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โรงงาน

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

โรงงานบางชัน

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

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

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) [ PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED ]

สำนักงาน

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

ฟาร์มเฮ้าส์
หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน
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กำไรสุทธิ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นสร้างสรรค์และผลิตสินค้าที่ดี
มีคุณภาพเสมอมา เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบ
ที่ปลอดภัย พร้อมทั้งใส่ ใจในรสชาติที่เป็นเลิศ
และดีต่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภค จนได้รับรางวัล
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รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์สาย
อาหารในเครือสหพัฒน์ ที่ก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สายอาหาร
ของเครือสหพัฒน์ที่ผลิตโดย บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จอย่างสูง อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า
และบิสกิตบิสชิน ทำให้มีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในสายขนมปังและเบเกอรี่ ประกอบ
กับวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป ประชากรจากชนบทเคลื่อนย้ายเข้าสู่
สังคมเมืองมากขึ้น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง แม่บ้านทำงานนอกบ้านมากขึ้น ทำให้มีเวลา
จัดเตรียมอาหารสำหรับสมาชิกในครอบครัวลดลง รวมไปถึงการค้าระหว่างประเทศเริ่มมี
บทบาททำให้มีชาวต่างชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
ล้วนสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตคนไทยได้ดียิ่งๆ ขึ้น 
ในยุคนั้นผู้ประกอบการเบเกอรี่ส่วนใหญ่เป็นรายเล็กและดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว
ผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดก็ไม่มีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ ขาดการพัฒนาทั้งในแง่ของ
ตัวผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดจำหน่ายและการจัดการที่ดี ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีคุณภาพมาตรฐานยังมีน้อย ขนาดของตลาดและความนิยมในการ
บริโภคเบเกอรี่ยังมีไม่มากนัก
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดขึ้นและเริ่มเปิดดำเนิน
กิจการปี พ.ศ.2525 โดยมีโรงงานผลิตแห่งแรกตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและ
สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารทีเอฟ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นับแต่นั้นมา
President Bakery Public Company Limited was incorporated as a subsidiary
food company of Saha Group, which was founded by Dr. Thiam Chokwatana. As
food division of Saha Group which manufactured by Thai President Foods Public
Company Limited was one of the highly successful and well accepted in the market
with products such as Mama instant noodles and Nissin biscuits., thus the idea of
expanding product line to bread and bakery was occurred. In addition, the lifestyle
of Thai people had changed. More and more people from rural area were moving to urban area. Family size was smaller More working wives resulted in less time
for food preparation to family members. As the international trade became more
influenced, foreigners kept moving in the country. With all these factors, it created
more opportunities for bakery products to meet the Thai way of life.
In the past, most bakery manufacturers were small and family businesses. The
quality and standard of their products were not properly maintained. The product
and its distribution were lack of properly development. The consumers had a low
understanding of the bakery as well as market demand and popularity in bakery
consumption were minimal.
President Bakery Public Company Limited was founded and firstly operated
in 1982. Its first factory was located at Ladkrabang Industrial Estate and its office
building was located at TF building, New Petchburi Road, Bangkok. It has produced
and sold bakery products ever since.

2525 1982

2528 1985

2535 1992

2544 [2001]

2546 [2003]

2547 [2004]

3 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท

3 เปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ ในนิคอุตสาหกรรม

3 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225,000,000 บาท 


3 ได้รับการรับรอง GMP (Good

3 เริ่มเดินสายการผลิต ขนมปังบันระบบ Fully

3 ติดตั้งเครื่องจักรขนมปังสอดไส้ขนาดเล็ก

ลาดกระบัง โรงงานลาดกระบัง อาคาร 1
สำหรับเครื่องจักร 2 สายการผลิตอย่างเป็น
ทางการในเดือนตุลาคม เพื่อผลิตขนมปัง
ชนิดแผ่น ด้วยกำลังผลิต 4,000 แถว/ชั่วโมง
(สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนั้น)
3 ลงทุนเครื่องจักร ขนมปังบัน ด้วยกำลังผลิต
4,000 ชิ้น/ชั่วโมง เพื่อรองรับธุรกิจ Fast Food

2530 [1987]

2526 [1983]
3 นำเทคโนโลยีการผลิตและเชิญผู้เชี่ยวชาญ

ต่างจังหวัด เริ่มจากภาคตะวันออกที่
จ.ชลบุรี และขยายสู่ภาคต่างๆ

3 นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย เข้ารับตำแหน่ง

กรรมการผู้อำนวยการ เป็นจุดเริ่มการพัฒนา
ด้านการบริหารและการจัดการของบริษัทฯ 

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาก้าวไกลมาจนถึง
ปัจจุบัน

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

2539 [1996]

3 เริ่มจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าสู่ภาคเหนือ

3 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150,000,000 บาท

3 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40,000,000 บาท 


เพื่อรองรับการสร้างโรงงานแห่งใหม

อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 

เพื่อผลิตขนมปังชนิดแผ่นแบบ 

Fully Automatic ด้วยกำลังผลิต 4,300
แถว/ชั่วโมง (ในระยะที่ 1) อีกทั้ง มีการ
ลงทุน Cake และ Cookie Line ที่อาคาร 2
เป็นเครื่องจักรที่มีความทันสมัยที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการ
พัฒนาคุณภาพขนมปังชนิดแผ่นขึ้นไปอีก
ระดับหนึ่ง

2540 [1997]

2533 [1990]

3 เปิดดำเนินการโรงงานลาดกระบัง 1 


3 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท 


อาคาร 2 ด้วยพื้นที่ใช้สอย 5,000 ตร.ม. ผลิต
ขนมปังสอดไส้ ด้วยกำลังผลิต 14,000 ชิ้น/
ชั่วโมงและเบเกอรี่อื่นๆ เช่น เค้ก คุกกี้ พาย
เพื่อเพิ่มความหลากหลายและตอบสนอง
ผู้บริโภคได้ดี 

เพื่อรองรับการสร้างโรงงานแห่งใหม่ 

ที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่ใช้สอย 8,000 ตร.ม.

(ล้านบาท / Million Baht)

3 เปิดดำเนินการโรงงานลาดกระบัง อาคาร 3

เพื่อสร้างโรงงานผลิต ลาดกระบัง 1 

อาคาร 2 และติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อผลิต
ขนมปังสอดไส้

2532 [1989]

SALES 1982-1991

2543 [2000]

3 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท

2531 [1988]

ยอดขาย 2525-2534

เพื่อลงทุนสร้างโรงงานผลิตลาดกระบัง 

อาคาร 3 ด้วยพื้นที่ใช้สอย 10,000 ตร.ม.
สำหรับขนมปังชนิดแผ่น 2 สายการผลิต 

และขนมปังบัน 1 สายการผลิต
3 ย้ายสำนักงานใหญ่จาก อาคารทีเอฟ
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มาที่ อาคารชุด
อิตัลไทยทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 

กรุงเทพฯ

2537 [1994]

3 เริ่มจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าสู่

จาก Yuasa Funashoku Company Limited
ซึ่งเป็นผู้ผลิตเบเกอรี่รายใหญ่จากประเทศ
ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า

2527 [1984]

2547 2004

2542 [1999]

3 ปีแรกในการประกอบธุรกิจและมีผลกำไร

ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มี
คุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยทุนจดทะเบียน
15,000,000 บาท โดยนำเข้าเครื่องจักร
จากต่างประเทศ ผลิตขนมปังชนิดแผ่น 

ด้วยกำลังการผลิต 800 แถว/ชั่วโมง,
ขนมปังบัน 5,000 ชิ้น/ ชั่วโมง 

ด้วยเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์
“ฟาร์มเฮ้าส์” เป็นรายแรกของประเทศไทย
นำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศในการผลิต

2546 2003

2535 [1992]

2529 [1986]

3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2525 เริ่มดำเนินการ

2544 2001

2528 [1985]
ขยายธุรกิจโดย เริ่มจำหน่าย ขนมปังบันให้
ลูกค้ากลุ่ม Fast Food เริ่มจาก 

บจ. แมคไทย และขยายไปสู่แบรนด์อื่นๆ

2525 [1982]

2542 1999

3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2545 จดทะเบียนแปร

สภาพเป็นบริษัทมหาชน
3 ในเดือนธันวาคม 2545 บริษัทฯ เพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท

ยอดขาย 2535-2544

SALES 1992-2001

(ล้านบาท / Million Baht)

400

100

3 วันที่ 25 ธันวาคม 2545 เริ่มซื้อขายหุ้นสามัญ

36,000 ชิ้น/ชั่วโมง (ในระยะที่ 2 )

66
33

1,072

1,145

630
240

317

378

490

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

2544
2001

46

2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

2534
1991

farmhouse 4 สาขา
3 ได้รับการรับรอง HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Point) 

จาก คณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
3 มีการลงทุนด้านสารสนเทศ (IT) โดยติดตั้ง
Software และ Server ที่ทันสมัย เพื่อรองรับ
การขยายทางธุรกิจ 

3 ลงทุนเครื่องจักรผลิตโดรายากิ ซึ่งเป็นขนมที่

ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศ
ญี่ปุ่น ด้วยกำลังผลิต 800 ชิ้น/ชั่วโมง
3 ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จาก
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวง
สาธารณสุข

3 ติดตั้งระบบ Software ระบบการขาย, 


การผลิต, การกระจายสินค้าและการจัดส่ง
พร้อม Back up Site project เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดเก็บและความ
ปลอดภัยของข้อมูล

2553 2010
5,534

6,000
4,596

5,000
3,632

4,000
3,000
2,000

1,363

1,552

1,808

2,146

2,532

3,913

2,757

1,000
0
ปี
Year

841

600

3 เปิดร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อ Deliya by

96
33

อาคาร 3 ระบบ Fully Automatic ด้วย
งบประมาณ 250 ล้านบาท
3 เพิ่มสายการผลิตเค้ก เพื่อยกระดับและสร้าง
ความหลากหลาย ที่อาคาร 2

1,078

800

SALES 2002-2011

(ล้านบาท / Million Baht)

1,331

1,000

ยอดขาย 2545-2554

3 ติดตั้งเครื่องจักรขนมปังชนิดแผ่นระยะที่ 3

1,200

ในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรก

36

2548 [2005]

1,400

3 ลงทุนเครื่องจักร ขนมปังบัน ด้วยกำลังผลิต

135

17

(Mini Bun) ที่อาคารผลิต 2

2551 2008

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2554
2011

2549 [2006]

2551 [2008]

2553 [2010]

3 เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 450,000,000 บาท
3 ซื้อที่ดินนิคมอุตสาหกรรมบางชันเพื่อลงทุน

3 ติดตั้งเครื่องจักรเค้กโรลเครื่องใหม่ กำลังการ

3 มีการขยายศูนย์กระจายสินค้า เพิ่มขึ้นเป็น 


สร้างโรงงานแห่งใหม่ รองรับการขยายตัว
3 ย้ายสำนักงานใหญ่ จากอาคารชุดอิตัลไทย
ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มาที่อาคาร
อาร์เอสทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
3 ติดตั้งระบบ TPM ( Total Productive
Maintenance ) หรือ “การบำรุงรักษา
ทวีพล ที่ทุกคนมีส่วนร่วม” เพื่อประสิทธิภาพ
และลดการสูญเสียของเครื่องจักร

2550 [2007]

150

0
ปี
Year

2545 [2002]

0
ปี
Year

191

1

Automatic ด้วยกำลังผลิต 36,000 ชิ้น/ชม.
เพื่อรองรับและขยายฐานลูกค้ารายใหม่กลุ่ม
Fast food และ Convenience Store
3 ติดตั้งสายการผลิตเค้กโรลเพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้าและเพิ่มกำลังการผลิตที่
อาคาร 2
3 ลงทุนโครงการผลิตสินค้าแช่แข็ง (Frozen
Dough) สำหรับธุรกิจค้าปลีกร้านเดลิย่า
และลูกค้าอื่นๆ ที่อาคาร 3 เพื่อการส่งออก

200

200

50

Manufacturing Practice) หรือ 

“หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต” จากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข

2549 2006

3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เปิดโรงงานใหม่

อีกแห่งในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

เรียกว่าโรงงานลาดกระบัง 2 รวม 2 อาคาร
มีพื้นที่ใช้สอย 10, 000 ตร.ม. ผลิต Frozen
Dough เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น
และผลิตขนมปังสอดไส้ขนาดเล็ก 

ด้วยกำลังการผลิต 8,000 ชิ้น/ชั่วโมงและ
ขยายกำลังการผลิตไส้กวนเป็น 20 ตัน/วัน

ผลิต 5,000 ชิ้น/ชั่วโมง ที่อาคาร 2 และ
โดรายากิ ที่อาคาร 1 โรงงานลาดกระบัง 1
เพื่อขยายกำลังผลิตและยกระดับคุณภาพ
3 ทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท กรีนเฮ้าส์ จำกัด
ประเทศญี่ปุ่น ตั้งบริษัทชื่อ เพรซิเดนท์
กรีนเฮ้าส์ฟูดส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจภัตตาคาร
ชื่อ ชินจูกุ ทงคัตสึ ซาโบเตน เปิดดำเนินการ
ครั้งแรกที่ ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน
3 ติดตั้งระบบ GPS กับรถขนส่งเพื่อการขับ
อย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

2552 [2009]
3 วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เปิดโรงงานแห่งใหม่

ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีพื้นที่ใช้สอย  
30,000 ตร.ม. เพื่อผลิตขนมปังชนิดแผ่นและ
ขนมปังสอดไส้
3 ติดตั้งเครื่องจักรใหม่สำหรับสินค้า
เดลี่แซนด์วิช ได้รับความนิยมอย่างสูงจาก
ผู้บริโภค
3 เพิ่มศูนย์กระจายสินค้า เป็น 35 แห่ง
เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดเบเกอรี่

38 แห่ง ทั่วประเทศ

3 ลงทุนซื้อรถขนส่งขนาดใหญ่ใช้ก๊าซ NGV 


แทนน้ำมันดีเซลเพื่อลดมลภาวะ
3 เพิ่มเครื่องจักรเดลี่แซนด์วิช เพื่อสนองตอบ
ความต้องการผู้บริโภค และเพิ่มเครื่องจักร
ขนมปังชนิดแผ่น ที่โรงงานบางชัน
3 เพิ่มการติดตั้งเครื่องจักรเค้กโรลและโดรายากิ
ที่โรงงานบางชัน

2554 [2011]
3 วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหุ้นสามัญจากที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เป็น 1 บาท ทำให้จำนวนหุ้นสามัญ
เปลี่ยนแปลงจาก 45,000,000 หุ้น เป็น
450,000,000 หุ้น

2555 [2012]
3 ครบรอบ 30 ปี ของการดำเนินกิจการ
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ความเป็นมาบริษัท
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กำไรสุทธิ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นสร้างสรรค์และผลิตสินค้าที่ดี
มีคุณภาพเสมอมา เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบ
ที่ปลอดภัย พร้อมทั้งใส่ ใจในรสชาติที่เป็นเลิศ
และดีต่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภค จนได้รับรางวัล
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รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

NET PROFIT

2550
2007

ปี 2010 • 2011
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กำไรสุทธิ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นสร้างสรรค์และผลิตสินค้าที่ดี
มีคุณภาพเสมอมา เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบ
ที่ปลอดภัย พร้อมทั้งใส่ ใจในรสชาติที่เป็นเลิศ
และดีต่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภค จนได้รับรางวัล

อย. QUALITY AWARD

1,000
0
ปี
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งบการเงิน

FINANCIAL STATEMENT

ผลประกอบการ (ล้านบาท)

PERFORMANCE (MILLION BAHT)

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

PER SHARE DATA (BAHT)

กำไรสุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

Earning per Share
Dividend per Share
Book Value per Share
Par Value per Share
Number of Share (million Shares)

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)

RATE OF RETURN (%)

อัตรากำไรขั้นต้น
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

Gross Profit Margin
Net Profit Margin
Return on Equity

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

EFFICIENCY RATIOS

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร (%)

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

2554
2011

2553
2010

2552
2009

5,534.20
5,556.12
824.09
4,320.19
1,158.93
3,161.26

4,596.39
4,613.15
616.80
3,765.06
1,052.95
2,712.11

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

1.83/2
***/1
7.03
1.00
450/3

13.71
6.85
60.27
10.00
45.00

11.33
5.65
52.63
10.00
45.00

38.15
14.83
28.06

38.99
13.37
24.28

38.93
13.00
22.82

1.37
45.35

1.33
38.66

1.28
34.93

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการประจำงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2554 จากกิจการปกติ
ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 จาก 45 ล้านหุ้น เป็น 450 ล้านหุ้น
Interim dividend payment for the 6 month performance from January 1st - June 30th 2011 from the operation under non BOI business
at 0.11 Bath per share and the BOI Promotion at 0.26 Bath per share.
The Company registered the change in the par value of its ordinary shares from 45 Milloin shares to 450 Million shares with the Ministry of 
Commerce on 12 May 2011.
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สารจากคณะกรรมการ

MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท
ที่สามารถสร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

พันธกิจ
l

l
l
l

มุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าที่ ได้มาตรฐานทั้ง
คุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
ใช้เทคโนโลยี ในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

MR.PIPAT PANIANGVAIT Chairman of the Board

ปี 2554 นับเป็นปีที่ 30 ในการประกอบกิจการ ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิด
ชอบต่อผู้บริโภคโดยยึดมั่นพันธกิจหลักคือด้านคุณภาพสินค้า การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การ
สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ปีที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้
มอบรางวัล อย. Quality Award 2011 ให้กับบริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รวมถึงเป็นปีที่มีการตัดสินใจลงทุนติดตั้งเครื่องจักรใหม่ใน
สายการผลิตหลัก ได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่น เค้ก โดรายากิ เดลี่แซนด์วิช และ ขนมปังไส้กรอก ซึ่งรวมมูลค่าการลงทุนกว่า 500 ล้าน
บาท เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ในรูปแบบของการจัด
รายการส่งเสริมการขาย การวางจำหน่ายสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค พร้อมการขยายฐานลูกค้าใหม่ ในกลุ่มเยาวชน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิโครงการ ”ฟาร์มเฮ้าส์คุกกิ้งคลับ” และโครงการ “ฟาร์มเฮ้าส์ สคูลทัวร์” เป็นต้น โดยเน้นกิจกรรมให้ความรู้
แก่เยาวชนในด้านโภชนาการ
ในปลายปี 2554จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น โรงงาน ทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
และนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบ ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตอาหารซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักใน
การดำรงชีวิต จึงต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้โรงงานผลิตสามารถผลิตสินค้าป้อนสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องเพียงพอ รวม
ถึงการบริหารงานทางศูนย์กระจายสินค้าในบางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัย อีกทั้งแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบบางรายที่อยู่ในสถานการณ์
เดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้ปรับแผนการกระจายสินค้า และมาตรการการจัดซื้อในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นบททดสอบศักยภาพ
ของบุคลากรและหน่วยงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ สูงกว่าเป้าหมาย
ผลประกอบการโดยสรุปในปี 2554 บริษัทฯ มียอดขายรวม 5,534.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและเมื่อเทียบกับปี 2553
บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 20.4 มีกำไรสุทธิ 818.61 ล้านบาท เติบโตจากปี 2553 ร้อยละ 32.87
ท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ
และสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลัง ความสามารถ ความ
วิริยะอุตสาหะอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นผลสำเร็จด้วยดี 
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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

MISSION
l

l
l
l

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

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ
Managing Director

This year, the company has been operating for 30 years. Over the time, the company has realized duties and
responsibilities to consumers, holding the mission: product qualities, usage of modern technology, efficient management
system, including confidence building and satisfaction of related persons for being accepted generally.
The previous year was another year of the company’s pride that the Food and Drug Administration of the Ministry
of Public Health granted the company the FDA Quality Award 2011, the second consecutive year. This year, we also
made the decision to invest more than 500 million Baht in the new machinery for the main production line: sliced bread,
cake, Dorayaki, Daily sandwich and bun with sausage. Thus the company was able to respond to consumers’ increasing
demand continuously, to use marketing strategies in terms of sales promotion and new products distribution to increase
consumers’ selection. The company also increased the new consumer base among young groups via activities such as
“Farmhouse Cooking Club” and “Farmhouse School Tour” projects that provided nutrition knowledge to the young group.
At the end of year 2011 when the flood occurred, the company’s two plants that were situated at Lad-Kra-Bang
Industrial Estate and Bang-Chan Industrial Estate, being counted as risk locations where would be affected. Therefore, the
company, as a producer of food that is an essential factor for life, would have to make a fully protective measure in
order that the company would be able to produce enough products to the market continuously, including the
management of distribution center in some provinces that encountered the flood and some raw material sources having
the same situation. The company adjusted product distribution plans and purchasing measures for emergency cases. This
was considered as the good test of potentials of personnel and units of the organization and could bring higher sales
volume than the target.
In summary, the company had the 2011 total sales volume of Baht 5,534.2 million, higher than the target and as
compared with 2010. The company’s growth rate was 20.4 percent and the net profit was Baht 818.61 million, 32.87 % up
from the year 2010.
At the end, on behalf of the Board, the company would like to thank all customers, shareholders, partners, and
sponsors that relied on and supported the company’s activities well. And I also would like to the management and all
staff that fully threw all their capacities, abilities, and diligence to perform their duties successfully.
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คณะกรรมการบริษัท

