัย รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการดูแล for the school that do not have place for the student to learn.
รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
The Foundation also gives the donation for general public
purpose, public disaster as well as supporting and promoting
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
environmental maintenance including national resource.
		 p ผ่านทางช่อง 3
Donation to Flood Victims
    บริษัทฯ มอบขนมปังสอดไส้ 80 กรัม ช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา ผ่านทางครอบครัวข่าว 		 p Via Thai TV 3
ช่อง 3 ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553 ณ  อาคารมาลีนนท์ โดย                  			 The company gave 80 g filling buns to support
คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ตัวแทนจากครอบครัวข่าว 3 เป็นผู้รับมอบ 
 flood victims in Nakhon Ratchasima Province via NEWS Family
of Thai TV 3 on Monday 18 October 2010 at Maleenon Building.
		 p ผ่านทางรัฐสภา
    บริษัทฯ มอบขนมปังสอดไส้ 80 กรัม ในโครงการ Mr. Sorayuth Suthasanajinda, representing NEWS Family of
วุ ฒิ ส ภาร่ ว มกั บ กองทั พ บกรวมใจช่ ว ยผู้ ป ระสบภั ย น้ ำ ท่ ว ม เพื่ อ Thai TV 3, received such donation.
เยี ย วยาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของผู้ ป ระสบ 		 p Via Parliament
อุทกภัยในเบื้องต้น รวมถึงฟื้นฟูพื้นที่ที่ ได้รับความเสียหาย ในวัน 			 The company gave 80 g filling buns to the
อังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารรัฐสภา 2 โดย คุณ 
 co-project between Parliament and Royal Thai Army for flood
เกศสิณี แขวัฒนะ ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สมาชิกวุฒิสภา victims in order to relief any suffer occurring to the victims as
เป็นผู้รับมอบ 
well as restoring any damaged areas on Tuesday 2 november
2010 at Parliament 2 Building. Khun Kesinee Kaewattana,
chairman of Millitary Commission, received such donation.

p
p

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
National Children Day activities.

ร่วมบริจาคให้ มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา 

เพื่อสาธารณประโยชน์
p To donate money to Dr. Thiam Chokwatana
Foundation to support general public benefits.
p

p
p

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านทางช่อง 3 p บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านทางรัฐสภา โดยคุณเกศสิณี แขวัฒนะ ประธานคณะกรรมาธิการทหาร
Donation to flood victims Via Thai TV 3.
สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้รับมอบผลิตภัณฑ์
p Donation to flood victims Via Parliament Khun Kesinee Kaewattana, chairman of Millitary
Commission, received such donation.

และยังให้การสนับสนุนกิจกรรมในรูปของงบประมาณ
และผลิตภัณฑ์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 
p โครงการแบ่งปันน้ำใจสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่
โดยมูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ
p งานกิจกรรมละครเวที มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
p งานกิจกรรมเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ
ครั้ ง ที่ 6 โดยคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์
p บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์และบริจาคเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์
ที่ 18 กรกฎาคม 2553
p บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์และบริจาคเงินช่วยเหลือ
บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์
ที่ 18 กรกฎาคม 2553
p บริ ษั ท ฯ มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ จ าคเงิ น เพื่ อ ซื้ อ
โลงศพ ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม  
2553
p บริ ษั ท ฯ เป็ น เจ้ า ภาพร่ ว มบรรพชาอุ ป สมบทหมู่
ชาวเขา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่
18 กรกฎาคม 2553
p บริ ษั ท ฯ มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ จ าคเงิ น เป็ น ค่ า
อาหารและยาให้แก่ผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ในวันเสาร์
ที่ 14 สิงหาคม 2553
p บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์และบริจาคเงินเพื่อสมทบ
ทุ น การศึ ก ษาและอาหารแก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย น โรงเรี ย นวั ด สระแก้ ว
จังหวัดอ่างทอง ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553
p บริษัทฯ บริจาคเงินให้มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์
เฮ้าส์ (Ronald McDonald House Charities Foundation) ใน
โครงการโบว์ลิ่งการกุศล 2010 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยหนักและ
ครอบครัว 