BOARD OF DIRECTORS

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

MR.PIPAT PANIANGVAIT

MR. APICHART THAMMANOMAI

นายกำธร ตติยกวี

นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

พลโทพิศาล เทพสิทธา

MR. KAMTHORN TATIYAKAVEE

MR. BOONPIAM EAMROONGROJ

LT. GEN. PHISAL THEPSITHAR

นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

MR. SUCHAT RATTANAJIAJAROEN

MR. SOMSAK ANURUKPRADORN

Chairman of the Board

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

Director

Plant Director

Managing Director

Director

Director and Senior Department
Manager (Sales Department)

Independent Director

MS. PETCHARAT ANANTAWICHAI 

Director and Senior Department
Manager (Finance and
Accounting Department)
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นางสุนันทา ชวนประพันธ์

นางมาลี ตั้งใจสนอง

นายพิมล รัฐปัตย์

MRS. MALEE TANGJAISANONG

MR. PHIMOL RATTAPAT

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

DR. YUPA SOONTRAPA

ASSOC. PROF. 
DR. KULPATRA SIRODOM

MR. BOONSAK CHIEMPRICHA

MRS. SUNUNTA CHUANPRAPUN 

Director and Senior
Department Manager
(RD and QC Department)

Independent Director and
Audit Committee Director

Director and Senior Department
Manager Production (2, 4)
and Retail Department

Independent Director and
Audit Committee Director

Independent Director and
Chairman of Audit Committee

Independent Director and
Audit Committee Director

BOARD OF AUDIT COMMITTEE

นายพิมล รัฐปัตย์

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

MR. PHIMOL RATTAPAT

DR. YUPA SOONTRAPA

ASSOC. PROF. 
DR. KULPATRA SIRODOM

MR. BOONSAK CHIEMPRICHA

Independent Director
and Chairman of
Audit Committee

Independent Director
and Audit Committee
Director

Independent Director and
Audit Committee Director

Independent Director
and Audit Committee
Director
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คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

BOARD OF DIRECTORS

01
02
03
04
05
06
07
08

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
MR. PIPAT PANIANGVAIT

Chairman of the Board
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
MR. APICHART THAMMANOMAI

Managing Director
นายกำธร ตติยกวี

MR. KAMTHORN TATIYAKAVEE

Director
นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

MR. BOONPIAM EAMROONGROJ

Director
พลโทพิศาล เทพสิทธา

LT. GEN. PHISAL THEPSITHAR

Independent Director
นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

MR.SUCHAT RATTANAJIAJAROEN

Plant Director
นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร

MR. SOMSAK ANURUKPRADORN

Director and Senior Department
Manager (Sales Department)
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

MS. PETCHARAT ANANTAWICHAI

Director and Senior Department
Manager (Finance and Accounting Department)

09
10
11
12
13
14

นางสุนันทา ชวนประพันธ์
MRS. SUNUNTA CHUANPRAPUN

Director and Senior Department
Manager (RD and QC Department)
นางมาลี ตั้งใจสนอง
MRS. MALEE TANGJAISANONG

Director and Senior Department Manager
Production (2, 4) and Retail Department
นายพิมล รัฐปัตย์
MR. PHIMOL RATTAPAT

Independent Director and
Chairman of Audit Committee
แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
DR. YUPA SOONTRAPA

Independent Director and
Audit Committee Director
รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
ASSOC. PROF. DR. KULPATRA SIRODOM

Independent Director and
Audit Committee Director
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

MR. BOONSAK CHIEMPRICHA

Independent Director and Audit Committee Director

15

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

GENERAL INFORMATION

ชื่อบริษัท :
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ
เลขทะเบียนบริษัท :
บมจ. 0107545000144
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :
หุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
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

NAME :

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป :
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ถือหุ้น ร้อยละ 39
ประเภทธุรกิจ
: ดำเนินธุรกิจด้านภัตตาคาร ร้านอาหาร
ชื่อ “ชินจูกุ ทงคัทซึ ซาโบเตน”
เลขทะเบียนบริษัท : 0105551034347

COMPANIES IN WHICH PRESIDENT BAKERY
HOLDS MORE THAN 10% :

หุ้นสามัญ จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ALL SHARES ISSUED & SUBSCRIBED :

President Bakery Public Company Limited
NATURE OF BUSINESS :

Manufacturer and distributor of bread and bakery Product
REGISTRATION NO. :

BorMorJor 0107545000144
ALL SHARES ISSUED & SUBSCRIBED :

450,000,000 common stocks, par value : 1 baht
HEADQUARTER :

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

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

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

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

121/84-85 ชัน้ 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2209-3000   โทรสาร : 0-2209-3091
บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกแป้ง
เลขทะเบียนบริษัท : 0215554002321
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : จำนวนหุ้นสามัญ  6,000,000 หุ้น
     มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

43/244 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

HEADQUARTER :

121/84-85, 29th floor, RS Tower, Ratchadapisek Rd.,
Dindang, Bangkok, 10400
Tel : 0-2209-3000   Fax : 0-2209-3091
President Flour Mills Co., Ltd.
The Company holds 10%
NATURE OF BUSINESS : Production and distribution
of flour group
REGISTRATION NO. : 0215554002321
REGISTRATION NO. : 6,000,000 shares of common stock
Par value : 100 Baht  per share
HEADQUARTER :

43/244, Moo 4, Huayprab-Pluakdaeng Mabyangporn,
Pluakdaeng Rayong 21140

Annual Report 2011 President Bakery Public Company Limited

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
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

OTHER REFERENCES

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599
โทรสาร 0-2359-1259
ผู้สอบบัญชี :
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
193/136-137 ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192
ที่ปรึกษากฎหมาย :
บริษัท เอฟ.เอ็น อินฟินิตี้ จำกัด
เลขที่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2689-8946, 0-2291-0414
โทรสาร 0-2291-1127

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
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ประวัติบริษัท

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท
ในกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ายอาหารในเครื อ บริ ษั ท สหพั ฒ นพิ บู ล
จำกัด (มหาชน) ที่ได้ก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา โดยกลุ่ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ายอาหารของเครื อ สหพั ฒ น์ ที่ ผ ลิ ต โดย บริ ษั ท
ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับความยอมรับและประสบความสำเร็จอย่างสูง อาทิ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าและบิสกิตบิสชิน ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์
มีแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ทำให้มีแนวคิดที่จะ
ขยายธุรกิจเข้าไปในสายขนมปังและเบเกอรี่ซึ่งใช้แป้งสาลีเป็น
วัตถุดิบหลักเช่นกันในสมัยนั้นผู้ประกอบการเบเกอรี่ส่วนใหญ่
เป็นรายเล็กและดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว ผลิตภัณฑ์ที่มีใน
ตลาดก็ไม่มีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ ขาดพัฒนาการทั้งใน
แง่ของตัวผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดจำหน่ายและการจัดการที่ดี
ความเข้ า ใจของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บเกอรี่ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานยั ง มี น้ อ ย ขนาดของตลาดและความนิยมในการ
บริโภคเบเกอรี่ยังมีไม่มากนัก 
อย่างไรก็ดี ช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่รัฐบาลได้ให้การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดย
เฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานมาจากด้านการเกษตร
ประกอบกับวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป
ประชากรจากชนบทเคลื่ อ นย้ า ยเข้ า สู่ สั ง คมเมื อ งมากขึ้ น
ครอบครั ว มี ข นาดเล็ ก ลง แม่ บ้ า นทำงานนอกบ้ า นมากขึ้ น
ทำให้มีเวลาจัดเตรียมอาหารสำหรับสมาชิกในครอบครัวลดลง
รวมไปถึงการค้าระหว่างประเทศเริ่มมีบทบาททำให้มีชาวต่าง
ชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สามารถตอบสนอง
วิถีชีวิตคนไทยได้ดียิ่งๆ ขึ้น

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

พัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

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 

ปี 2552
ด้านการลงทุน

การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรม
บางชันเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ
1,200 ล้านบาท และทำการติดตั้งเครื่องจักร 2 สายการผลิต
คือ สายการผลิตขนมปังแซนด์วิช และขนมปังสอดไส้
โดยเริ่มติดตั้งเครื่องจักรในเดือนมีนาคม 2552 ทดสอบ
การผลิ ต ในเดื อ น มิ ถุ น ายน 2552 และจั ด พิ ธี เ ปิ ด โรงงาน
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 

IMPORTANT CHANGES AND
DEVELOPMENTS OVER THE PAST 3 YEARS
Year 2009
Investment
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นอกจากนี้ในส่วนของสายการผลิตเดิม ณ โรงงาน
ลาดกระบัง ได้มีการพัฒนาปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรเพิ่ม
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและผลิตสินค้าใหม่ อาทิ Daily
Sandwich, Soft Cake 

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ด้านการขาย

Sales

The Company purchased 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 to
thoroughly distribute our products to consumers in line
with our slogan “Farmhouse Made Fresh Daily” 

บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน และปลูกสร้างอาคาร เพื่อเป็น
ที่ ท ำการแห่ ง ใหม่ ข องสาขาหาดใหญ่ ณ ตำบลหนองแห
จังหวัดสงขลา และปรับปรุงยกระดับคุณภาพศูนย์กระจาย
สินค้าศูนย์วิจัย 
Information Technology
นอกจากนี้ได้ขยายสาขาเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าเพิ่ม 

Apart from implementation of GPS for our logistic
2 สาขา คือ สาขาหัวหินและสาขาสุรนิ ทร์ เพือ่ ให้กระจายสินค้า system, we developed our preventive system &
ไปสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการสมกับสโลแกน maintenance for storing and processing data concerning
our vehicles for effective management system. We also
ที่ว่า “ฟาร์มเฮ้าส์ หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน”
developed our data storing system to upgrade our data
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากจะได้นำระบบ GPS มาใช้ในระบบขนส่งแล้ว storing standard with more stability by installation of
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Preventive& Maintenance เพื่อการ Double Backup Sites at our 2 factories. 
จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะเพื่อการ Year 2010
Investment
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการพัฒนาระบบ
The Company planned to develop and upgrade
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลให้มี branch quality for the sales, the Company purchased a
ความเสถียร โดยการติดตั้ง Double Backup site ณ โรงงาน plot of land for use as a distributing center at the Rung-sit
ทั้ง 2 แห่ง
branch. For developing the quality of transporting system,
the Company purchased large-sized trucks for
ปี 2553
transporting, and changed the usage of fuel for
ด้านการลงทุน
บริษัท มีแผนในการพัฒนายกระดับคุณภาพของสาขา transportation from diesel to natural gas in order to
ด้านการขาย จึงซื้อที่ดิน เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สาขา reduce pollution and friendly to the environment. In
the Company also bought six-wheeled and
รังสิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพระบบขนส่งสินค้า บริษัท addition,
four-wheeled vans in order to increase the efficiency of
จึงได้ลงทุนซื้อรถขนส่งขนาดใหญ่สำหรับใช้ในการขนส่งและได้ transportation and ability to distribute products to
เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งจากน้ำมันดีเซลเป็นการ consumers with daily freshness.
ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) แทน เพื่อลดมลภาวะและเป็นมิตรกับ
Machinery
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ซื้อรถตู้ขนาด 6 ล้อ และ
In October, 2010 the Company installed one more
4 ล้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและสามารถกระจาย machine for the production line of daily sandwich in
order to add the capacity to support demands of
สินค้าไปสู่ผู้บริโภคด้วยความสดใหม่ทุกวัน
consumers that increase continuously. In addition, we
ด้านเครื่องจักร
ในเดือนตุลาคม 2553 ได้ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิต have ordered moulds and equipment for new productions
the existing production lines in order to increase the
Daily Sandwich เพิ่มขึ้นอีก 1 Line เพื่อขยายกำลังการผลิต ofstandard
level of quality products.
รองรับความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง พร้อม
Information Technology
กันนี้ได้มีการสั่งซื้อแม่พิมพ์ขนมปัง และอุปกรณ์ด้านการผลิต
3 To install servers and new storage in order to
ใหม่ๆในสายการผลิตเดิม เพือ่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า adjust and improve the efficiency and the stability of
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
data storage system for both the office and plants.
3 ได้มีการลงทุนติดตั้ง Server และ Storage ใหม่
3 To purchase a new set of hand-held computers
for
the
sel
ling division in order to develop the efficiency of
เพื่อปรับปรุง และยกระดับระบบการจัดเก็บข้อมูลทั้งในส่วน
selling units. 
สำนักงานและโรงงานให้มปี ระสิทธิภาพ และมีความเสถียรยิง่ ขึน้
3 ลงทุนสั่งซื้อเครื่อง Computer Hand Held ชุดใหม่
มาใช้ ใ นงานด้ า นการขาย เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยขาย
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ด้านการลงทุน

บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า
รังสิต-นครนายก เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ เพื่อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพสาขา พร้ อ มกั บ การลงทุ น จั ด ซื้ อ รถเพื่ อ
ใช้ในการขนส่งขนาด 10 ล้อ 6 ล้อ และ 4 ล้อ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวของการกระจายสินค้า
ให้รวดเร็ว ทั่วถึง สนองความต้องการของผู้บริโภค
และได้ ร่ ว มทุ น ระหว่ า งบริ ษั ท ไทยเพรซิ เ ดนท์ ฟู ด ส์
จำกัด (มหาชน) บริษัท เคอรี่ฟลาวมิลล์ จำกัด และ บริษัท
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) จัดตั้ง บริษัท เพรซิเดนท์
ฟลาวมิลล์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิต
แป้งสาลี โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุน ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน 600 ล้านบาท ซึ่งชำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน
ด้านเครื่องจักร
โรงงานลาดกระบัง

ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิต Daily Sandwich ณ
อาคาร 3 โรงงานลาดกระบัง
3 ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก รในการผลิ ต ขนมปั ง ไส้ ก รอก
เครื่องจักรผลิตสินค้าหน้าร้านเดลิย่า และ เครื่องบรรจุไส้กวน
ณ โรงงานลาดกระบัง 2 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปลี่ยนการใช้
เชือ้ เพลิงของเครือ่ งจักรในการผลิตสินค้าจากก๊าซ LPG เป็นก๊าซ
ธรรมชาติ (NG) ทัง้ ระบบ เพือ่ ประหยัดพลังงานและรักษาสภาพ
แวดล้อม
3

โรงงานบางชัน
3

Line ที่ 2 

ติดตัง้ เครือ่ งจักร Line ขนมปังปอนด์ใหม่ 1 Line เป็น

ติดตัง้ เครือ่ งจักรในการผลิต Cake roll และโดรายากิ 
3 ติดตัง
้ เครือ่ งจักรในการผลิตขนมปังทาหน้า
กล่ า วโดยสรุ ป การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก รในปี 2554
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม กำลั ง การผลิ ต สิ น ค้ า หมวดหลั ก ให้
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาลงทุนปรับเปลีย่ นเครือ่ ง Computer
Handheld และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในงานขาย ให้มี
ความทันสมัยและรวดเร็วในการประมวลผล เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการกระจายสินค้าให้กับหน่วยขาย
นอกจากนี้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การภายใน ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
ด้านต่างๆ ให้มีมาตรฐาน และมีความเสถียรยิ่งขึ้น เพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจ

Year 2011
Investment

The company constructed a new distribution
center at Rangsit-Nakorn-nayok to distribute products in
order that the company would be able to increase the
branch’s quality. The company also invested in trucks for
delivery such as 10-wheeled, 6-wheeled, and 4-wheeled,
to increase the efficiency of and to support the
expansion of product distribution quickly and thoroughly,
and can respond to consumers’ demand.
The company also had a joint-venture with Thai
President Foods Public Company Limited, Kerry Flour Mills
Company Limited, and President Bakery Public Company
Limited to establish President Flour Mills Company Limited.
The objective was to produce wheat flour. The company’s
investment proportion was 10 percent of Baht 600 million
registered capital and 25 percent of the investment
amount was paid.
Machinery
Lad-Kra-Bang Plant

3 Install the machinery for the production of Daily
Sandwich at Building 3 of Lad-Kra-Bang Plant
3 Install the machinery for the production of bun
with sausage, for products of Deliya shop and filling
machine at Lad-Kra-Bang Plant 2. In addition, the
company changed the fuel for all the system of
production machinery from LPG to natural gas in order to
save energy and keep environment clean.

Bang-Chan Plant

3 Install the machinery for loaf line, having the
second line 
3 Install the machinery for Cake roll and Dorayaki
production
3 Install the machinery for production of bread
with toppings.
In summary, the machinery installation for the year
2011 had to objective to increase the capacity to
produce main products in order to meet the consumers’
increasing demand continuously.

Information Technology

The company considered and adjusted investment
in computer handheld and other equipment for working
and sales in order that the company had modern and
fast evaluation that could increase potentials of
distributing products to selling units.
In addition, the information technology of internal
management was adjusted and the work system was
developed by standards and was increased stability to
support the business expansion.
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
PRODUCT LINES

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายขนม
ปังและเบเกอรี่อื่นๆ โดยมีสายธุรกิจแบ่งได้ดังนี้
1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale) มีสัดส่วนการขาย
เป็น 91.23% ของยอดรายได้รวมของบริษัท
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก (Retail) มีสัดส่วนการขาย
เป็น 2.51% ของยอดรายได้รวมของบริษัท
3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และ ร้านอาหาร / ภัตตาคาร
(Fast food & Catering) มีสัดส่วนการขายเป็น 5.73% 
ของยอดรายได้รวมของบริษัท
4. ธุ ร กิ จ ส่ ง ออก (Export) มี สั ด ส่ ว นการขายเป็ น
0.14% ของยอดรายได้รวมของบริษัท

The company mainly produces and distributes
bakery products with the following lines of business :
1. Wholesale bakery business sales proportion was
91.23% of the total incomes
2. Retail business sales proportion was 2.51% of
the total incomes
3. Fast Food and Catering business sales proportion
was 5.73% of the total incomes
4. The Export business sales proportion was 0.14%
of the total incomes

สายธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ธุรกิจค้าส่ง

WHOLESALE

ขนมปังชนิดแผ่น

RETAIL

FAST FOOD
AND CATERING

เดลิย่า

ฟาสต์ฟู้ด

ขนมปังสำหรับ
แฮมเบอเกอร์และ
ขนมปังสำหรับ
ฮอทดอก

มาดาม มาร์โก้

MADAME MARCO

ร้านอาหาร /
ภัตตาคาร

BURGER BUNS AND
HOTDOG BUNS

กู๊ดมอร์นิ่ง
ฟาร์มเฮ้าส์

ผลิตภัณฑ์ชุบทอด

SLICED BREAD

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด
และร้านอาหาร
ภัตตาคาร

ขนมปังพร้อมทาน
SNACK BREAD

เค้กพร้อมทาน
CAKE

เบเกอรี่อื่นๆ

CONFECTIONERY

DELIYA

GOOD MORNING
FARMHOUSE

FAST FOOD

CATERING

FRIED PRODUCT

ธุรกิจส่งออก
EXPORT
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โครงสร้างรายได้

INCOME STRUCTURE
โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2552 - 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 
The Company’s income structure The details in 2009-2011 are as follows :

ผลิตภัณฑ์ / บริการ

PRODUCT / SERVICE
		

พันบาท

ร้อยละ
Thousand
 	
Baht		%

2553 • 2010
พันบาท

ร้อยละ
Thousand
 	
Baht		%

2552 • 2009
พันบาท

Thousand
Baht

ร้อยละ
%

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง

5,069,093.31

91.23

4,188,488.43

90.79

3,527,142.62

89.96

1.1 ขนมปังชนิดแผ่น

2,126,023.53

38.26

2,099,005.99

45.50

1,765,780.77

45.04

166,765.76

3.00

144,101.45

3.12

167,303.68

4.27

1,969,318.33

35.44

1,260,670.52

27.33

1,045,012.79

26.65

1.4 เค้ก

683,470.44

12.30

560,256.36

12.14

439,252.64

11.20

1.5 เบเกอรี่หวาน และอื่นๆ

123,515.25

2.22

124,454.11

2.70

109,792.74

2.80

139,453.22

2.51

140,579.16

3.05

137,880.53

3.52

2.1 เดลิย่า+ฟาร์มเฮ้าส์ช็อปส์

76,828.98

1.38

80,846.91

1.75

79,266.75

2.02

2.2 มาดามมาร์โก้

41,324.00

0.74

37,781.43

0.82

36,232.82

0.92

2.3 กู้ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

21,300.24

0.38

21,950.82

0.48

22,380.96

0.57

3. ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร

318,142.23

5.73

266,044.61

5.77

247,369.06

6.31

3.1 ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร

269,979.38

4.86

216,827.72

4.70

200,023.51

5.10

3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด

48,162.85

0.87

49,216.89

1.07

47,345.55

1.21

7,511.61

0.14

1,274.34

0.03

345.61

0.01

5,534,200.37

99.61

4,596,386.54

99.64

3,912,737.82

99.80

21,916.14

0.39

16,761.13

0.36

7,991.90

0.20

WHOLESALING BUSINESS

Sliced Bread

1.2 แฮมเบอเกอร์บัน และฮอทดอกบัน
Burger / Hotdog Buns

1.3 ขนมปังพร้อมทาน
Snack Bread
Cake

Confectionery

2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก
RETAIL BUSINESS

Deliya + Farmhouse Shops
Madame Marco

Good Morning Farmhouse

FAST FOOD & CATERING

Fast Food & Catering
Fried Products

4. ธุรกิจส่งออก
EXPORT

รวมรายได้ธุรกิจหลัก
Total Income

5. รายได้อื่นๆ

OTHER INCOME

รายได้รวมทั้งสิ้น
TOTAL

5,556,116.51 100.00

4,613,147.67 100.00

3,920,729.72 100.00

Annual Report 2011 President Bakery Public Company Limited

2554 • 2011

22

สัดส่วนรายได้ตามสายธุรกิจ ปี 2554
SALE MIX BY PRODUCT TYPES 2011

91.23%

		

5.73% 	

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร
Fast Food & Catering

2.51%

ธุรกิจค้าปลีก
Retail Business

0.39%

รายได้อื่นๆ
Other Income

0.14%

ธุรกิจส่งออก
Export

		
รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
Wholesale Bakery Business
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

THE CHARACTERISTICS OF PRODUCTS OR SERVICE

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale)

เป็นลักษณะธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ในลักษณะค้าส่ง ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ”ฟาร์มเฮ้าส์” โดยการ
จัดส่งสินค้าวางจำหน่ายให้กับช่องทาง / ร้านค้าต่างๆ โดย
กลุ่มลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และ ร้านค้าปลีก
ดั้งเดิม ได้แก่
คอนวีเนี่ยนสโตร์ เช่น 7-eleven, แฟมิลี่มาร์ท, 108
Shop เป็นต้น
ร้านค้าในปัม๊ น้ำมันต่างๆ เช่น จิฟฟี,่ สตาร์มาร์ท, ไทเกอร์
มาร์ท, ใบจาก เป็นต้น
ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ต่ า งๆ เช่ น เดอะมอลล์ , ท็ อ ปส์ ,
ฟู้ดแลนด์ เป็นต้น
ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี 
ดิสเคาน์สโตร์ เช่น แม็คโคร
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ร้านค้าเล็กที่มีอยู่ทั่วไป
รวมถึงร้านค้าในโรงเรียน, โรงงาน และร้านสวัสดิการในสถาน
ที่ราชการต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
(Wholesale) ได้แก่
1.1 ขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread)

เป็นผลิตภัณฑ์แรกทีบ่ ริษทั เริม่ ผลิตและจัดจำหน่าย
ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างการรับรู้ในแบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์ให้กับ
ผู้บริโภคได้มากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท ด้วยลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความหลากหลายในการบริโภคได้
เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ

ขนมปังผสมวิตามิน

ขนมปังตัดขอบ

1. WHOLESALE

Our business is production and wholesaling of
bakery products under the trademark “Farmhouse” by
distributing the goods to channels / shops. Our major
customers who are both modern trade and traditional
trade are as follows:Convenience stores, e.g. 7-eleven, Familymart, 
108 shop;
Shops in gasoline stations, e.g. Jiffy, Starmart, 
Tigermart, Bai Chak;
Supermarkets, e.g. The Mall, Tops, Foodland; 
Hyper marts, e.g. Tesco Lotus, Big C
Discount Store, e.g. Macro
Traditional retail shops, i.e. small retail shops in
schools, factories, stores for the welfare of government
officials. 
WHOLESALING PRODUCTS INCLUDE :
1.1 Sliced bread

This is the first product that the company
produces and is established Farmhouse a well-reputed
brand nationwide. The product has generated a great
income for the company. The product can be consumed
in various ways and suitable for all genders and
generation. It is good for every family member. Previously,
the company only produced plain bread; however, it has
developed and offered a greater variety of the products
and sizes as following
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ขนมปังโฮลวีต

ขนมปังโฮลวีต
ชนิดเนื้อละเอียด

สำหรับทุกคนในครอบครัว สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิด
แผ่นจากเดิมที่มีเพียงขนมปังชนิดแผ่นธรรมดา บริษัทได้พัฒนา
และเพิม่ ความหลากหลายทัง้ ชนิด และขนาดสินค้ามากขึน้ ดังนี้
(1) ขนมปังแผ่นขาว (White Bread)

เป็นกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นที่มีลักษณะเป็นเนื้อ
ขนมปังขาว และผสมวิตามิน เป็นชนิดสินค้าที่เหมาะสำหรับ
ทุกเพศ ทุกวัย และสามารถนำไปประกอบอาหารต่างๆ ได้
หลากหลาย ได้ทุกเวลา ชนิดสินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปัง
ชนิดแผ่นน้ำหนัก 480 กรัม ขนมปังชนิดแผ่นน้ำหนัก 240 กรัม
ขนมปังผสมวิตามิน 240 กรัม และขนมปังตัดขอบ 220 กรัม
รวมทั้ ง สิ้ น 4 รายการ นอกจากนี้ยังมีการปรับบรรจุ ภั ณ ฑ์
ลวดลาย พร้อมรายละเอียดของข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ให้เป็น
ปัจจุบัน และทันสมัยอยู่เสมอ
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(2) ขนมปังแผ่นธัญพืช (Grain Bread)

เป็ น กลุ่ ม ขนมปั ง ชนิ ด แผ่ น ที่ มี เ มล็ ด ธั ญ พื ช
ต่างๆ เป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยที่
หั น มาให้ ค วามสนใจในสุ ข ภาพกั น มากขึ้ น โดยเฉพาะการ
เลือกสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ในการบริโภค ชนิด
สินค้าในกลุ่มนี้มีจำหน่าย ได้แก่ ขนมปังโฮลวีตน้ำหนัก 500
กรัม ขนมปังโฮลวีตน้ำหนัก 250 กรัม และขนมปังโฮลวีตชนิด
เนื้อละเอียด (Fine Whole Wheat) น้ำหนัก 250 กรัม เหมาะ
สำหรับเด็กและกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ แต่ไม่ชอบลักษณะ
เนื้อขนมปังโฮลวีตสูตรเดิม ทำให้สามารถรับประทานขนมปัง
โฮลวีตได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้บริษัท ยังได้ทำสัญญา Licensing
Agreement กับ Roman Meal Company ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ผลิตและจำหน่ายส่วนผสมในการผลิตขนมปัง และเบเกอรี่
ในประเทศสหรัฐอเมริกามากว่า 100 ปี และถือได้ว่ามีความ
เชี่ยวชาญพิเศษในการผลิตเบเกอรี่ที่มีธัญพืชเป็นส่วนประกอบ
ซึ่งบริษัทได้รับสูตร และวิธีการผลิตสินค้าที่ใช้ส่วนผสมของ 

Roman Meal รวมถึงสิทธิในการใช้เครือ่ งหมายการค้า Roman
Meal แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นับเป็นหนึ่งในพัฒนาการ

		

ขนมปังโฮลวีต
ผสมธัญพืช

ขนมปังโฮลวีตผสม
ข้าวโอ๊ตและน้ำผึ้ง

(1) White Bread

It is the group of sliced bread with a
white texture and full of 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 g. sliced bread, 240 g.
sliced bread, 240 g. vitamins mixed slice bread and 220g. cutting sliced bread. Altogether is four items. In
addition, there is the adjustment of packaging, designs,
as well as updating information on the package.
(2) Grain Bread

It is the group of sliced bread having
cereals in order to increase the nutrition quality. This is in
line with Thai life style that more concern about their
health, especially selecting useful food for their
consumption. The product group consists of 250 g whole
wheat bread, 500 g. whole wheat bread, 250 g. fine
whole wheat for children and health conscious customer
group who dislike the original whole wheat. This makes
them eat the whole wheat bread easier.
Apart from this, the Company has
entered into the Licensing Agreement with Roman Meal
Company, a 100 years US manufacturer and distributor of
bread and bakery products ingredients who specializes in
production of bakery products with cereals. We have
acquired recipes and production instructions of Roman
Meal and we are a sole holder of the right to use the
trademark “Roman Meal” in Thailand. This will be one of
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ขนมปังแพ
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ขนมปังชนิดแผ่น

บัตเตอร์โรลไส้นมเนย

ขมนปังสำหรับ
ฮอทดอก

ขนมปังไส้สังขยา
มะพร้าวอ่อน

ขนมปังไส้
คัสตาร์ดครีม

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
กลิ่นสับปะรด

ขนมปังไส้เผือก
มะพร้าวอ่อน

ขนมปังไส้
คัสตาร์ดนม

ขนมปังไส้
คัสตาร์ดมอคค่า

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
กลิ่นสตรอเบอร์รี่

ขนมปังแพ
รสโกโก้

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ดครีม

ขนมปังแพ
รสมะพร้าวใบเตย

ขนมปังไส้ถั่วแดง

ขนมปังไส้
ถั่วเขียว

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
รสกาแฟอัลมอนด์

ขนมปังโฮลวีต

ขนมปังไส้
ถั่วแดง

ขนมปังผสมลูกเกด

ขนมปังไส้
ลูกบัวถั่วแดง

ขนมปังไส้เผือก

ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีมรสสับปะรด ไส้ครีมรสสตรอเบอร์รี่
และผลไม้รวม
ลูกเกด

ขนมปังแพถั่วแดง

ขนมปังไส้เผือก

ขนมปังไส้
สังขยา

ขนมปังมินิโลฟ
ลูกเกด

ขนมปังแพเผือก

สินค้าให้มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างสูงสุด ประเภทของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Roman
Meal ได้แก่ ขนมปังโฮลวีตผสมธัญพืช น้ำหนัก 250 กรัม
ขนมปังโฮลวีตผสมข้าวโอ๊ตและน้ำผึ้ง น้ำหนัก 250 กรัม

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 ขนมปั ง สำหรั บ แฮมเบอเกอร์ และขนมปั ง
สำหรับฮอทดอก (Hamburger Bun and Hot Dog
Bun)

1.2 Hamburger bun and hotdog bun

สินค้าทีจ่ ำหน่ายได้แก่ ขนมปังสำหรับแฮมเบอเกอร์
และขนมปังสำหรับฮอทดอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปทำ
เมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น แฮมเบอเกอร์ไส้ต่างๆ
หรือฮอทดอกไส้ต่างๆ เป็นต้น 

The products that the company sells are
hamburger bun and hotdog This type of products shall be
use to make a variety of menu such as hamburger with
various fillings, hotdog with various filling
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ขมนปังสำหรับ
แฮมเบอเกอร์โรยงา
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ขนมปังไส้หมูหยอง
มายองเนส

ขนมปัง
หน้าเนยสด

ขนมปังไส้ ไก่
ซอสเทอริยากิ

ขนมปัง
หน้าช็อกโกแลต

ขนมปังไส้ทูน่า

ขนมปังไส้ ไก่หยอง
มายองเนสลูกเกด

ขนมปังเรนโบว์ บัน
ไส้ครีมสตรอเบอรี่

ขนมปังเรนโบว์ บัน
ไส้ครีมนมเนย

ขนมปัง
หน้าสังขยา

ขนมปัง
หน้าสตรอเบอรี่
บัตเตอร์
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1.3 ขนมปังพร้อมทาน (Snack Bread)

เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรูปแบบพร้อมทาน บรรจุ
ในซองเดี่ยว พอดีกับการรับประทานครั้งเดียว ซึ่งเหมาะกับ
วิถีชีวิตของผู้บริโภคในสังคมเมืองที่มีความรีบเร่ง ต้องการ
ความสะดวก รวดเร็ว พกพาและรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา
ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายชนิด หลากหลายรสชาติ เหมาะ
กับทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และ
ทุกๆ คน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ เดลี่แซนด์วิช ขนมปัง
สอดไส้ ห วานและไส้ เ นื้ อ สั ต ว์ ขนมปั ง ทาหน้ า ขนมปั ง แพ
ขนมปังผสมลูกเกด ขนมปังฮอทดอกสอดไส้หวาน โดยในปี
2554 มีการแนะนำสินค้าใหม่ คือ ขนมปังสอดไส้ไก่หยอง
มายองเนสลูกเกดขนาด 60 กรัม กลุ่มมินิแพ็ค White Bread
และ Whole wheat Bread, เดลี่แซนด์วิชไส้ไก่หยองน้ำพริก
เผา ขนมปังไส้กรอก ขนมปังทาหน้าเนย และแยม 2 รสชาติ
ทั้งนี้ ยังมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มของขนมปังสอดไส้
ขนาด 80 กรัม เดลี่แซนด์วิช, ขนมปังแพ ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น
1.4 เค้กพร้อมทาน (Snack Cake)

บริษทั เล็งเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดในปัจจุบนั
ที่ยังไม่มีเค้กพร้อมทานยี่ห้อใดที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
ของตลาด และจากความพร้อมของบริษัท ประกอบกับความ
เชี่ยวชาญในการผลิตเค้กจากผู้มีความเชี่ยวชาญ จึงได้พัฒนา

ขนมปังแซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิช
ไส้ ไก่หยองน้ำพริกเผา ไส้หมูหยองมายองเนส

ขนมปังแซนด์วิช
ไส้ทูน่ามายองเนส

เรนโบว์ บัน
ไส้สังขยาใบเตย

ขนมปัง
หน้าเนยคาปูชิโน

ขนมปัง
หน้าเนยและแยมส้ม

ขนมปังหน้าเนย
และแยมสตรอเบอร์รี่

1.3 Snake bread

It 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 Daily sandwich,
bread with sweet fillings and meat-filled, spread bread,
row bread, bread with raisin, hot dog with sweet fillings. In
2011, the new products were launched, such as 60 g.
bread filled with mayonnaise chicken and raisin, white
bread and whole bread in mini package, Daily sandwich
with dried shredded chicken and chili paste, sausage
bread, butter spread bread with 2 choices of new flavor
of yam. In addition, the packaging for 80g filling bread,
daily sandwich, and row bread were adjusted to be more
modern. 
1.4 Snack cake

The company foresees a marketing niche
that at present there are no ready-to-eat cakes that
have good standard and are accepted in the market.
Because of the company’s being well-prepared, skill in
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เค้กโรล
กลิ่นบลูเบอร์รี่

เค้กโรล
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กลุ่มสินค้า Snack Cake เพื่อการจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์
Snack Cake ที่บริษัทผลิตและจำหน่าย ประกอบด้วย เค้กโรล
6 รสชาติ ได้แก่ เค้กโรลกาแฟ เค้กโรลกลิ่นใบเตย เค้กโรล
กลิ่นส้ม เค้กโรลกลิ่นวานิลลา เค้กโรลรสช็อกโกแลต เค้กโรล
รสสตรอเบอร์รี่ โดยกลุ่มเค้กโรลมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้
ดูทันสมัยขึ้น โดรายากิ 5 รสชาติ ได้แก่ โดรายากิไส้คัสตาร์ด
ครี ม โดรายากิ ไ ส้ ช็ อ กโกแลต โดรายากิ ไ ส้ ค รี ม อั ล มอนด์
โดรายากิไส้ช็อกโกแลตชิพ และโดรายากิครีมลูกเกด ในปี
2554 มีการแนะนำรสชาติใหม่ คือ โดรายากิไส้ครีมส้ม
3 มายเค้ ก เป็ น เค้ ก พร้ อ มทาน เนื้ อ นุ่ ม ละมุ น
สอดไส้ครีม 2 รสชาติ ได้แก่ เค้กลูกเกด และเค้กรสกาแฟ
อัลมอนด์ ในปี 2554 มีการแนะนำรสชาติใหม่ คือ มายเค้ก
มิ๊กฟรุต, และมายเค้กวุ้นมะพร้าวใบเตย
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ อ อกสู่
ตลาดในปี 2554 ดังนี้
3 มั ฟ ฟิ น เค้ ก (Muffin Cake) เค้ ก พร้ อ มทาน
เนื้อเค้กนุ่มหอมหวานอร่อย 2 รสชาติ ได้แก่ มัฟฟินลูกเกด,
มัฟฟินช็อกโกแลต ราคาจำหน่าย 15 บาท วางจำหน่ายใน
เดื อ น พฤศจิ ก ายน 2554 เป็ น ลั ก ษณะเค้ ก พรี เ มี ย มอร่ อ ย
คุณภาพดี มีลักษณะบรรจุภัณฑ์ทันสมัยดูโดดเด่น แตกต่าง
จากคู่แข่ง

เค้กโรล
กลิ่นส้ม

มายเค้ก
รสกาแฟอัลมอนด์

โดรายากิ
ไส้ครีมอัลมอนด์

โดรายากิ
ไส้ครีมลูกเกด

เค้กโรล
กลิ่นวานิลลา

เค้กโรล
กลิ่นใบเตย

เค้กโรล
รสสตรอเบอร์รี่

making cakes, the company has developed the snack
cake product group to be sold. The product group
consists of 6 kinds of roll cake, namely coffee roll cake,
pandan roll cake, orange roll cake, vanilla roll cake,
chocolate roll cake, and roll strawberry cake. The
packaging of roll cake has been improved to be more
modern. In addition there are 5 kinds of dorayaki, namely
dorayaki with custard cream filling, dorayaki with
chocolate filling, dorayaki with almond cream filling;
dorayaki with chocolate chip filling and dorayaki with
raisin cream filling. In 2011, the company also launched a
new flavor, which is dorayaki with orange cream filling.
3 My Cake is a ready-to-eat cake; it is soft
and tasty with 2 flavors; raisin cake and almond coffee
cake. In 2011, the company introduced new flavors which
were My Cake with mixed fruit flavor and pandoncoconut jelly flavor
Besides that, in 2011, the company had
launched new products to the market as following;
3 Muffin Cake; a ready to eat cake that is
soft and delicious taste. It has two flavors; raisin muffin
and chocolate muffin. The selling price is 15 Baht and it
had been available from November, 2011. It is a good
quality, yummy, premium cake with a modern and
outstanding packaging that is different from other
competitors.
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มายเค้ก
เค้กวุ้นมะพร้าวใบเตย
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ขนมปังกรอบอบเนย

คุ้กกี้รสกาแฟ

ฟรุ๊ตพายไส้สับปะรด

1.5 เบเกอรี่อื่นๆ (Confectionery)

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Confectionery ประกอบด้วย
ขนมปั ง กรอบอบเนย คุ ก กี้ 4 รสชาติ ได้ แ ก่ คุ ก กี้ ร สเนย
คุกกี้รสผลไม้รวม คุกกี้รสกาแฟ คุกกี้รสลูกเกด ฟรุ๊ตพาย 2
รสชาติ ได้แก่ ฟรุ๊ตพายไส้สับปะรด ฟรุ๊ตพายไส้สตรอเบอรี่ ที่
ได้รับความนิยมตลอดมา

2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail)

เป็นลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีก
ของบริ ษั ท และการจำหน่ า ยตรงให้ กั บ ลู ก ค้ า ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

2.1 เดลิย่า (Deliya by Farmhouse)