The company also supported many activities either
in form of money or its products to various governmental or
private sectors, for examples;
p Project by Foundation
p Phranakhon Rajabhat Stageplay Activity
p 6 th Young Scientist National Competition
established by Faculty of Science and Technology, Thammasat
University.
p The company gave its products and donates
money to support the victims at Tien Fa Hospital Foundation,
Bangkok, on Sunday 18 July 2010.
p The company gave its products and donates
money to support House for Blind and Multi-Handicapped
Children, Ram Indha, Bangkok, on Sunday 18 July 2010.
p The company gave its products and donates
money to purchase coffins at Ruamkatunyu Foundation,
Bangkok, on Sunday 18 July 2010.
p The company was a co-host of Buddhist
ordination for a group of hill tribes at Benjamaborpit
Dusitwanaram Temple, Bangkok on Sunday 18 July 2010.
p The company gave its products and donates
money to purchase food and medicine to for sick persons at
Phra Bat Num Pu Temple, Lopburi Province on Saturday 14
August 2010.
p The company gave its products and donates
money for scholarship and food to students of Srakeaw Temple
School, Angthong Province on Saturday 14 August 2010.
p The company donated money to Ronald McDonald
House Charities Foundation for 2010 Charity Bowling
Competition to help the ill children and their families.
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p
p

บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์และบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ กรุงเทพฯ
The company gave its products and donates money to support the victims at Tien Fa Hospital Foundation.

p
p

บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์และบริจาคเงินช่วยเหลือบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา กรุงเทพฯ
The company gave its products and donates money to support House for Blind and multi-Handicapped Children, Ram Indha, Bangkok.

p
p

บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์และบริจาคเงินเพื่อซื้อโลงศพ ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู กรุงเทพฯ
The company gave its products and donates money to purchase coffins at Ruamkatunyu Foundation, Bangkok.

p
p

บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ
The company was a co-host of Buddhist ordination for a group of hill tribes at Benjamaborpit Dusitwanaram Temple, Bangkok.

p
p

บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์และบริจาคเงินเป็นค่าอาหารและยาให้แก่ผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
The company gave its products and donates money to purchase food and medicine to for sick persons at Phra Bat Num Pu Temple,
Lopburi Province.

บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์และบริจาคเงิน
เพื่อสมทบทุนการศึกษาและอาหารแก่เด็กนักเรียน 

โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง
p The company gave its products and
donates money for scholarship and food
to students of Srakeaw Temple School,
Angthong Province.
p
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EDUCATION

ฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์
(Farmhouse School Tour)
บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน
ในโรงเรี ย น โดยการจั ด กิ จ กรรมละครเพลงและเกมส์ เ กี่ ย วกั บ
“โภชนาการอาหาร 5 หมู่” พร้อมแจกผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ภายใต้
ชื่อแคมเปญ “ขบวนการทานครบหมู่” ซึ่งปัจจุบันจัดมาเป็นปีที่ 12
ให้แก่เด็กนักเรียน รวม 100 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากจะ
เป็นการให้ความรู้และความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนบริ โภคอาหารเช้าและรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

p
p

Farmhouse School Tour
The company acknowledges and educates the student
by organizing the musical and games about “Food Nutrition
and Basic five food group” as well as giving its Farmhouse
products under the campaign of “Balanced diet”. Currently, the
company has promoted this campaign for 12 years. It educated
pupils for 100 schools all over the country. This campaign will
provide knowledge and entertainment as well as to persuade
the students to consume breakfast and all 5 food groups.

ฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์
Farmhouse School Tour

p
p

การประกวดแซนด์วิชเด็ก
Sandwich Contest

Children’s Sandwich Contest
“Sandwich Chanded Khonkeng” is an activity that
invite the youth aging 8-12 years to create sandwich recipe.
Thus, the children can use their own creativity to produce
new recipe that contains good nutrition. In 2010, the contest
was held on Sunday 4 July 2010 at Queen Sirikit National
Convention Center. There were 30 recipes competing in final
round.
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การประกวดแซนด์วิชเด็ก
(Sandwich Contest)
กิจกรรม “แซนด์วิช จานเด็ด คนเก่ง” เป็นกิจกรรม
ประกวดสูตรแซนด์วิชเยาวชนอายุ 8-12 ปี เป็นการส่งเสริมให้
เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการในรูปแบบต่างๆ ปี 2553 จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 มีผู้ผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศจำนวนทั้งสิ้น 30 สูตร 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
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การใช้ก๊าซ NGV ในโรงงาน และการขนส่ง
โรงงานและรถขนส่งของทางบริษัทฯ มีการใช้ ก๊าซ NGV
(Natural Gas Vehicles) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปลอดภัย มีผล
กระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและมลภาวะน้ อ ยกว่ า น้ ำ มั น เพราะเป็ น
พลังงานที่เผาไหม้สมบูรณ์  
รถที่ ใช้ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ มีระดับการปล่อย
สารพิ ษ ต่ ำ กว่ า เครื่ อ งยนต์ ที่ ใ ช้ เ บนซิ น และดี เ ซล โดยเฉพาะ
คาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ และไม่มีฝุ่นละออง
ปล่อยออกมาเลย ทำให้สภาพแวดล้อมของโลกเราดีขึ้น ช่วยลด
ปัญหาสภาวะโลกร้อน หรือปัญหาก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ NGV
เป็นพลังงานที่มีอยู่ ในประเทศ ทำให้มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงประเภท
อื่นๆ และยังเป็นการช่วยชาติประหยัดงบประมาณในการนำเข้า
น้ำมันอีกด้วย

ENVIRONMENT
Use of NG in the Factory
and transportation system
The company use NG (Natural Gas) in its Factory
as well as in vehicles. The natural gas (NG) is a kind of
environmentally-friendly clean energy which creating less
effect to environment and less pollution than oils it completely
combuses.
Vehicles using Natural Gas will release less pollutant
level than the vehicles using oil or diesel, especially Carbon
Dioxide and Nitrogen Dioxide. In addition, No dust is released.
This will make better environment and reduce Global Warming
or Green House Effect. Besides this, Natural Gas (NG) is an
energy which the country can produce so it is cheaper than
other types of fuels. Thus, this will help the nation to save the
budget from importing the oil.

p
p

รณรงค์ โรงงานสีขาวปลอดบุหรี่
บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการโรงงานสีขาวปลอดบุหรี่ 100 %
ณ โรงงานลาดกระบัง 1 และโรงงานลาดกระบัง 2 ระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2554 เพื่อสร้างเสริมและ
คุ้มครองสุขภาพของพนักงานและผู้มาติดต่อในโรงงาน รวมถึง
ส่งเสริมให้ โรงงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย ปราศจากความ
เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากควันบุหรี่ 

การใช้ก๊าซ NGV ในโรงงาน และการขนส่ง
Use of NG in the Factory and transportation system

White Factory Campaign - No Smoking
The company has collaborated with Thai Health
Promotion Foundation (ThaiHealth) to establish White Factory
Campaign- 100% Tobacco Consumption Control at Lad Kra
Bang 1 and Lad Kra Bang 2 factories commenced from March
1, 2010 to December 31, 2011. This campaign is aimed to
improve and protect employees’ health as well as visitors’. It
also promote good environmental factory and safety including
to reduce the risk from smoking-related diseases.

คุณภาพ
เป็นที่หนึ่ง

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นสร้างสรรค์และผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพเสมอมา
เริ่มจากการคัดวัตถุดิบที่ปลอดภัย พร้อมทั้งใส่ ใจในรสชาติ
ที่เป็นเลิศและดีต่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภค จนได้รับรางวัล

อย. QUALITY AWARD ปี 2010

สอบถามหรือรับคำแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

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

โรงงาน

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

โรงงานบางชัน

เลขที่ 1 ซอย เสรี ไทย 87
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ถนนเสรี ไทย เเขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2548-1200
โทรสาร : 0-2548-1290
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121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2209-3000
โทรสาร : 0-2209-3091

เลือกคุณภาพ
เลือกฟาร์มเฮ้าส์
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