จากนโยบายของบริษัท ที่ต้องการขยายตัวเข้าสู่
ธุรกิจค้าปลีกขนมปังและเบเกอรี่ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวมาก
ในอนาคต ประกอบกับประสบการณ์ และ ความน่าเชื่อถือของ
บริษทั ในธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่ บริษทั จึงได้ดำเนินการเปิดร้าน
Deliya by Farmhouse ซึ่งเป็นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ขนมปังและเบเกอรี่โฮมเมดที่สดใหม่ หลากหลายชนิด อีกทั้ง
ยังจำหน่ายเบเกอรี่ Snack Box รับจัดส่งในกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล ณ สิ้ น ปี 2554 มี ทั้ ง สิ้ น 14 สาขา ได้ แ ก่
สยามสแควร์ซอย 7, โรงเรียนจิตรลดา, ซอยจารุรัตน์, โลตัส
คลอง 7, โลตัสบางพลี, โลตัสลำลูกกา คลอง 2, โลตัสนวนคร
โลตัสบางปู, โลตัสศรีนครินทร์, โลตัสรัตนาธิเบศร์, โรงงาน
บางชัน, อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ รัชดา, บิ๊กซี พระราม 4 และ
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
2.2 มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco)

โฮมเมดเค้กเนื้อนุ่มสูตรต้นตำรับสไตล์ยุโรปที่ปรุง
แต่งรสชาติความอร่อยในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผ่าน
กรรมวิธีการผลิตที่สะอาด พิถีพิถัน และด้วยระบบ Made To
Order ที่เป็นเอกลักษณ์ของเค้กมาดาม มาร์โก้ จึงทำให้เค้ก
มาดาม มาร์โก้อร่อยสดใหม่ทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อ พร้อมทั้ง

คุ้กกี้รสเนย

คุ้กกี้รสผลไม้รวม

คุ้กกี้รสลูกเกด

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
2011, there are 14 branches: Siam Square Soi 7, Chitrada
School, Soi Jarurat, Lotus-Klong 7 branch, Lotus-Bangphi,
Lotus-Lumlukka Klong 2, Lotus-Navanakorn, Lotus-Bangpu,
Lotus-Sri Nakharin branch, Lotus-Rathanatibet branch,
Bang Chan Factory Tower Building Ratchada, BigC
Rama 4 and Government Complex Chaeng Wattana.
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
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2.3 กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

เป็ น การจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ ผู้ แ ทนขาย
แซนด์วิช ภายใต้รูปแบบของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการสร้างความนิยมในการบริโภคขนมปังในรูปแบบที่หลาก
หลายแก่ผู้บริโภคทั่วไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป
มีอาชีพ และรายได้เสริม ซึ่งผู้แทนขายจะซื้อผลิตภัณฑ์ในการ
ทำแซนด์วิชจากบริษัท และทำแซนด์วิชตามที่ผู้บริโภคต้องการ
โดยบริษัท จะคัดเลือกผู้แทนขายจากทำเลที่ตั้งและความพร้อม
ในการให้บริการ ซึ่งบริษัท จะให้ความรู้ด้านการขาย ณ สิ้นปี
2554 มีผู้แทนขายแซนด์วิชกู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ กว่า 80 ราย

3. Fast food & Catering

เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายตามคำสั่งซื้อ
ของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์
เคเอฟซี พิซซ่าฮัท เชสเตอร์กริลล์ เอแอนด์ดับบลิว ซานตาเฟ่
สเต็ก มอสเบอเกอร์ (จากประเทศญี่ปุ่น) เครือไมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ป
ได้แก่ เบอเกอร์คิงส์ ซิสเลอร์ แดรี่ควีน เดอะพิซซ่า คอมปะนี
เป็นต้น รวมถึงธุรกิจประเภทสายการบิน ได้แก่ การบินไทย
ธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟต่างๆ ที่ล้วนเป็นร้านอาหารชื่อ
ดังที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

every time that 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 6 Madame Marco
shops: Siam Paragon at G-zone Take Home, Home Fresh
Mart of the Mall - Ngam Wongwan, Home Fresh Mart of
the Mall - Bang Kae, Home Fresh Mart of the Mall Bangkapi, Home Fresh Mart of the Mall 2 - Ramkamhaeng,
and Lotus at Sri Nakarin.
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 80 dealers selling
sandwich - Good morning Farm House for the year 2011.
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 business of airlines such as Thai
Airways International. The most famous restaurants and
coffee shops worldwide.
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บริการจัดส่งฟรีทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลภายใต้รสชาติยุโรป
แท้ๆ จึงทำให้ Madame Marco เป็น “The European
Delight” 
ปัจจุบนั มาดาม มาร์โก้ ได้เพิม่ ช่องทางการจำหน่าย
ด้วยการเปิดร้าน มาดามมาร์โก้ช็อปส์ มีทั้งสิ้น 6 สาขา ได้แก่
สยามพารากอน ชั้น G โซน เทคโฮม, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
บริเวณโฮมเฟรชมาร์ท, เดอะมอลล์บางแค บริเวณโฮมเฟรชมาร์ท,
เดอะมอลล์บางกะปิ บริเวณโฮมเฟรชมาร์ท, เดอะมอลล์ 2
รามคำแหง บริเวณโฮมเฟรชมาร์ท และโลตัส ศรีนครินทร์ 
เค้ ก มาดาม มาร์ โ ก้ มี ก ารจั ด ส่ ง ฟรี ทั้ ง ใน
กรุ ง เทพมหานคร และ ปริ ม ณฑล ซึ่ ง สามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ Call Center โทร. 0-2326-0200-3
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3.1 Fastfood & Catering
		 (1) Fastfood

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตและจำหน่าย ได้แก่
ขนมปังสำหรับแฮมเบอเกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอกใน
หลากหลายขนาด ทั้งแบบโรยงาและไม่โรยงา ซึ่งบริษัทมีการ
ผลิตแบบอัตโนมัติตลอดทั้งกระบวนการผลิต มีความสามารถ
ในการผลิต 36,000 ชิ้นต่อชั่วโมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น
ขนมปังฝรั่งเศส ครัวซองต์ ขนมปังอบกรอบ และผลิตภัณฑ์ที่มี
การพัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบสนองลูกค้า ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัท
เป็น Supplier สินค้าขนมปังรายใหญ่ที่สุดของประเทศ 
นอกจากนี้ ยั ง มี Frozen Dough เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัททำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดแช่แข็ง
หลายชนิดหลายขนาด ตามคำสั่งซื้อของร้านฟาสต์ฟู้ด ซึ่ง
สินค้าดังกล่าว บริษัทได้วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ต้องการขยายตลาดในส่วนนี้ต่อไปในอนาคต 
(2) Catering

นอกเหนือจากฟาสต์ฟู้ดต่างๆ แล้ว บริษัท
ยังได้ขยายการจำหน่ายไปยังกลุ่มร้านอาหาร ธุรกิจร้านกาแฟ
ต่ า งๆ ที่ ต้ อ งการเบเกอรี่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเมนู ใ นร้ า น ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีการ
ผลิ ต และจำหน่ า ยอยู่ ใ นปั จ จุ บั น อยู่ แ ล้ ว ยั ง หมายรวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่ม
ลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ 
รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด ( Fried Products)	

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบอาหารประเภท
ชุ บ ทอด เป็ น ที่ ชื่ น ชอบของผู้ บ ริ โ ภคชาวไทย ได้ แ ก่ เกล็ ด
ขนมปัง ผลิตจากขนมปังสดใหม่สูตรพิเศษ ขนาดเกล็ดได้
มาตรฐาน ไม่ป่นละเอียด สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหาร
ได้ดี ทำให้อาหารที่ทอดมีสีเหลืองทองน่ารับประทาน อร่อย
ไม่อมน้ำมัน กรอบนานกว่า เหมาะกับการทอดอาหารได้ทั้ง
เนื้อสัตว์ และผัก

4. ธุรกิจส่งออก

บริษทั ได้ทำการพัฒนาสินค้า เพือ่ ส่งจำหน่ายไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น สำหรับลูกค้าที่เป็น Coffee Shop Chain และ Pizza
Shop ซึ่งมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น โดยในปี 2554 บริษัทจำหน่าย
ผ่านตัวแทนในประเทศ เพื่อส่งไปยังลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น

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. EXPORTING BUSINESS

The company has developed its products to
export and sell in Japan. The target customer are famous
Japanese coffee shop chain and pizza shop. In 2011, the
company sold its products via its domestic agents to
export to Japanese customers.
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1 การตลาด
1.1

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ในปี 2554 บริษัทได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 7 รายการ
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้แก่
1. ขนมปังกลุ่มมินิแพ็ค (Mini Pack) ขนมปังชนิดแผ่น
บรรจุ 4 แผ่น, ขนมปังโฮลวีต บรรจุ 3 แผ่น พร้อมทาน สะดวก
สามารถทานได้ทุกที่ทุกเวลา
2. เดลี่แซนด์วิชไส้ไก่หยองน้ำพริกเผา (Daily Sandwich)
แซนด์วิชขนาดพกพา รสชาติอร่อย ขนมปังเนื้อนุ่ม สอดไส้ไก่หยอง
ปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาที่เข้มข้นถึงรสชาติ สะดวก สามารถทานได้ทุกที่
ทุกเวลา 
3. มัฟฟินเค้ก ( Muffin Cake) เค้กอัลมอลด์ลูกเกด และเค้ก
ช็อกโกแลต 
3 มัฟฟินเค้กอัลมอนด์ลูกเกด เนื้อเค้กเนียมนุ่ม หอมกลิ่น
เนยสด โรยหน้าด้วยอัลมอลด์ ผสมด้วยลูกเกด 
3 มั ฟ ฟิ น เค้ ก ช็ อ กโกแลต เนื้ อ เค้ ก เนี ย นนุ่ ม หอมกลิ่ น
ช็อกโกแลต ให้ความเข้มข้นของช็อกโกแลตผสมด้วยช็อกโกแลตชิพ
4. โดรายากิไส้ครีมส้ม (Dorayaki) เนื้อแป้งเนียนนุ่ม สอดไส้
ครีมส้มหวานอมเปรี้ยว เมื่อทานแล้วให้รสชาติที่กลมกล่อมละมุนลิ้น
5. ขนมปังสอดไส้ไก่หยองมายองเนสลูกเกด ขนาด 60 กรัมได้
เนื้อสัมผัสของไก่ และลูกเกด เมื่อทานแล้วได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อม
6. ขนมปังไส้กรอกหมู ( Sausage Bread) ขนมปังเนื้อเนียน
นุ่มพร้อมไส้กรอกหมู รสชาติกลมกล่อม สะดวก สามารถทานได้ทุกที่
ทุกเวลา
7. ขนมปังทาหน้าเนยแยม 2 รสชาติ
3 ขนมปั ง ทาหน้ า เนยแยมสตอเบอร์ รี่ ขนมปั ง เนื้ อ นุ่ ม
ทาหน้าด้วยเนย และแยมสตอเบอร์รที่ หี่ อมหวาน ถึงรสชาติสตอเบอร์รี่
3 ขนมปั ง ทาหน้ า เนยแยมส้ ม ขนมปั ง เนื้ อ นุ่ ม ทาหน้ า
ด้วยเนยและแยมส้ม ที่ให้รสชาติเปรี้ยวอมหวาน 

1.2 ปรัชญาในการผลิตที่แสวงหาคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้
รับประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ

1. เลือกวัตถุดิบที่ดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการทางโภชนาการ
ของคนไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง
3. พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และการจั ด การ เพื่ อ สร้ า ง
คุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
4. ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้
รับสิ่งที่ดีที่สุด
1.3 ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดขนมปังและ
เบเกอรี่ ทั้งในด้านเทคโนโลยีในการผลิตที่ถือว่าทันสมัยที่สุดในภูมิภาค

1. MARKETING
1.1 New product
In 2011, the Company started to sell 7 new products in
order to add selections to consumers as follows:
1. Mini pack Group; 4 sliced bread packed in one package or 3 whole wheat bread packed in one package. Ready to
eat, suitable for every place and time.
2. Dried shredded chicken and chili paste Daily
sandwich; the sandwich is easily carried and delicious. Its texture
is soft and has dried shredded chicken mixed with chili paste
as filling. It has a rich taste and can be eaten at every place
and time.
3. Muffin cake; Almond-raisin cake and chocolate
cake
3 Almond-raisin Muffin cake; soft cake with a smell
of vanilla and top with almond-raisin
3 Chocolate Muffin cake; soft cake with a smell of
chocolate and mixed with chocolate chip
4. Orange cream Doroyaki; full soft flour with sweet &
sour orange cream filling
5. 60 g. bread filled with mayonnaise chicken and raisin;
delicious taste of chicken and raisin.
6. Sausage bread: Very tasty soft bread stuffed with pork
sausage. Easy to carry and eat at any time
7. Butter spread bread with 2 choices of new flavour
of yam
3 butter spread bread with strawberry yam; soft
bread with butter and sweet tasty strawberry yam
3 butter spread bread with orange yam: soft bread
with butter and sweet& sour orange yam
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
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศกั ยภาพการผลิตรวมสูงสุดในประเทศ รวมทัง้
การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทุกชิน้ ตลอดจนความสามารถ
ทางด้านการกระจายสินค้าทัว่ ภูมภิ าคของประเทศได้แบบวันต่อวัน
สำหรับภาวะตลาดโดยทัว่ ไปทีส่ ง่ ผลกระทบต่อบริษทั จะเห็นได้
ว่าในส่วนของร้านค้าต่างๆ ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม และกลุ่มร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วไปที่เป็นช่องทางการ
จำหน่ายของบริษทั ต่างมีการแข่งขันสูง ทัง้ ในด้านราคา การจัดรายการ
ส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการขยายสาขาให้เพิม่ มากขึน้ การขยาย
ตัวดังกล่าวจะเอือ้ ประโยชน์ทางด้านยอดขายของบริษทั และการแข่งขัน
กันในธุรกิจต่างๆ นี้เองก็จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภค
สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานในราคาที่เหมาะ
สม และทำให้สามารถครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารขยายกว้างขึน้ และถีข่ นึ้
จากความใส่ใจในทุกกระบวนการ ภายใต้ปรัชญาการดำเนิน
งาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ ทีม่ คี วามสด ใหม่ สะอาด มีคณุ ภาพสูง และได้มาตรฐานอย่าง
สม่ำเสมอ อาทิเช่น การมีฉลากหีบห่อทีด่ ี ทีส่ ามารถรักษาผลิตภัณฑ์ให้
มีคณุ ภาพมาตรฐานสินค้าทีด่ จี นถึงมือผูบ้ ริโภค มีความสวยงามโดดเด่น
เป็นที่น่าสนใจต่อผู้บริโภค การแสดงวันหมดอายุเป็นรายแรก การให้
ข้อมูลทางโภชนาการบนฉลาก การให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในเรื่องของ
ส่วนผสม และการนำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการ
บริหารการกระจายสินค้าเพือ่ ความสดใหม่ของสินค้า 
Food Safety บริษทั ให้ความสำคัญในเรือ่ งคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารมาโดยตลอด ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและเน้นในเรื่องอาหารปลอดภัย
(Food Safety) บริษัทได้รับการรับรองการจัดการสุขลักษณะที่ดีของ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (GMP) และการรับรองระบบวิเคราะห์
อั น ตรายและจุ ด วิ ก ฤตที่ ต้ อ งควบคุ ม (HACCP) จาก สำนั ก งาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในปี
2548 บริษทั เริม่ ใช้แป้ง Plain Flour ซึง่ เป็นแป้งสาลีบริสทุ ธิจ์ ากธรรมชาติ
ทีไ่ ม่มสี ารฟอกขาวมาใช้ในขบวนการผลิตขนมปัง เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั
สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
ในปี 2554 บริษทั ได้รบั การคัดเลือกเป็นครัง้ ที่ 2 ให้เป็น 1 ใน
บริษัทด้านอาหารเข้ารับ รางวัล อย. Quality Award 2011 จาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น
รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดำเนินการ
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการที่ดี รักษาคุณภาพ
มาตรฐานการผลิต มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการ
ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ
บริษทั ฯ ทีแ่ สดงถึงความใส่ใจด้านคุณภาพมาโดยตลอด
ในปัจจุบนั ห้องปฏิบตั กิ ารได้รบั การรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีขอบข่ายของการวิเคราะห์ทผี่ า่ น
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมกันนี้หน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังทำหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ Supplier ที่
จำหน่ายวัตถุดิบให้กับบริษัท และให้คำแนะนำในเรื่องระบบคุณภาพ
ของสินค้า ขณะเดียวกันบริษทั ก็ถกู ตรวจสอบจากลูกค้าของบริษทั โดย
เฉพาะร้านฟาสต์ฟดู้ และร้านสะดวกซือ้ รายใหญ่ๆ ด้วย
บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (GLP/DIW) และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ที่ ไ ด้ พั ฒ นาระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่ ง เป็ น โครงการยกระดั บ ห้ อ ง
ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์เอกชนทีข่ นึ้ ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

manufacturing technology in Southeast Asia and is able to retain
its standard and quality and distribute their products nationwide
on daily basis.
The marketing factors that clearly affect the company are
the modern and traditional trade stores and fast food chains that
sell the company’s products. These resulted in high competition
both in pricing and sales promotions as well as the expansion
of outlets. Such expansion benefits consumers in terms of quality
products or products above the standard quality with reasonable
price.
With attention in every process and philosophy in every
procedure, the company gained trust and confidence from
the consumers. Bakery products are fresh, of high quality and
standard. They are in clean and attractive packaging, which can
protect the products. Expiry dates are clearly given along with
nutrition facts to keep consumers informed. The use of effective
information technology in distribution management guarantees
Freshness of the products.
The company has long been emphasizing on the quality
and safety of the products, which corresponds to the government’s
policies in creating Thailand as the world’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 2011, for the second time that the Company was
selected to receive the 2011 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. It is one of the
company’s pride that showed the our quality concern.
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.
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.
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กิจกรรมทางการตลาด

MARKETING ACTIVITIES

• ชุด Sandwich Variety 2

• ชุด Cake Roll

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 2011 the Company allocated the
budget for the marketing activities and communication
activities with consumers efficiently and continuously by
1.1 Broadcasting 3 new advertising movies via
TV as follows:
3 Sandwich Variety 2 (30 seconds / 15
seconds) is advertising movie that promotes the company’s
image under the brand name of “Farmhouse”.
3 Cake roll (30 seconds / 15 seconds) is the
advertising movie to promote cake roll products.
3 which one (15 seconds) is the advertising
movie to promote Dorayaki products.
According to the advertising post test research,
it was found that two movies; that is Sandwich Variety 2
was able to develop the good perception of sliced bread
and Farmhouse brand with the total awareness of 100
percent, and it also found that was able to communicate
well about brandname “Farmhouse” history as well as the

• ชุด แบบไหน
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บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมทางการ
ตลาด ที่นอกเหนือจากการช่วยส่งเสริมยอดขายให้สูงขึ้นแล้ว
ยังช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ช่วยขยายฐานผู้บริโภคให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างการบริโภคอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ช่วยสร้างภาพลักษณ์
สร้างคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างทัศนคติและ
ความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ดั ง นั้ น ในปี 2554 บริ ษั ท ได้ จั ด สรรงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสารผู้บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดย
1.1 ออกภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ โดยมีการ
สร้างภาพยนตร์โฆษณาใหม่ถึง 3 ชุด ได้แก่
3 ชุ ด Sandwich Variety 2 (30 วิ น าที / 15
วินาที) เป็นภาพยนตร์โฆษณา เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
บริษัทภายใต้แบรนด์ ฟาร์มเฮ้าส์
3 ชุด Cake Roll ( 30 วินาที/ 15 วินาที) เป็น
ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์เค้กโรล
3 ชุ ด แบบไหน (15 วิ น าที ) เป็ น ภาพยนตร์
โฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดรายากิ
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพโฆษณาหลั ง การ
ออกอากาศ (Advertising post test research) จำนวน 2 เรื่อง
พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุด Sandwich Variety 2 สามารถ
สร้างการรับรู้ถึงประเภทของสินค้าที่เป็นขนมปังแผ่น และ
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ตรายี่ห้อของฟาร์มเฮ้าส์ได้เป็นอย่างดี โดยมี Total Awareness
อยู่ ที่ 100% และยั ง พบว่ า โฆษณาชุ ด นี้ ส ามารถสื่ อ ได้ ดี ถึ ง
ความเป็นแบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์ รวมถึงการสร้างความหลากหลาย
โดยการนำมาทำเป็นแซนด์วิช ส่งผลให้เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้
กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับชมโฆษณามีระดับความสนใจซื้ออยู่ใน
ระดับสูงถึง 98% ส่วนภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับความสนใจอีก
เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณาชุด Cake Roll พบว่าภาพยนตร์
โฆษณาชุดนี้ สร้างการรับรู้ถึงชนิดผลิตภัณฑ์เค้กโรลได้ดี รวม
ทั้งยังสามารถสื่อได้ดีถึงการเป็นเค้กโรลที่มีเนื้อเค้กที่เนียนนุ่ม
สอดใส้ครีมหอมหวานอร่อย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่ม
ผู้บริโภคที่ได้รับชมรู้สึกชอบ และสร้างความรู้สึกสนใจซื้อภาย
หลังชมภาพยนตร์โฆษณาได้ในระดับที่สูงมากถึง 100% (อ้างอิง
ผลการวิ จั ย จากฝ่ า ยวางแผน กลยุ ท ธ์ แ ละวิ จั ย (Strategic
Planning and Research Department) บริษัท ฟาร์อีสท์
ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดของงานวิจัยของ
ภาพยนตร์โฆษณาที่บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้
จัดทำ
นอกจากโฆษณาทางโทรทัศน์แล้ว ยังมีสื่อเสริม
ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์ และสื่อวิทยุอีกด้วย ส่งผลให้
ตราฟาร์มเฮ้าส์ มีการรับรู้จากผู้บริโภคสูงสุดถึง 98% (Brand
Awareness 98%) 
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการขายให้ผู้บริโภค (Consumer
Promotion activities) บริษัทได้จัดโปรโมชั่นรายการ “6 ฟรี
1” กับขนมปังแผ่น 480 กรัม และขนมปังโฮลวีต 500 กรัม ใน
ปี 2554 มีการจัดรายการเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ซึ่งได้รับ
การตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

variety ways to make sandwiches, which consumers who
have watched the advertising are interested in buying
such products at the high level, as high as 98 percent. For
the other interesting advertising movie; Cake roll, has
very well built the perception of cake roll products,
including being able to well communicate that the
cake roll is very soft and the fillings is sweet and tasty.
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 percents.
1.2 Consumer promotion activities: The Company
arranged the Six for One Free promotion for 480-g.
sliced bread and 500-g whole wheat bread. In 2011, the
promotion started from February- April and there was good
welcome from consumers.

• โปรโมชั่นรายการ “6 ฟรี 1” กับขนมปังแผ่น 480 กรัม และขนมปังโฮลวีต 500 กรัม
The Six for One Free promotion for 480 g. Sliced Bread and 500 g. Whole Wheat Bread.
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• การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด ในไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต
Free Sampling for introduction of Fine Whole Wheat Bread in Hyper-markets and Supermarkets.

1.3 Booth activities to make the Public relations
and give samples to try
3 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.
3 There were the demonstration, testing
and providing knowledge as to the usefulness of Fine
Whole Wheat Bread sold at Hyper-markets and
supermarkets at the middle of the year. During the
Chinese vegetarianism, there were Whole Wheat mixed
with cereals bread and Whole Wheat mixed with oat
and honey bread. The activity gained a high success and
consumers have understood and accepted the products
very well.

• การสาธิตตัดชิมผลิตภัณฑ์ ใน
ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต
• Testing of Products at
Hyper Markets and
Supermarkets

Annual Report 2011 President Bakery Public Company Limited

1.3 กิ จ กรรมออกบู ธ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแจกชิ ม
ผลิตภัณฑ์
3 มี ก ารแนะนำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ คื อ ขนมปั ง
โฮลวี ต ชนิ ด เนื้ อ ละเอี ย ด (Fine Whole Wheat) แก่ ก ลุ่ ม
ผู้ บ ริ โ ภคที่ ง านแสดงสิ น ค้ า และตั ว อย่ า งฟรี เ พื่ อ ทดลองชิ ม
พร้อมคู่มือการทำแซนด์วิชจากขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด
ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ
3 มี ก ารสาธิ ต ตั ด ชิ ม และให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียดในช่อง
ทางจำหน่ายไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต ในช่วงกลางปี
และขนมปังโฮลวีตผสมธัญพืช และขนมปังโฮลวีตผสมข้าวโอ๊ต
และน้ำผึ้ง ในช่วงเทศกาลเจ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
ผู้บริโภคมีความเข้าใจและยอมรับผลิตภัณฑ์เป็น อย่างดี
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• โครงการรณรงค์การทานอาหารครบหมวดหมู่ และรู้จักอ่านฉลากโภชนาการ

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

Five food group consumption campaign and read the nutrition label project.

1.4 โครงการรณรงค์ ก ารทานอาหารครบหมวดหมู่
และรู้จักอ่านฉลากโภชนาการ 
ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ พิพฒั น์ ยิง่ เสรี เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือ
โครงการ ขบวนการทานครบหมู่ 2011 ตอน อ่านฉลาก ทาน
ฉลาด โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจในการเลือก
ซื้อสินค้าหรืออาหารที่มีประโยชน์ โดยดูจากฉลากโภชนาการ มี
การจัดกิจกรรม ละครเพลงและเกมส์ พร้อมแจกผลิตภัณฑ์
ฟาร์ ม เฮ้ า ส์ แ ก่ เ ด็กนักเรียน รวม 200 โรงเรียนทั่ ว ประเทศ
นอกจากจะเป็นการให้ความรู้และความสนุกสนานแล้ว ยังเป็น
การกระตุ้นให้นักเรียนสนใจบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และ
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของตราฟาร์มเฮ้าส์ในด้านโภชนาการ
ในกลุ่มเยาวชนอีกด้วย
1.5 กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชเยาวชน อายุ 8-12
ปี จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในช่วงเดือนกรกฏาคม
2554 ที่ ผ่ า นมา เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ในการคิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
รูปแบบต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและสื่อมวลชน
โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ใน
หนังสือพิมพ์หลายฉบับ

1.4 Five food groups consumption campaign
project and read the nutrition label project In 2011, the
company had entered the mutual agreement with Food
and Drug Administration, Ministry of Public Health by Dr. Pipat
Yingseri, the secretariat of Food and Drug Administration.
The project “Balanced diet- read label, eat wise” has an
objective to educated the students about how to buy the
products or useful food by reading a label. The event was
set up, and musical play, games was organized. Farmhouse
products were given to the pupils for total of 200 schools.
This campaign will provide knowledge and entertainment
as well as to persuade the students to consume useful
food and all 5 food groups. In addition, it would promote
farmhouse image to the youth.
1.5 Activity of Sandwich formula contest by
young people at age of 8-12 years at Queen Sirikit
National Convention Center in July 2011 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 several newspapers.

• กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชเยาวชน อายุ 8-12 ปี จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2554
Activity of Sandwich Formula Contest by young people at age of 8-12 years at Queen Sirikit National Convention Center in July 2011.
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• กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าในงานสหกรุ๊ป แฟร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Activity of booth exhibition at SAHA GROUP FAIR that was set at Queen Sirikit National Convention Center.

1.6 Activity of booth exhibition at SAHA Group
Fair that was set at Queen Sirikit National Convention
Center. House products and booth selling Farm House
products, Deliya, Madame Marco and Good Morning Farm
House in July 2011. 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 Farmhouse products. There were also the
contest for showcase setting with beauty and completeness.
The activity recived good coorporation from shop and this
caused Farmhouse 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.
Annual Report 2011 President Bakery Public Company Limited

1.6 กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าในงานสหกรุ๊ป แฟร์
ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัทได้ออกบูธ
แสดงนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ และบูธจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์, เดลิย่า, มาดาม มาร์โก้ และ กู๊ดมอร์นิ่ง
ฟาร์มเฮ้าส์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2554 และได้รับความสนใจ
เข้าเยี่ยมชมจากลูกค้ารายใหญ่ต่างๆ รวมถึงผู้บริโภคได้ทดลอง
ชิมและซื้อผลิตภัณฑ์อย่างหนาแน่น
1.7 กิจกรรมประกวดการจัดชั้นโชว์สินค้า ในโครงการ
“โชว์สวย โชว์เด่น” บริษัทได้จัดทำชั้นโชว์ขนาดจัมโบ้ พร้อม
วัสดุโฆษณาและตกแต่งชั้น เพื่อให้ร้านค้าแบบดั้งเดิมได้จัดวาง
ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ พร้อมทั้งมีการประกวดความสวยงาม
สมบูรณ์ของการจัดชั้นโชว์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากร้านค้า ส่งผลให้ตราฟาร์มเฮ้าส์มีความโดดเด่นสะดุดตา
1.8 การปรับปรุงภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ (Improved
Packaging Design) บริษัทได้มีการปรับปรุงลวดลายของบรรจุ
ภัณฑ์ขนมปังแผ่นทั้งหมดให้ดูทันสมัย สวยงาม สะดุดตายิ่งขึ้น
รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมาก
ขึ้น รวมทั้งเปิด web site “Sandwich Idea” เพื่อผู้บริโภค
สามารถดูสูตรแซนด์วิชต่างๆ
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1.9 เพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั คุณค่าของตราฟาร์มเฮ้าส์
(Farmhouse’s Brand Equity) จากการวิจัยผู้บริโภค ทั่ว
ประเทศในเดือนธันวาคม 2552 โดยบริษัทวิจัย พบว่า ฟาร์ม
เฮ้าส์เป็นตราสินค้าอันดับ 1 ในตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ โดย
ผู้บริโภคทั่วประเทศรู้จักตราฟาร์มเฮ้าส์สูงถึง 98% และผลวิจัย
พบว่า “ยี่ห้อ” เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้บริโภคใช้ในการเลือกซื้อ
ขนมปัง (Total brand awareness 98%) นอกจากนี้ผลวิจัย
แสดงให้เห็นว่า ฟาร์มเฮ้าส์มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นดีมากใน
ทุกๆ ด้าน ได้แก่
3 มี น วั ต กรรม / มี ร สชาติ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
สู่ตลาดเสมอ
3 มีการสืบทอดประวัติที่ยาวนาน
3 รสชาติดี
3 มีความสดอยู่เสมอ
3 คุ้มค่าเงิน
3 มีจำหน่ายกว้างขวางทั่วไป
3 มีรสชาติหลากหลายให้เลือก
3 มีบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจ
3 เป็ น ยี่ ห้ อ ที่ มี ก ารโฆษณาและประชาสั ม พั น ธ์
อยู่เสมอ

1.9 To strengthen the value of Farm House
brand, according to a research of consumers throughout
the country 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 “Brand” is important factors that
consumer use to buy breads. In addition the research
showed that Farmhouse had an outstanding image in all
aspects as follows:
3 Have innovation / always have new tastes
and new products to the market
3 Have a long history
3 Have good tastes
3 Always have freshness
3 Worthy
3 Sold extensively
3 Have many selections and tastes
3 Have attractive packaging
3 Being the brand that always has advertising
and public relations

กิจกรรมเพื่อสังคม

SOCIAL ACTIVITIES

1. กิจกรรมสาธารณกุศล

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ได้บริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์และเพื่อ
การศึกษาเป็นประจำทุกปี ดังนี้
3 ร่ ว มบริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น การก่ อ สร้ า งอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ผ่านทางมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

The company has donated to the public and for
education every year as following
1. Public Charity Activities

To donate money to support a construction of
a building of the auspicious occasion of Her Royal Princess
Maha Chakri Sirindhorn 50th Birthday Anniversary, Faculty
of Dentistry, Mahidol University via Dr. Thiam Chokwattana
Foundation.
3

• อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

• Bhumisiri Mangalanusorn Building,
Medical Superiority Center,
Chulalong Korn Hospital,
Thai Red Cross Society
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• บริษัทเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดลำพะอง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หอฉันท์
และโรงเรียนสอนปฏิบัติธรรม
Company is the host of annual United Kathin ceremony offering at Wat Lampa-ong Lampakchee, Nongjok, Bangkok.

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน โครงการก่อสร้างอาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยบริจาคปีละ 500,000
บาท เป็ น ระยะเวลา 5 ปี ตั้ ง แต่ ปี 2552 เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
2,500,000 บาท
3 บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์แก่มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
3 บริจาคอุปกรณ์ เครื่องใช้ วัสดุสำนักงานให้แก่วัด
สวนแก้ว จ.นนทบุรี เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ด้านต่างๆ
3 บริจาคผลิตภัณฑ์บริษท
ั และบริจาคเงินเพือ่ ซือ้ อาหาร
ให้เด็กกำพร้าและยากจน โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
3 บริ จ าคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท และบริ จ าคเงิ น เพื่ อ
ซื้อยา ฌาปนกิจศพผู้ป่วยเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
3 บริจาคผลิตภัณฑ์บริษัท และบริจาคเงินเพื่อใช้ใน
การช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ณ บ้านเด็ก
พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา กรุงเทพฯ

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
3 To donate money to the Dr. Thiam Chokwatana
Foundation as scholaeship for the poor.
3 To donate office equipment to Wat Suan Kaew,
Nonthaburi Province.
3 To donate the Company’s products to House
for orphans and poor children at Wat Sa Kaew School,
Ang Thong Province
3 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
3 Donation of the Company’s products to House
for Multi-Handicapped Children, Ramindra, Bangkok

2. กิจกรรมด้านศาสนา

2. RELIGION ACTIVITIES

3

บริษัทเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีประจำปี
ณ วัดลำพะอง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก เพื่อสมทบทุน
บูรณปฏิสังขรณ์หอฉันท์ และโรงเรียนสอนปฏิบัติธรรม
3 บริษัทเป็นเจ้าภาพร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ

To be a host of annual United Kathin
ceremony offering at Wat Lampa-ong lampakchee,
nongjok, Bangkok
3 To be a co-host of Buddhist ordination for a
group of hill tribes at Benjamaborpit Dusitwanaram
Temple, Bangkok

3. กิจกรรมด้านสังคม

3. SOCIAL ACTIVITIES

3

บริษทั ให้การสนับสนุนโครงการทางสังคม และกิจกรรม
ของภาครัฐ เช่น งานวันเด็ก โดยมีการออกบูธเล่นเกมส์และ
แจกผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ เป็นประจำทุกปี และในช่วงปลายปี
2554 ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายๆ จังหวัด ซึ่งบริษัทได้
ร่วมบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โดยผ่ า นทางหน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ช่ ว ยเหลื อ ผู้
ประสบภัยน้ำท่วม(ศปภ.), สภากาชาดไทย, สถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3, สถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์, มูลนิธินิคม
อุตสาหกรรมไทย, วุฒิสภา, เนชั่นกรุ๊ป และ มูลนิธิร่วมกตัญญู
(หงี่เต็กตึ๊ง) เป็นต้น

3

The company had supported social project and
government’s activities such as children’s day. It established
a booth for children to play game and give out its products
every year. In the end of 2011, as there were water crisis in
many provinces, thus, the company donated money and
its products to help the suffers via may government units
such as Flood Relief Operation Center (FROC), Thai red
cross society, Thai TV 3, Nakhon Sawan provincial police
station, the Thai Industrial Estate Foundation, The Senate,
Nation Group, and Ruamkatanyu Foundation (Hngee Tek
Tueng), etc
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Sports Against Drugs

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเข้ามา
ฝึกงานในโรงงาน โดยในปี 2554 มีจำนวน 33 คน เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ก่อนจบการศึกษา
และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพต่อไป 

Besides that, the company gave opportunities to
the university student to do the internship in the factory.
In 2011, there were 33 students complete the internship
which make them gain more skills and experience before
graduation. They could use such experiences for their future
career.

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

4. ENVIRONMENT

บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
โรงงานในนิ ค มอุ ต สาหกรรมจากการนิ ค มอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งตามใบอนุญาตดังกล่าวกำหนด
ให้บริษัท มีหน้าที่ที่จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ฝุ่นละออง
หรือวัตถุมีพิษที่มีประสิทธิภาพ และต้องดำเนินการกำจัดกาก
อุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง และต้องมีน้ำทิ้ง
ที่ได้มาตรฐานของ กนอ.
ทั้งนี้ สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริษัท ได้ว่า
จ้างบริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซจากการเผาไหม้ของหม้อ
กำเนิดไอน้ำ ซึ่งมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐาน
ที่กำหนด บริษัทได้มีข้อห้ามมิให้จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ใน
ระหว่างการขนถ่ายสินค้า เพื่อลดภาวะอากาศเป็นพิษ สำหรับ
น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตนั้น บริษัท ได้สร้างบ่อบัดน้ำ
เสียระบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และ
ระบบ Expanded Granular Sludge Bed (EGSB) เป็นการ
บำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพหรือใช้จุลินทรีย์ใน
การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียที่โรงงานลาดกระบังแห่งที่ 1 และ

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 better 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,
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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.
Through our 30 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:3 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.
3 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 and cleaning car in factory, a
kind of water-saving measures.
3 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.
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2 ตามลำดับ เพื่อทำให้น้ำเสียมีค่าความสกปรกลดลงจนได้
ตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ท่อรับน้ำเสียของ
การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย โดยปรากฏผลว่ า
คุ ณ ภาพน้ ำ ทิ้ ง ของบริ ษั ท อยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี ก ว่ า มาตรฐานที่
กำหนด
ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 30 ปี ของบริษัท
ได้เ น้ น ย้ ำ รั ก ษามาตรฐาน และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้ อ ม
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ก่อสร้างขึ้นภายใต้
แนวความคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการ
วางแผนในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3 ด้านการออกแบบอาคาร มีการออกแบบอาคารใน
แนวสูง โดยมีทั้งหมด 7 ชั้น เป็นอาคารที่มีความสวยงาม
โดดเด่น เป็นสง่า จากรูปแบบของอาคารดังกล่าว ทำให้มีพื้นที่
เหลื อ จากการสร้ า งอาคารมากกว่า 60% ของพื้นที่ทั้ง หมด
บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะนำพื้นที่เหลือจากการก่อสร้าง นำไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสันทนาการ
สำหรับพนักงาน และปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยรอบโรงงานและบริเวณใกล้เคียง มีความร่มรื่น ส่วนภายใน
อาคารโรงงานได้แบ่งเป็นสัดส่วนถูกสุขอนามัยระหว่างส่วนผลิต
กับส่วนสำนักงาน
3 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 เป็นการกำจัดซีโอดี บีโอดี และ
ของแข็งแขวนลอยของระบบถังปฏิกรณ์แบบชั้นเม็ดตะกอน
ขยายตัวกับระบบเติมอากาศ โดยมีมูลค่าในการลงทุนกว่า 20
ล้ า นบาท ซึ่ ง น้ ำ เสี ย มี ค่ า BOD (Biochemical Oxygen
Demand) และค่า SS (Suspended solids) อยู่ในระดับที่ดี
กว่ามาตรฐานที่กำหนด จึงทำให้บริษัทสามารถนำน้ำที่ผ่าน
กระบวนการบำบัดน้ำเสียแล้ว ไปใช้รดน้ำต้นไม้และล้างรถยนต์
ในโรงงานได้อีก ถือเป็นการช่วยกันรณรงค์ประหยัดน้ำ 
3 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตัดสินใจใช้พลังงานสะอาด
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) ใน
ขบวนการผลิต 100% ทุกโรงงาน
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ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย

THE CHARACTERISTIC OF CUSTOMERS AND
DISTRIBUTING CHANNELS
ความหลากหลาย ราคาที่เหมาะสมและความสะดวก
แก่การบริโภค คือแนวคิดและแนวปฏิบัติของบริษัท ดังนั้น
ลูกค้าของบริษัท จึงครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และทุก
สาขาอาชีพ โดยบริษัทจำแนกลูกค้าออกตามช่องทางการขาย
ได้ดังนี้

Variety, reasonable price and convenience of
consumption are the main objective of the company,
hence its customers comprise of every demographic
group.

1. การค้าส่ง

1.1 Selling products under the company’s brand
names.

1.1 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษัท

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคผ่านร้านค้า
ซึ่งร้านค้าจะได้รับส่วนลดของราคาขายปลีกจากบริษัท โดย
แยกประเภทร้านค้าออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
3 ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หรือ
ร้านขายของชำ โดยมีลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 จำนวน 26,643 ร้ า น ทั้ ง นี้
ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายบางชนิด จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัท
ผลิตให้เฉพาะเพื่อให้มีความแตกต่างจากช่องทางการจำหน่าย
อื่นๆ และสอดคล้องกับความต้องการ และกำลังการซื้อของ
ลูกค้า โดยร้านค้าประเภทนี้จะชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่
บริษัท ทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์
3 ร้ า นค้ า ปลี ก สมั ย ใหม่ (Modern Trade) มี ก าร
บริหารจัดการมาตรฐานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ลงทุนสูง
เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท ร้านค้าสะดวกซื้อในสถานี
บริการน้ำมัน และประเภทดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store)
เช่น เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 10,159 ร้าน 
1.2 การจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ตามคำสั่ ง ของ
ลูกค้า

เป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งที่ได้รับจากร้านอาหาร
ฟาสต์ฟดู้ และร้านค้าสะดวกซือ้ ต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
เบอเกอร์ คิ ง ส์ เชสเตอร์ ก ริ ล ล์ พิ ซ ซ่ า ฮั ท เอแอนด์ ดั บ บลิ ว 

ซิสเลอร์ มอสเบอเกอร์ เดอะพิซซ่าคอมปะนี แดรีค่ วีน ซานตาเฟ่
สเต็ ก ฟู จิ และนารายณ์ พิ ซ เซอเรี ย เป็ น ต้ น ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2554 มีจำนวนประมาณ 1,179 สาขา โดยส่วนใหญ่
จะซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปังสำหรับแฮมเบอเกอร์ และขนม
ปังสำหรับฮอทดอก 

1. WHOLESALE

This is by selling products to consumers through
outlets, where there outlets will receive discounts from the
company, which were categorized into 2 types.
3 Traditional trade : These are groceries and by
December 31, 2011, were 26,643 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.
3 Modern trade : These stores use standard
management and advanced technology and have high
investment. These are 7-Eleven, Family Mart, Shops in
Gasoline station and discount stores such as Tesco Lotus,
Big C, as well as other supermarkets. As at December 31,
2011, there were 10,159 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, 2011, were 1,179 branches. Most of the
products sold are burger and hotdog buns.
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2. การค้าปลีก

2. RETAILING

การแข่งขัน

COMPETITIONS

คู่แข่งของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
3 คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและมีช่องทางจัดจำหน่าย
ของตนเอง คู่แข่งกลุ่มนี้จะผลิตและจำหน่ายในรูปแบบค้าปลีก
ตามช่องทางจัดจำหน่ายของตนเอง และบางครั้งจะจำหน่ายใน
รูปแบบค้าส่งด้วย ส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปแบบของการค้าสมัย
ใหม่ ลักษณะซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ
สมัยใหม่ ร้านค้าในปั๊มน้ำมัน หรือร้านเบเกอรี่สมัยใหม่ เช่น
เทสโก้โลตัส บิ๊กซี เซเว่นอีเลฟเว่น เอสแอนด์พี กาโตว์เฮ้าส์
ยามาซากิ เป็นต้น 
3 คูแ
่ ข่งทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตสินค้า โดยไม่มชี อ่ งทางจัดจำหน่าย
ของตนเอง คู่แข่งกลุ่มนี้จะจำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งให้กับ
ร้านค้าเล็กทั่วไป และ ร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งอาจมีฐานการผลิต
อยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด เช่น บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว
จำกัด บริษัท เอส.ที. เบเกอรี่ จำกัด 
โดยทั้งสองช่องทาง มีการหมุนเวียนเข้า-ออกของ
ธุรกิจสูง และมีการแข่งขันด้านราคาเข้ามาเกีย่ วข้อง ขณะทีท่ าง
บริษัทฯ เน้นความสดใหม่ ประกอบกับบริษัทเป็นผู้นำในการ
ออกสินค้าใหม่เสนอต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่คู่แข่ง
เป็นผู้ตาม จึงเห็นได้ว่าบริษัท มีความได้เปรียบคู่แข่งทั้ง 2
ประเภทนี้อย่างชัดเจน จากการลงทุนทางด้านเครื่องจักรในการ
ผลิตที่ทันสมัย ควบคุมอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอน
การผลิต ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจาก
โรงงานมีคุณภาพ และมาตรฐานสูงเท่ากันไม่ว่าจะวางจำหน่าย
อยู่ที่ใด ในขณะที่คู่แข่งขันบางรายมีจุดผลิตสินค้ากระจายตาม
สถานที่ หรือสาขาต่างๆ ทำให้สินค้าจากจุดผลิตต่างกันมี
คุณภาพไม่เหมือนกัน ประกอบกับการที่บริษัท มีการลงทุน
เทคโนโลยีด้านการจัดส่งและจัดจำหน่าย ทำให้สามารถจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ได้วันต่อวัน และมีการบริหารการ
เก็บผลิตภัณฑ์คืนเพื่อไม่ให้มีผลิตภัณฑ์เดิมตกค้างอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งความสดใหม่ของสินค้า เป็นที่พอใจจากผู้
บริโภค ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่น ๆ เป็นอย่าง
มากทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการบริการ
ที่สามารถครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ของประเทศ

This is the selling of products through company’s
outlets and directly to consumers under the company’s
brand names, which are
Deliya by Farmhouse
Madame Marco
Good Morning Farmhouse
The Company’s competitors can be divided into
2 categories:
3 The competitors who are the producer and
have their own distribution channel; this group of competitors
will produce and sell their products via their distribution
channel in the form of retail shop. Sometimes, they sell their
products in form of wholesaling. The distribution channel
shall be in the form of modern trade such as supermarket,
hypermarket, convenient store, Shops in Gasoline station, or
modern bakery shop such as Tesco Lotus, Big C, 7- Eleven,
S&P, Gateaux House and Yamazaki, etc
3 The competitors who are the producer, but do
not have their own distribution channel; these competitors
sell their products in the form of wholesaling to the small
shops and modern shops. Their production base can be
in Bangkok or other ares such as C&W co., Ltd. and S.T.
Bakery Co., Ltd.
Presently, both types of the competitors have
been considerably entering the market with a high re-entry
rate, and 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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เป็นลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกของ
บริษัท และ การจำหน่ายตรงให้กับลูกค้า ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษัท ได้แก่
เดลิย่า (Deliya by Farmhouse) 
มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco) 
กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์ (Good Morning Farmhouse)
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

PROCUREMENT OF PRODUCTS AND SERVICES
การผลิต

PRODUCTION

โดยแบ่งสายการผลิตได้ดังนี้

Production Line:
Ladkrabang Industril Estate

บริษัทมีโรงงานอยู่ 3 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง 2 โรงงาน มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งาน โดยโรงงานที่
1 มี 3 อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,680 ตารางเมตร
โรงงานที่ 2 มี 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,000 ตาราง
เมตร โรงงานที่ 3 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีพื้นที่ 12
ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา มี 1 อาคาร พื้นที่ ใช้สอยกว่า 38,000
ตารางเมตร ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ผลิตจากโรงงานทั้ง
3 แห่ง โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและดีที่สุดจาก
หลายๆ ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลี
และสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น สินค้าที่ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพ
สม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมต่อการจัดจำหน่ายทั่ว
ภูมิภาคของประเทศไทยได้วันต่อวัน
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพที่ดีของ
สินค้าที่ผู้บริโภคจะได้รับเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงเข้มงวด
กับทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการส่ง
สิ น ค้ า สำเร็ จ รู ป ออกจากโรงงาน นอกจากนี้ ได้ มี ก ารนำ
เทคโนโลยีการผลิตที่ดีและทันสมัย สามารถผลิตสินค้าที่ดีที่สุด
และมีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอมาติดตั้งในโรงงานทั้ง 3
แห่ง ไม่เพียงแต่ความทันสมัยและกระบวนการผลิตเท่านั้น ใน
เรื่องของวิศวกรรมโครงสร้างและการออกแบบตัวอาคารก็เป็น
สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ง่ายต่อ
การควบคุมดูแลและคำนึงถึงความเพียงพอของแสงสว่างและ
ระบบหมุนเวียนอากาศที่ดีภายในโรงงาน
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โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

1. สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น 3 สายการผลิต
2. สายการผลิตขนมปังแฮมเบอเกอร์และฮอทดอก
3 สายการผลิต
3. สายการผลิตขนมปังทาหน้า
4. สายการผลิตเดลี่แซนด์วิช 4 สายการผลิต
5. สายการผลิตขนมปังสอดไส้ 2 สายการผลิต
6. สายการผลิตเค้ก คุกกี้ และขนมปังกรอบ
7. สายการผลิตพัฟฟ์ พาย และเพสตรี้
8. สายการผลิตสินค้า FROZEN DOUGH 

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. 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 finished goods
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.
1. Production of sliced bread 3 lines
2. Production of burger buns and hotdog buns
3 lines
3. Production of spread bread
4. Producttion of Daily Sandwich 4 lines
5. Production of filled buns 2 lines
6. Production of cake, cookie and crispy toasts
7. Production of puff pie and pastry
8. Production of frozen dough
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1. สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น 2 สายการผลิต 
2. สายการผลิตขนมปังสอดไส้
3. สายการผลิตเค้ก
4. สายการผลิตโดรายากิ
5. สายการผลิตขนมปังทาหน้า
สำหรับนโยบายการผลิตนั้น นอกจากขนมปังแฮมเบอเกอร์บันที่จำหน่ายในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด และร้านค้า
สะดวกซื้อ รวมทั้งเค้ก “มาดาม มาร์โก้” ซึ่งจะผลิตตามคำสั่ง
ของลูกค้าแล้ว การผลิตโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการสรุปยอดขาย
ของพนักงานขาย โดยในแต่ละวันพนักงานขายจะประเมิน
ความต้องการผลิตภัณฑ์โดยใช้สถิติข้อมูลการขายในอดีตที่
ผ่านมา ในเขตที่ตนรับผิดชอบและส่งคำสั่งผลิตให้โรงงานผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าแต่ละวัน
ทั้งนี้ พนักงานขายจะใช้คอมพิวเตอร์มือถือในการลงบันทึก
ยอดขาย ยอดสินค้าคืน รวมทั้งการออกใบกำกับภาษีให้กับ
ร้านค้า โดยข้อมูลการขายจากคอมพิวเตอร์มือถือเหล่านี้จะถูก
เก็บไว้เป็นสถิติและนำไปประมวลผลที่ส่วนกลาง เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสำหรับการวางแผนการผลิต
ในด้านวัตถุดิบแป้งสาลีและไขมัน ถือเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ บริษัททำการสั่งซื้อจาก
ผู้ ข ายหลายราย เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในการขาดแคลน
วัตถุดิบ โดยสั่งซื้อแป้งสาลีจากผู้ขาย 5 ราย และไขมันจากผู้
ขาย 12 ราย นอกจากนี้ ยังมีวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ
ในการผลิตขนมปัง รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าการซื้อสูง
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่บริษัท นำเข้าจากต่างประเทศ
ได้แก่ ยีสต์ งาขาว ธัญพืชที่เป็นส่วนผสมของขนมปัง นมผง
สารเสริมคุณภาพ คลิปล็อคปากถุงขนมปัง และถุงขนมปัง
เป็นต้น

Bangchan Industrial Estrate

1. Production Line of Sliced Bread 2 lines
2. Production of filled buns
3. Production of cake
4. Production of Dorayaki
5. Production of spread bread
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 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 12 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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โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
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การกระจายสินค้า

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

PRODUCT DISTRIBUTION
สำหรับนโยบายทางด้านการกระจายสินค้านั้น บริษัท
ยึดหลักการผลิตและจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของ
ตลาดและลูกค้า ซึ่งจะมีการสรุปยอดขายของพนักงานขาย
โดยในแต่ ล ะวั น พนั ก งานขายจะประเมิ น ความต้ อ งการ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้สถิติข้อมูลการขายในอดีตที่ผ่านมาในเขต
ที่ตนรับผิดชอบและส่งคำสั่งผลิตให้โรงงานผ่านคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าแต่ละวัน เพื่อให้สินค้าที่ออก
สู่ ต ลาดมี ค วามสดใหม่ ทุ ก วั น ไม่ เ หลื อ ค้ า งเป็ น ของเก่ า บน
ชั้นวางสินค้า และสำหรับขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ที่จำหน่ายใน
ร้านฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซื้อรวมทั้งเค้กมาดาม มาร์โก้ จะ
ผลิตตามคำสั่งของลูกค้า เพื่อผู้บริโภคจะได้รับเบเกอรี่ที่มีความ
สดใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ เพื่อคุณภาพที่ดีของสินค้าและประโยชน์
สูงสุดต่อผู้บริโภค
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังรายแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทนี่ ำระบบ Mobile Computer System มาใช้
ในการจัดจำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ
โดยพนักงานขายสามารถตรวจสอบดูข้อมูลสถิติการจำหน่าย
ย้อนหลังได้ ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมปริมาณการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากที่สุด และ
บริหารความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายได้วันต่อวัน
ทำให้มีสินค้าคืนในอัตราที่ต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเบเกอรี่
รายอื่นๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้บริษัท ยังมีการขยายช่องทางการจำหน่าย
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุก
พื้นที่ของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด โดยมีการจัดจำหน่ายผ่าน
กลุ่มร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
สำหรับการกระจายผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทมีศูนย์กลาง
การกระจายสินค้า (Distribution Center) กระจายอยู่ทั่วทุก
ภาคของประเทศไทยรวม 38 แห่ง และขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยัง
ร้านค้าต่างๆ ด้วยรถขนส่งของบริษัท ซึ่งมีจำนวนมากถึง 838
คัน จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความพร้อมในทุกๆ ด้านของการขนส่ง
และจัดจำหน่าย เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทั้งหมด ซึ่งยังใช้
ระบบและวิธีการจัดจำหน่ายแบบเดิมๆ นับได้ว่าบริษัทมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมาก ดังนั้นตลอดเส้นทางการ
เป็นผู้นำในธุรกิจเบเกอรี่ของบริษัท จึงดำเนินไปอย่างมั่นคง
และมั่นใจ

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 838 delivery trucks. This clearly indicates that
the company is ready and prompt in all aspects of sales
and delivery when compared to other competitors, who
are still using the traditional systems and delivery methods.
The competitive edge keeps the company sturdy and
confident as a leader in the Thai bakery business.
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ศูนย์กระจายสินค้าในกรุงเทพ และต่างจังหวัด แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้
DISTRIBUTION CENTERS AND DIVIDED INTO DIFFERENT REGION
ภาคเหนือ (NORTH)
1. ดี.ซี. เชียงใหม่

เชียงราย

Tel. 053-386018

2. ดี.ซี. เชียงราย

Tel. 053-701239

3. ดี.ซี. พิษณุโลก

เชียงใหม่

Tel. 055-226470

แพร่

4. ดี.ซี. นครสวรรค์
Tel. 056-334061

อุดรธานี
พิษณุโลก

5. ดี.ซี. แพร่

สกลนคร

Tel. 054-533906

6. ดี.ซี. ตาก

Tel. 055-893136

ตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NORTH EAST)

ร้อยเอ็ด
นครสวรรค์

1. ดี.ซี. อุบลราชธานี

ขอนแก่น
ลพบุรี

Tel. 045-424276

นครราชสีมา
สุรินทร์

อยุธยา

อุบลราชธานี

2. ดี.ซี. ขอนแก่น

Tel. 043-341728

3. ดี.ซี. นครราชสีมา
Tel. 044-929158

กรุงเทพ

4. ดี.ซี. อุดรธานี

ปราจีนบุรี

Tel. 042-325041

5. ดี.ซี. สกลนคร

ชลบุรี

ราชบุรี

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

Tel. 042-736017

6. ดี.ซี. ร้อยเอ็ด

Tel. 043-523262

จันทบุรี

7. ดี.ซี. สุรินทร์

Tel. 044-530457

ประจวบคีรีขันธ์

ภาคกลาง (CENTER)

D.C. Ubon Ratchathani
Fax. 045-424277
D.C. Khonkaen
Fax. 043-341727
D.C. Nakhon Ratchasima
(Khoraj)
Fax. 044-929159
D.C. Udon Thani
Fax. 042-325042
D.C. Sakon Nakhon
Fax. 042-736018
D.C. Roiet
Fax. 043-523263
D.C. Surin
Fax. 044-530458

1. ดี.ซี. อยุธยา
• วิภาวดี
• ศูนย์วิจัย
• รัตนาธิเบศร์
• รังสิต
• พระราม 2

สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต

กระบี่
สงขลา

• พระราม 3
• เสรี ไทย
• อุดมสุข
• ตลิ่งชัน
• บางพลี

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

D.C. Pattaya (Chonburi)
Fax. 038-374468
2. ดี.ซี. ชลบุรี
D.C. Chonburi
Tel. 038-064848
Fax. 038-064801
3. ดี.ซี. จันทบุรี
D.C. Chanthaburi
Tel. 039-311601
Fax. 039-332441
4. ดี.ซี. กบินทร์บุรี (ปราจีนบุรี) D.C. Kabinburi (Prachin Buri)
Tel. 037-202815
Fax. 037-282579
Tel. 038-374467

ภาคใต้ (SOUTH)
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (10 ดี.ซี.)

GREAT BANGKOK & CENTERS (10 DISTRIBUTION CENTERS)

1. ดี.ซี. สุราษฎร์ธานี

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. 076-321435
Fax. 076-321436
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

2.
1. ดี.ซี. วิภาวดี
D.C. Vipavadee
6. ดี.ซี. อุดมสุข
D.C. Udomsuk
3.
Tel. 02-9362981 Fax. 02-9363248
Tel. 02-3288452 Fax. 02-3288425
2. ดี.ซี. พระราม 3 D.C. Rama III
7. ดี.ซี. รังสิต
D.C. Rangsit
4.
Tel. 02-2954769 Fax. 02-2954768
Tel. 02-5331629-30 Fax. 02-9960404
3. ดี.ซี. ศูนย์วิจัย D.C. Soonvijai
8. ดี.ซี. ตลิ่งชัน
D.C. Talingchan
5.
Tel. 02-7182491 Fax. 02-7182167
Tel. 02-8656524 Fax. 02-8656525
4. ดี.ซี. เสรีไทย
D.C. Serithai
9. ดี.ซี. พระราม 2 D.C. Rama II
6.
Tel. 02-5481281 Fax. 02-9198691
Tel. 02-8954875 Fax. 02-8957449
         02-5481232
10. ดี.ซี. บางพลี
D.C. Bangphi
7.
5. ดี.ซี. รัตนาธิเบศร์ D.C. Ratthanatibet
Tel. 02-3288452 Fax. 02-3288452
Tel. 02-5809900 Fax. 02-5803339
กระจายสินค้า สู่ร้านค้ากว่า 36,802 ร้านค้าทั่วประเทศ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง • Distribute to 36,802 outlets in Thailand with in 12 hours

Annual Report 2011 President Bakery Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

ชุมพร

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
Tel. 035-242552
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ปัจจัยความเสี่ยง

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

1. ความเสีย่ งในการพึง่ พาลูกค้า

บริ ษั ท จำหน่ า ยสิ น ค้ า ให้ กั บ บริ ษั ท ซี . พี . ออลล์ จำกั ด
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ โดยบริษัทถือว่าบริษัท
ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นช่องทางการจำหน่ายช่องทางหนึง่
ของบริษทั ซึง่ ในช่วงปี 2554 ยอดจำหน่ายให้แก่ลกู ค้าดังกล่าวคิดเป็น
ประมาณร้อยละสามสิบกว่าของรายได้จากการขาย โดยหากบริษัท
สูญเสียลูกค้ารายนี้ จะส่งผลต่อรายได้ในส่วนดังกล่าวของบริษทั ได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสูง
และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ทำให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับร้านค้าในระดับที่สูง
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 

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

2. ความเสีย่ งเกีย่ วกับราคาวัตถุดบิ

สำหรับวัตถุดบิ หลัก ได้แก่ แป้งสาลี และไขมัน รวมถึงวัตถุ
ดิบอืน่ ๆ ในปี 2554 ได้รบั ผลกระทบดังนี้
3 แป้งสาลี ความเคลือ
่ นไหวราคาข้าวสาลีในตลาดโลกรวม
ค่าขนส่ง ราคาขายรายเดือนมีการเคลือ่ นไหวอยูใ่ นช่วงประมาณ 390560 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยราคาเฉลี่ย/เดือนสูงสุดในปี 2554 อยู่ที่
เดือนกุมภาพันธ์ และราคาเฉลี่ย/เดือนต่ำสุด อยู่ที่เดือนธันวาคม
เนือ่ งจากในช่วงปลายปี 2553 จนถึงกลางปี 2554 ราคาข้าวสาลีขยับ
ตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาซื้อแป้งสาลีมีแนวโน้มสูงขึ้น
เรือ่ ยๆ ในต้นปี 2554 และเริม่ ลดลงในช่วงปลายปี 2554 แต่อย่างไรก็
ดีการที่บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อแป้งสาลีจำนวนมากและมีผู้ขายใน
ประเทศหลายรายทำให้บริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ขายได้
โดยราคาทีผ่ ขู้ ายทยอยปรับขึน้ นัน้ เมือ่ เปรียบเทียบแล้วยังเป็นราคาที่
ต่ำกว่าสัดส่วนการขึน้ ราคาของแป้งสาลีในตลาดโลก
3 กลุ่ ม ไขมั น ได้ แ ก่ น้ ำ มั น ปาล์ ม มาการี น เนย และ
ชอร์ตเทนนิ่ง เนื่องจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลให้ในช่วงปลายปี
2553 ถึงต้นปี 2554 เกิดการขาดแคลนวัตถุดบิ (น้ำมันปาล์ม) ซึง่ ใช้
ในการผลิตสินค้ากลุ่มไขมัน ทำให้ราคาวัตถุดิบกลุ่มไขมันมีการปรับ
ตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้ทำการหา
ผูจ้ ำหน่ายมาการีน และชอร์ตเทนนิง่ เพิม่ เติมจากต่างประเทศ จึงส่ง
ผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวทางบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบ เป็นระยะเวลา
ประมาณ 5-6 เดือน
3 สำหรับวัตถุดบ
ิ อืน่ ได้แก่ พืชผลทางการเกษตร ได้รบั ผล
กระทบจากเหตุการณ์อทุ กภัย ก่อให้เกิดผลเสียหาย อาทิ ไร่เผือกได้

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 2011, 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

Our main raw materials are wheat flour and fat as
well as other raw materials. In 2011, we were affected by
the raw materials price as following; 
3 Wheat flour: Regarding to the wheat price
(including transportation fee) in the global market, the
monthly selling price were varied from US$ 390-560 per ton.
In 2011, the highest average price per month was in
February and the lowest average price per month was in
December. Since the end of 2010 to mid 2011, the wheat
price had continuously increased which caused the buying
price of wheat flour went up in the beginning of 2011,
however, the price had decreased in the end of 2011. As
the company bought a large quantity of wheat flour and
there were big numbers of sellers in the country, it could
negotiate the price with the sellers. The price that the
sellers had gradually increased, comparing to the
increased ratio of global wheat flour price, were still lower.
3 Oil groups consist of Fat such as Palm Oil,
margarine, butter, and Shortening. The natural disaster
that occurred in the end of 2010 and the beginning of
2011 caused the shortage of raw material (Palm oil)
which used to manufacture the oil group of product. As a
result, the price continuously rose. The company was
affected by said matters for the period of 5-6 months.
However, the company tried to find additional magarine
and shortening sellers from aboard. 
3 Other raw materials; agriculture products was
affected by the water crisis such as the floods destroyed
taro farm, so the taro was inadequate which caused the
price went up. Dried shredded pork; as there was

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สด

เนื่ อ งจากขนมปั ง และเบเกอรี่ ข องบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์สด มีอายุในการบริโภคสั้นตั้งแต่ 3-7 วันนับแต่วันผลิต
ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงหากมีผลิตภัณฑ์สดคืนจากร้านค้าในปริมาณ
มากเนือ่ งจากจำหน่ายไม่หมด ซึง่ จะกระทบต่อผลการดำเนินงานของ
บริษัทได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทให้ความสำคัญในการฝึก
อบรมพนักงานขาย และมีการนำระบบคอมพิวเตอร์แบบมือถือมาใช้
ในระบบการจัดจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ ทำให้
พนักงานขายของบริษทั สามารถสรุปยอดขาย และควบคุมปริมาณการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของร้านค้าและผูบ้ ริโภคมาก
ที่สุด ทั้งนี้ บริษัทจะรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไม่หมดจากร้านค้าคืน
ทั้งหมดเมื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนด
เป้าหมายให้พนักงานขายประเมินยอดขายให้ได้อย่างแม่นยำ และ
กำหนดให้มผี ลิตภัณฑ์ทจี่ ำหน่ายไม่หมดซึง่ บริษทั ต้องรับคืนในสัดส่วน
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผลิตภัณฑ์ทจี่ ดั ส่ง โดยมีการกำหนด
ผลตอบแทนของพนักงานขายอ้างอิงกับยอดจำหน่ายและปริมาณ
ผลิตภัณฑ์คนื เพือ่ เป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานขาย บริษทั ได้มกี ารพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยนำระบบ Pre-sale มาใช้ในการคาดถึงความ
ต้องการสินค้าของลูกค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์คืน
จากร้านค้าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการนำระบบ Pre-sale
มาใช้ และมีการพัฒนาระบบดังกล่าว ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้

4. ความเสีย่ งจากการมีกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

บริ ษั ท มี ก ลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ คื อ บริ ษั ท ในกลุ่ ม บริ ษั ท
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 5
ตุลาคม 2554) ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั จึง
ทำให้บริษทั ในกลุม่ บริษทั เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จำกัด สามารถควบคุม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้
ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่
จึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่อง
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้
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epidemic to pork and the animal’s price rose, so the cost
went up. However, there were many sellers, thus the
company did not face the problem of pork shortage. Egg:
in the end of 2010, floods, as well as changing climate will
affect the Poultry Egg Production system. In the beginning
of 2011, egg production was less. However, the company
did research and develop powder egg to use together
with fresh egg in order to reduce the risk of raw material
shortage.
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 October 5, 2011 (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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รั บ ความเสี ย หาย ผลผลิ ต ขาดแคลน และปรั บ ราคาขึ้ น สู ง มาก
หมูหยอง เนื่องจากหมูประสบปัญหาโรคระบาด อีกทั้งราคาอาหาร
สัตว์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ
มีผู้จำหน่ายหลายราย จึงทำให้ไม่เกิดการขาดแคลน ส่วนไข่ไก่ ใน
ช่วงปลายปี 2553 เกิดปัญหาน้ำท่วม อีกทั้งสภาพอากาศแปรปรวน
และเปลี่ยนแปลงฉับพลัน จึงส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อระบบการเลี้ยง
ไก่ไข่ ในช่วงต้นปี 2554 ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม
เนื่องด้วยปัญหาดังกล่าว ทางบริษัทฯ จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนา
ปรับใช้ ไข่ผง ร่วมกับไข่ไก่สด เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลน
วัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายด้านการจัดซื้อ
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดซือ้ สูงสุด ดังนี้
(1) ในการซื้ อ ทั้ ง วั ต ถุ ดิ บ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท
จะต้ อ งมี ผู้ จ ำหน่ า ยหลายราย เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ทั้ ง ในด้ า น
คุณภาพ ราคา และบริการ จึงทำให้บริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบและ
บรรจุภณั ฑ์ได้ในเงือ่ นไขทีด่ ที สี่ ดุ
(2) การปรับปรุงกระบวนการผลิตและสูตรการผลิต
เพือ่ ให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
SHAREHOLDING STRUCTURE
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554
(วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)
ลำดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนที่ถือ (หุ้น)

ร้อยละ

NO.

SHAREHOLDERS

NO. OF SHARES HOLD

PERCENTAGE

1.

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
President Rice Product Plc.
บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด
President Holding Co., Ltd.
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
Thai President Foods Plc.
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
Sahapattana Inter Holding Plc.
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
Mr.Pipat Paniangvait
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
Sahapattanapibul Plc.
นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน
Mrs.Orapint Punsak-udomsin
นายเพชร พะเนียงเวทย์
Mr.Petch Paniangvait
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ICC International Plc.
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
Thai Wacoal Plc.
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
Pracha Aporn Plc.
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
Thanulak Plc.
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
Better Way (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
International Laboratory Co., Ltd.
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
S & J International Enterprise Plc.
รวม / Total

168,817,500

37.52

84,390,000

18.75

42,187,500

9.38

12,669,600

2.82

8,700,650

1.93

5,250,000

1.17

4,768,200

1.06

4,732,600

1.05

4,650,000

1.03

4,500,000

1.00

4,500,000

1.00

4,500,000

1.00

4,500,000

1.00

4,500,000

1.00

4,500,000

1.00

363,166,050

80.71

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

List of shareholders as of October 5, 2011 (After
the closing date of registration)

12.
13.
14.
15.

“ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”  

“Investors can find the information on the updated shareholders
from the company’s website prior to the Annual Shareholder
Meeting”

DIVIDEND POLICY

บุคลากร

HUMAN RESOURCES

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ
50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตาม
กฎหมาย ทั้ ง นี้ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดั ง กล่ า วอาจมี ก าร
เปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยูก่ บั ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และ
แผนงานการลงทุนของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวนพนักงานของบริษัท
แบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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.
As of December 31, 2011 the company’s
employees are dividend according to their jobs as follows:

หน่วย : คน / Unit : Person

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร
ค่าตอบแทน • REMUNERATION
เงินเดือนรวม
Salaries and wage
โบนัสรวม
Total Bonus
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident fund contribution
ผลประโยชน์ระยะยาว
Long-term
  ของพนักงาน
  employee benefits
รวม
Total
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินไว้ใช้สอย
โดยรับฝากเงินจากพนักงาน และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่
บริษัทประกาศซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะตลาดเงิน ณ ขณะนั้น
ทั้งนี้ ยอดเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ
123.2 ล้ า นบาท และบริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่พนัก งาน
สำหรับปี 2554 เป็นจำนวน 4.24 ล้านบาท 
นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2533 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ และเป็นสวัสดิการ ตลอด
จนเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่
กรรม หรือไร้ความสามารถ หรือลาออกจากบริษัท หรือครบ
อายุการทำงานตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “กองทุน

2554 / 2011
2,193
1,530
95
130
15
68
4,031
REMUNERATION

2553 / 2010
2,073
1,441
95
122
15
106
3,852
หน่วย : บาท

2554 / 2011
454,326,042.75
102,996,190.00
14,605,131.50
2,998,722.00

2553 / 2010
402,885,433.00
82,398,870.00
12,817,301.75
-

574,926,086.25

498,101,604.75

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 2011,
the total amount was 123.2 million Baht and the company
paid interest for the employees for the year 2011 at the
amount of 4.24 million Baht.
In addition, the company and the employees
jointly establish a provident fund in accordance with the
provident fund Act (B.E. 2530) on June 11th, 1990 in order
to encourage members to save their money and be a
welfare and a warranty for members and their families
once employees are dead or incapable or resign from
the company or reach the retirement according to the
company’s regulation or resign from the fund. The fund is
named “the provident fund for employees of the
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

สายงานหลัก • MAIN DEPARTMENT
ฝ่ายผลิต
Production
ฝ่ายขาย
Sales
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Accounting & Financial
ฝ่ายวิศวกรรม
Engineering
ฝ่ายการตลาด
Marketing
อื่นๆ
Other
รวม
Total
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สำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด
(มหาชน) ซึ่ ง จดทะเบี ย นแล้ ว ” ปั จ จุ บั น มี สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ
264,058,573.75 บาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จำกัด เป็นผูจ้ ดั การกองทุน และ บริษทั ยังส่งเสริมให้
พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความ
มั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบีย้
ที่ต่ำกว่าท้องตลาด ปัจจุบันมีพนักงานที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
จำนวน 392 ราย

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

ภายใต้สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้าน ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับตัวให้สามารถ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและดำรงอยูไ่ ด้อย่างเข้มแข็งในโลกยุค
โลกาภิวัตน์ สิ่งสำคัญที่สุดทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นต้นกำเนิดที่
สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
และในระดับองค์กรนัน้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จงึ เป็นเครือ่ ง
มือการบริหารทีส่ ำคัญสำหรับเตรียมความพร้อม เพือ่ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร สามารถ
พัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสามารถ
ปรับตัวนำการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแข่งขันได้ในธุรกิจยุค
ปัจจุบัน ดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กรมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ระดั บ ตามความจำเป็ น ของแต่ ล ะสายงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
การขาย และการจัดการในด้านต่างๆ โดยในระดับหัวหน้างาน
ถือเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทสูงในการรับนโยบายจากผูบ้ ริหารระดับสูงมา
ปฏิบัติและกระจายสู่พนักงานระดับปฏิบัติการจึงต้องมีทักษะ
ความรู้ของการเป็นหัวหน้างานที่ดี อาทิเช่น หลักสูตร Daily
Management หลักสูตร Mind Mapping การให้คำแนะนำ
เพือ่ เปิดใจพนักงาน เป็นต้น ระดับปฏิบตั กิ ารฝ่ายต่างๆ ต้องมี
ความรู้ในงานอย่างลึกซึ้งผ่านหลักสูตร OJT (On the Job
Training) วิทยากรภายนอกและวิทยากรภายในทีม่ คี ณุ ภาพและ
ประสบการณ์ตรงตามสายงาน อาทิ ฝ่ายขาย นอกจากทักษะ
การคิดวิเคราะห์การขายล่วงหน้า (Pre Sale System) แล้ว ในแง่
การบริการยังถือเป็นหัวใจหลักที่จะนำไปสู่ความประทับใจและ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า จึงจัดให้มีหลักสูตรการบริการงานขาย
โดยออกแบบหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น แบบฉบั บ ของฟาร์ ม เฮ้ า ส์ ขึ้ น
พนักงานในสายงานการผลิตต้องได้รบั ความรูด้ า้ นระบบคุณภาพ
ต่างๆ ได้แก่ 5ส. GMP&HACCP ระบบความปลอดภัยต่างๆ โดย
มุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุด นอกจากนี้บริษัทยังมีการ
จัดอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้สงู ขึน้ เช่นหลักสูตร
การใช้งานโปรแกรมระบบ Preventive Maintenance เป็นต้น
จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆ อย่างต่อ
เนื่องและยาวนาน ทำให้ปัจจุบันบริษัทยังคงรักษาความเป็น
ผู้นำตลาดเบเกอรี่ของเมืองไทยได้อย่างยั่งยืนและภาคภูมิ

President Bakery Public company limited” and the fund
has been registered. At present, the fund has net asset of
264,058,573.75 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 392 employees
using the welfare to buy their houses.
POLICY OF DEVELOPING PERSONNEL OF
THE COMPANY

Under a present changing circumstances, many
organization need to adjust themselves in order to
achieve its goal and survive in the global Human resource
is a value resource which we use to create more value to
the organization, community and nation. Strategic human
resource development is very important to the
organization. HRD is deemed to be the major
management tools that prepare the organization to be
ready for the changing and create value to the
organization. It improve the organization to continuously
grow and prosper as well as able to adjust itself to the
changes. It can be competitive in the current business.
Thus, the company has always focused on continuous
improvement on the knowledge and capacity of all level
employees which are in conformity with the company’s
strategies, production technology development, sales,
and other management. A person who is in the position
of supervisor need to have skills on daily management as
he take an important role to receive the executives’
policies and transfer to operating staffs. Mind map
teaches about how to give suggestion to open the
employees’ minds. For the operating level, on the job
training is necessary to broaden skills and developing
proficiency in according to the employee’s field. For the
salespersons, besides focusing on developing presale
system skills, service is deemed to be core value that lead
to customer’s impression and product loyalty. As a result,
sales service course was designed to suit the farmhouse’s
nature. In addition, it was necessary to all the employer in
the production line to be trained about the quality
systems such as 5 S quality system, GMP & HACCP, and
other safety systems which focused on high quality
products. Besides that, the company organized the
computer course to the relevant employees to create
high work efficiency such as the course about how to use
Preventive maintenance system
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การจัดการ

MANAGEMENT STRUCTURE
โครงสร้างองค์กร

ORGANIZATION CHART

คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE

ส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

INTERNAL AUDIT DIVISION

RISK MANAGEMENT
COMMITTEE

เลขานุการบริษัท

COMPANY SECRETARY

กรรมการผู้อำนวยการ
MANAGING DIRECTOR

สำนักงาน

โรงงานลาดกระบัง 1
Lad Krabang
Factory 1

ผลิต 1

วิศวกรรม

Production 1

Engineering

ผลิต 2

Production 2

วิจัยพัฒนาและ
ควบคุมคุณภาพ

ผลิต 3

โลจิสติกส์

Production 3

RD and QC

ขาย

OFFICE

โรงงานลาดกระบัง 2
Lad Krabang
Factory 2

ผลิต 4

โรงงานบางชัน
Bang Chan
Factory

ผลิตบางชัน

Production 4

Production
Bang Chan

ผลิต
(ธุรกิจค้าปลีก)

สนับสนุน
โรงงานบางชัน

Retail

Supporting
Bang Chan Factory

สำนักงานกลาง
Central
Management

ทรัพยากรบุคคล
Human Resource

การตลาด
Marketing

SALES

การเงิน

ฝ่ายธุรกิจ 1

บัญชีบริหาร

หน่วยงานดูแล
ลูกค้ารายใหญ่

Finance

Management A/C

บัญชีลูกหนี้

Accounts Receivable

Supporting

Key Account

พัฒนา
มาตรฐานงาน

Work Standard
Development

สารสนเทศ

บัญชีระบบขาย

MIS

Sales system Account

สรรหาและจัดซื้อ

บัญชีต้นทุนและ
งบประมาณ

Logistics

สนับสนุนโรงงาน

Sales 1

Procurement

Cost Accounting
and Budgeting
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ
จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ คณะ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

11.
12.
13.
14.

รายชื่อ • NAME
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
Mr.Pipat Paniangvait
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
Mr.Apichart Thammanomai
นายกำธร ตติยกวี
Mr.Kamthorn Tatiyakavee
นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์
Mr.Boonpiam Eamroongroj
นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
Mr.Suchat Rattanajiajaroen
นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร
Mr.Somsak Anurukpradorn
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
Ms.Petcharat Anantawichai
นางสุนันทา ชวนประพันธ์
Mrs.Sununta Chuanprapun
นางมาลี ตั้งใจสนอง
Mrs.Malee Tangjaisanong
นายพิมล รัฐปัตย์
Mr.Phimol Rattapat
แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
Dr.Yupa Soontrapa
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม
Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom
พลโทพิศาล เทพสิทธา
Lt.Gen.Phisal Thepsithar
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
Mr.Boonsak Chiempricha

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 2011, there are 14 Directors

ตำแหน่ง • TITLE
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการผู้อำนวยการ
Managing Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการและเลขานุการบริษัท
Director & Secretary
กรรมการ
Director
กรรมการ
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
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กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษทั โดยการลงนามนัน้ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษทั ยกเว้น
1. นายพิมล รัฐปัตย์
2. พญ.ยุพา สุนทราภา
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
4. พลโทพิศาล เทพสิทธา
5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่
สำคัญมีดังนี้

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

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่
ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การทำรายการเกีย่ วโยงกัน ซึง่ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามมาตรา
89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นัน้ บริษทั ได้รบั อนุมตั ใิ นหลักการจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการของบริษัท สามารถอนุมัติ
การทำธุรกรรม ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไปกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
โดยได้มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั และการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ทสี่ ำคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่
หน่วยงานราชการอืน่ ๆ กำหนด เป็นต้น ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติการ
อย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในปัจจุบนั คณะ
กรรมการบริ ษั ท มี อ ำนาจหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ
รายการบางรายการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
3 การพิจารณาอนุมต
ั กิ ารลงทุนต่างๆ
3 การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชี
กับสถาบันการเงิน 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

BOARD OF AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ กำหนดของสำนั ก งาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง หรือมีวาระเท่าเพียง
จำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาทำงานใหม่ได้ และ
กำหนดช่วงวาระของการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ
เหมือนกับคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ ดังนี้

The Board of Audit Committee consists of four
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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ชื่อ
ตำแหน่ง
NAME

TITLE

1. นายพิมล รัฐปัตย์
Mr.Phimol Rattapat
2. พญ. ยุพา สุนทราภา
Dr.Yupa Soontrapa
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
Mr.Boonsak Chiempricha

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Chairman of Audit Committee
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
Audit Committee Director
กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
Independent Director & Audit Committee Director

โดยมี นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ผู้จัดการส่วน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้อง
ตามทีค่ วร ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และมีการ
เปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ
สอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ
1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบ
ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING

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

Miss Lapasrada Lertpanurot, Manager of Internal
Audit Division, is Secretary of the Board of Audit
Committee.
The audit committee has performed their duties
and responsibilities according to the audit committee’s
charters that are approved by the Company’s Board of
Directors as follows:
1. To examine that the company’s financial
statement is correct and conducted in accordance with
generally accepted auditing standards with a adequate
disclosure.
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 dismissal 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:
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(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,
(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 examine that the company has suitable and
effective risk management system.
8. To review and express an opinion regarding to
internal audit plan as well as an operation of internal audit
division.
9. To conduct the duties under the scope
defined. The audit committee has a power to invite the
management team, executives or relevant employee to
express their opinion, attend the meeting as well as deliver
the relevant document to them.
10. In its performance of duties, if it is found or
suspected that is a transaction or any of the following acts
which may materially affect the Company’s financial
condition and operating results, the audit committee shall
report it to the board of directors for rectification within the
period of time that the audit committee thinks fit:
(1) a transaction which causes a conflict of
interest;
(2) any fraud, irregularity, or material defect in
an internal control system; or
(3) an infringement of the law on securities
and exchange, the Exchange’s regulations, or any law
relating to the Company’s business.
Should the board of directors or executive do
not improve or amend with in specific time as the audit
see fit one of audit committee may report such transaction
or action to Securities and Exchange Commission.
11. To consider, review and improve the charter of
audit committee and propose to board of directors for
approval.

Annual Report 2011 President Bakery Public Company Limited

(ก) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
เชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
(ข) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
8. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบ
ภายใน และการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือ ส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจำเป็น
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่อง
ทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดำเนิน
การให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึง่ อาจรายงานว่า
มีรายการหรือการกระทำนัน้ ต่อ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมตั  
ิ
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12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวรรคหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับ
ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการของ
บริษทั คงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษทั ต่อบุคคล
ภายนอก

12. 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.

นิยามของคณะกรรมการอิสระ

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. 

กรรมการทีไ่ ม่มธี รุ กิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือ
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ
ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่ตำ่ กว่า 3 คน

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อ
กำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม 

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั
รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั
(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษทั ย่อย
(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้
ถือหุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำนาจควบคุม ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระ

DEFINITION OF INDEPENDENT DIRECTORS

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 samelevel subsidiary company, major shareholders or that of
those with authority to control the Company, except that
he/she stops holding such position for at least two years
before the date of appointment to be an independent
director. Such prohibitions do not include the case that the
independent was an official or a consultant of a
governmental agency who is a major shareholder or has
authority to control the Company
(3) An independent director shall not have blood
relation or have relation through legal registration in
manners of a father, a mother, a spouse, a sibling and a
son or a daughter as well as a spouse of the son or the
daughter of an executive, a major shareholder, a person
with authority to control or a person who is nominated to
be an executive or a person with authority to control the
Company or its subsidiary company
(4) An independent director shall not have or did
not have a business relation with the Company, its parent
company, its subsidiary company, its associated company
or a person with authority to control the Company in
manners that may be an obstruction to his/her
independent discretion. He/She shall not be or was not a
significant shareholder or a person with authority to control
any entity which has business relation with the Company,

59

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
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ
รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับ หรือให้กยู้ มื ค้ำประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้
สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ
หรือ คูส่ ญั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งชำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ
สามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้าน
บาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระ
หนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่
เกีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ า งหนึ่ ง ปี ก่ อ นวั น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บุ ค คล
เดียวกัน
(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสอง
ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ
หรื อ ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจำนวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำเนินงานของบริษทั  
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ภายหลั ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระที่ มี
ลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนิน
กิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(Collective
decision) ได้
นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มี
ประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ
อิสระ ก็ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามได้ภายหลังต่อไป 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิ ส ระ ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ
จำนวน 5 ท่าน มีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระได้
ทบทวนการทำงานทีผ่ า่ นมา และได้ให้ความเห็นอย่างกว้างขวาง
ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้แก่ ให้ความเห็นสำหรับการลงทุนใน
เครือ่ งจักร Breadline ใหม่ ตลอดจนการลงทุนในบริษทั เพรซิ
เดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด โดยได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ
รวมทั้งได้อยู่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้
กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็น
อิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมอิสระที่
ผ่านมามีการประชุมร่วมกันทัง้ สิน้ 2 ครัง้ สรุปได้ดงั นี้

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 an
independent board of director

The independent board of director consists of 5
independent directors who have authorities to express
their independent opinions in accordance with assigned
duties to protect interests of shareholders and prevent the
conflicts of interest. In the previous year, the independent
board of directors revised the work and extensively
performed opinions on important and useful matters of
the internal control system such as the opinion on the
investment in new breadline machine as well as the
investment in President Flour Mill Co., Ltd. They made
decisions independently and attend the meeting with the
board of directors every time. The independent directors
will examine and certify their qualification of freedom at
least once a year. In the past, there were two meetings
of the independent board of directors that are
summarized as follows

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

			
ชื่อ
ตำแหน่ง
NAME

TITLE

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

ประธานคณะกรรมการอิสระ
Chairman of Independent Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการอิสระ
Independent Director

โดยมี นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ผู้จัดการส่วน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

Miss Lapasrada Lertpanurot, Manager of Internal
Audit Division, is Secretary of the Independent Board of
Directors.
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คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจาก
วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2554 คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับ
ผู้บริหารเพื่อจัดทำทะเบียนคุมความเสี่ยง ตลอดจนรวบรวม
ข้อมูลในการจัดแผนป้องกันภัยฉุกเฉินอันเนื่องมาจากอุทกภัย
ตามแนวทางที่กำหนด เพื่อใช้เป็นแผนป้องกันความเสี่ยงกรณี
เกิดเหตุดังกล่าวต่อไป ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงในด้าน
ปฏิบตั งิ าน (Operation Risk)ทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ ทัง้ ปัจจัย
ภายในและภายนอกให้ มี ค วามเสี่ ย งที่ เ หลื อ อยู่ ใ นระดั บ ที่
เหมาะสมและยอมรับได้ ทัง้ นีใ้ นปี 2554 คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง มีการประชุม 2 ครัง้ สรุปได้ดงั นี้

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

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 2011, the Risk
Management Committee had a meeting with the
executives to do risk register as well as collecting the
information in order to prepare emergency preventive
plan caused by floods as stated in the guideline. This
would use as risk preventive plan if such incident
happened. The operation risk affecting the Company both internal and external factors would be supervised
and - in order to minimize risk to an acceptable level. In
2011, the Risk Management Committee held 2 meetings
which can be summarized as follows:

			
ชื่อ
ตำแหน่ง
NAME

1. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา
Mr.Boonsak Chiempricha
2. นาง เอมอร ปทุมารักษ์
Mrs.Aim-on Pathumarak
3. นาย สุชาติ รัตนเจียเจริญ
Mr.Suchat Rattanajiajaroen
4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
Ms.Petcharat Anantawichai

TITLE

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

โดยมี นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ผู้จัดการส่วน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ
1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี
2554 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำ
หน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่าง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ
อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง นี้ ใ นปี 2554 คณะ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 2
ครัง้ สรุปได้ดงั นี้

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING

2/2
2/2
2/2
2/2

Miss Lapasrada Lertpanurot, the manager of the
internal audit, was the secretary of the Risk Management
Committee.
RECRUITING AND REMUNERATION
CONSIDERING COMMITTEE

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 2011, the Recruiting and RemunerationConsidering 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 2011, the Recruiting
and Remuneration-Considering Committee had two
meeting and was summarized as follows:
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ชื่อ
ตำแหน่ง
NAME

1. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์
Mr.Pipat Paniangvait
2. นาย พิมล รัฐปัตย์
Mr.Phimol Rattapat
3. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา
Mr.Boonsak Chiempricha

ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
Chairman of the Recruiting and
Remuneration-Considering Committee
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
Director
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
Director

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีผบู้ ริหาร จำนวน 8
ท่าน ดังนี้

2.
3.
4.

รายชื่อ • NAME
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
Mr.Apichart Thammanomai
นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
Mr.Suchat Rattanajiajaroen
นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร
Mr.Somsak Anurukpradorn
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
Ms.Petcharat Anantawichai

5. นางสุนันทา ชวนประพันธ์
Mrs.Sununta Chuanprapun
6. นางมาลี ตั้งใจสนอง
Mrs.Malee Tangjaisanong
รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING

TITLE

โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและ
เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน

1.

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

7. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์
Ms.Chaweewan Prakongsup
8. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล
Mrs.Poolsub Leetrakul
อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ มี ก ารมอบอำนาจให้ แ ก่
กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ให้มี
อำนาจกระทำการแทนบริษทั ในกิจการตามเงือ่ นไขดังต่อไปนี 
้
1. เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของ
บริษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ทุกประการ 

2/2
2/2
2/2

Ms. Petcharat Anantawichai, director and
the company secretary, was the secretary of the
Recruiting and Remuneration-Considering Committee.
The Management

As of 31 December 2011, there are 8 executives

ตำแหน่ง • TITLE
กรรมการผู้อำนวยการ
Managing Director
กรรมการผู้จัดการโรงงาน
Plant Director
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย
Director and Senior Dept. Manager (Sales Dept.)
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Director and Senior Dept. Manager
(Finance & Accounting Dept.)
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
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.
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.
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การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2553 เพือ่ ทำหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัติ
เหมาะสมเพื่ อ ดำรงตำแหน่ ง กรรมการ และเสนอให้ ค ณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ต่อไป 
ทัง้ นี้ สำหรับการสรรหากรรมการบริษทั แทนกรรมการที่
ออกตามวาระ ซึ่ ง ต้ อ งผ่ า นที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง
กรรมการ จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธกี าร ดังต่อ
ไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึง่ เสียง
2. ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะคนจะต้ อ งใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่
ทั้ ง หมดตาม 1.เลื อ กตั้ ง บุ ค คลคนเดี ย ว หรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการทีท่ ปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการทีท่ ี่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นผู้
ออกเสียงชีข้ าด

2. Is authorized to review and approve investments
such as buying and selling investment and fixed assets with
roughly no more than 10 million baht per project.
3. Is authorized to review and approve financial
loans with no more than 100 million baht per project.
4. Is authorized to review and approval any
corporate expense for the function of the company
Whereby, the power of the above authorized
persons can not be delivered, if they do have any benefit
from or conflict of interest against the company and its
subsidiaries in using such the power.
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.
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2. เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน
เช่น การซือ้ -ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ภายใน
วงเงินสำหรับแต่ละโครงการที่ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือ
เทียบเท่า
3. เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้
เช่น การกูย้ มื เงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่
ไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
4. เป็นผู้มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจสำหรับการจ่าย
ตามปกติธรุ กิจในการบริหารเพือ่ การดำเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ การใช้อำนาจของผูร้ บั มอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถกระทำได้ หากผู้รับมอบอำนาจอาจมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับ
บริษทั และบริษทั ย่อยในการใช้อำนาจดังกล่าว
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(1.1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จ
กรรมการ ของคณะกรรมการบริษทั
รายชื่อ • NAME

1. Monetary Remuneration 
As of 31 December 2011
1.1 Types of remunerations such as meeting
allowance and remuneration performance.

ตำแหน่ง • TITLE

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
Mr.Pipat Paniangvait
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
Mr.Apichart Thammanomai
3. นายกำธร ตติยกวี
Mr.Kamthorn Tatiyakavee
4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์
Mr.Boonpiam Eamroongroj
5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
Mr.Suchat Rattanajiajaroen
6. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร
Mr.Somsak Anurukpradorn
7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
Ms.Petcharat Anantawichai
8. นางสุนันทา ชวนประพันธ์
Mrs.Sununta Chuanprapun
9. นางมาลี ตั้งใจสนอง
Mrs.Malee Tangjaisanong
10. นายพิมล รัฐปัตย์
Mr.Phimol Rattapat

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

REMUNERATION FOR THE DIRECTORS AND
MANAGEMENTS

ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการผู้อำนวยการ
Managing Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการและเลขานุการบริษัท
Director & Secretary
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director &  
Chairman of Audit Committee
11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
Dr.Yupa Soontrapa
Independent Director &
Audit Committee Director
12. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom
Independent Director &
Audit Committee Director
13. พลโทพิศาล เทพสิทธา
กรรมการอิสระ
Lt.Gen.Phisal Thepsithar
Independent Director
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Mr.Boonsak Chiempricha
Independent Director
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์ ***
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Mrs.Aim-on Pathumarak
Director of risk management
รวม / Total

*** คณะกรรมการบริษทั มี 14 ท่าน ลำดับที่ 15 เป็นกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

2554/2011

2553/2010

987,000

894,000

943,000

866,000

470,360

443,600

478,360

435,600

559,700

535,000

543,700

503,000

559,700

535,000

543,700

503,000

543,700

503,000

599,700

549,000

510,360

467,600

510,360

467,600

470,360

435,600

595,700

567,000

16,000

32,000

8,331,700

7,737,000

*** The Board of Directors of the Company Consists of
14 Directors. The fifteenth director is Director of risk
management
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(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร

1.2 Remuneration for the Management
หน่วย : บาท / Unit : Baht
ค่าตอบแทนรวม • REMUNERATION

		
ค่าตอบแทน • REMUNERATION

จำนวนราย/1 • NO./1

2554/2011

2553/2010

17

29,700,120

27,912,340

17

13,674,490

12,064,350

43,374,610

39,976,690

เงินเดือนรวม
Salaries and wage
โบนัสรวม
Total Bonus
รวม / Total
/1

นับรวมกรรมการบริหาร จำนวน 6 ราย และ ผู้บริหาร
จำนวน 11 ราย
(2) ค่าตอบแทนอืน่
เงิ น สมทบกองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ สำหรั บ
กรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร

/1

Include 6 Directors and 11 Management
2. Other remuneration
Provident funds for the management
หน่วย : บาท / Unit : Baht
ค่าตอบแทนรวม • REMUNERATION

		
จำนวนราย/1 • NO./1

2554/2011

2553/2010

17

1,378,677

1,259,880

17

1,031,835

-

2,410,512

1,259,880

เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
Provident Funds
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
Long-term employee benefits
รวม / Total
/1

นับรวมกรรมการบริหาร จำนวน 6 ราย และ ผู้บริหาร
จำนวน 11 ราย

/1

Include 6 Directors and 11 Management
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ค่าตอบแทน • REMUNERATION
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ประวัติผู้บริหาร

BOARD OF DIRECTORS - PROFILE
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์  ประธานกรรมการ

อายุ 72 (ปี)

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

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

3
3
3
3

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3

2550-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

3

2550-ปัจจุบัน

3

2550-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

3

2550-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

3

2550-ปัจจุบัน

กรรมการ

3

2550-ปัจจุบัน

กรรมการ

3

2550-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

3

2550-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

3

2550-ปัจจุบัน

กรรมการ

3

2550-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

3

2550-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

3

2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1

3

8,803,250

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

3

-ไม่มี-

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
ผลิต และจำหน่ายอาหาร
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ 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 สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการลงทุน
บริษัท นอร์ทเทิร์น เทคโนโลยี จำกัด
ธุรกิจผลิตเครื่องจักรบรรจุซอง
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด
ผลิต และจำหน่ายสินค้าจำพวกแป้ง
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Information concerning Directors and Executives of President Bakery Public Company Limited as of December 31, 2011

1. MR. PIPAT PANIANGVAIT   Chairman Age 72
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
3 Graduated from National Defence College, class 2 National Defence College of Thailand
3 Trained at Havard University, USA.
3 Director Certification Program
3
3
3
3

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

3

2007-Present

3

2007-Present

3

2007-Present

3

2007-Present

3

2007-Present

3

2007-Present

3

2007-Present

3

2007-Present

3

2007-Present

3

2007-Present

3

2011-Present

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

8,803,250

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-None-

Chairman

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and bakery products
Chief Executive Officee/ Thai President Foods Plc.
Vice Chairman of the Board Manufacturer and distributor of instant noodles, and biscuits
Deputy Chairman
President Inter Foods Co., Ltd.
Manufacturer and distributor of food
Chairman
President Rice Products Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles
Director
President Holding Co., Ltd.
Leasing and Purchasing of assets
Director
Thai-Myanmar Success Venture Co., Ltd.
Investment
Chairman
Dai-Ichi Packaging Co., Ltd.
Manufacturer and distributor of packaging
Chairman
Sungo Machinery (Thailand) Co., Ltd.
Packing Autimatic Machine
Director
Saha Pathana Inter-Holding Plc.
Investment
Deputy Chairman
Northern Technology Co., Ltd.
Manufacturer of packing machinery
Chairman
Thai O.P.P Plc.
Manufacturer and distributor of plastic packaging
Director
President Flour Mills Co., Ltd.
Production and distribution of flour group
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EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS
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2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย  กรรมการผู้อำนวยการ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ
ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2548
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
3 2550-ปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
3 2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
3 2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
3 2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยฟูจิย่า จำกัด
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่แบบโฮมเมด
3 2554-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด
ผลิต และจำหน่ายสินค้าจำพวกแป้ง
3 3,480,470
3
3
3
3

3

-ไม่มี-

3. นายกำธร ตติยกวี  กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

อายุ 58 ปี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Bridgeport , U.S.A.
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program ปี 2549
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2547
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
3 2550-ปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
ธุรกิจการลงทุนและลิสซิ่ง
3 2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
3 2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
3 2550-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี
3 3,822,150
3
3
3
3
3

3

-ไม่มี-

4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

อายุ 62 (ปี)

กรรมการ อายุ 60 ปี

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program
3 2550-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
3 2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
3 2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จำกัด
ตัวแทนนายหน้า
3 300,000
3
3
3

3

-ไม่มี-
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2. MR.APICHART THAMMANOMAI Managing Director Age 62
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3
3
3

Bachelor’s Degree in Political Science, Ramkhamhaeng University
Mini MBA in Management, Thammasat University
Director Certification Program 2005
Director Accreditation Program 2003

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

Managing Director

3

2007-Present

Director

3

2007-Present

Director

3

2007-Present

Director

3

2011-Present

Director

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

3,480,470

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-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
President Flour Mills Co., Ltd.
Production and distributor of flour group

3. MR.KAMTHORN TATIYAKAVEE Director Age 58
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3
3
3
3

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

Managing Director

3

2007-Present

Director

3

2007-Present

Director

3

2007-Present

Advisor

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

3,822,150

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-None-

4. MR.BOONPIAM EAMROONGROJ Director Age 60
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3
3

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

Managing Director

3

2007-Present

Director

3

2007-Present

Director

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

300,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-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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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
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5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

กรรมการผู้จัดการโรงงาน อายุ 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

3
3

ปริญญาตรี สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3

2550-ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1

3

936,040

กรรมการผู้จัดการโรงงาน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
3 เป็นพี่ชายของ
ระหว่างผู้บริหาร		 บุคคลลำดับที่ 8

6. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร

กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย อายุ 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

3
3

Mini MBA สาขาการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3

2550-ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1

3

674,890

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

3

-ไม่มี-

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

กรรมการ และผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน อายุ 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

3
3

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3

2550-ปัจจุบัน

3

2551-ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1

3

676,660

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

3

-ไม่มี-

8. นางสุนันทา ชวนประพันธ์

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ

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

กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัยพัฒนา และควบคุมคุณภาพ อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

3
3
3

ปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2549
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3

2550-ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1

3

735,090

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

3

เป็นน้องสาวของบุคคลลำดับที่ 5

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
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5. MR.SUCHAT RATTANAJIAJAROEN Plant Director Age 55
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

Shareholding
(NO. OF SHARE) /1

3

936,040

Plant Director

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

RELATIONSHIP
3 Older brother
WITH DIRECTORS		 of No.8

6. MR.SOMSAK ANURUKPRADORN Director And Senior Dept. Manager (Sales Dept.) Age 56
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3

Mini MBA in Management, Chulalongkorn University
Director Accreditation Program

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

674,890

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-None-

Director And Senior Dept.
Manager (Sales Dept.)

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

7. MS.PETCHARAT ANANTAWICHAI Director and Senior Dept. Manager (Finance & Accounting Dept.) Age 43
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

3

2008-Present

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

676,660

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-None-

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

8. MRS.SUNUNTA CHUANPRAPUN  Director and Senior Dept. Manager (RD and QC Dept.) Assurance Dept. Age 52
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3
3

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

735,090

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

Yonger sister of No.5

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

72

9. นางมาลี ตั้งใจสนอง

กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต 2, 4 และฝ่ายธุรกิจค้าปลีก อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

3
3
3

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

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3

2550-ปัจจุบัน

3

2552-ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1

3

1,028,220

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

3

-ไม่มี-

10. นายพิมล รัฐปัตย์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

3
3
3
3

เนติบัณฑิต สำนักศึกษากฏหมายเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย กองบัญชาการทหารสูงสุด
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3

2550-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากฎหมาย

3

2550-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากฎหมาย

3

2550-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

3

2550-ปัจจุบัน

3

2550-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1

3

400,000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

3

-ไม่มี-

11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายผลิต 2, 4 และฝ่ายธุรกิจค้าปลีก ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร

บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
สื่อสารโทรคมนาคม
บริษัททุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจทุน Holding Company
บริษัททุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจทุน Holding Company
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท NLD จำกัด (มหาชน)
ก่อสร้าง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

3
3
3
3

ปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปริญญาโท สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3

2550-ปัจจุบัน

อายุรแพทย์

3

2550-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1

3

450,000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

3

-ไม่มี-

โรงพยาบาลกรุงธน
โรงพยาบาล
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
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9. MRS.MALEE TANGJAISANONG Director and Senior Dept. Manager Production 2, 4 and Retial Dept. Age 51
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3
3

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

3

2009-Present

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

1,028,220

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-None-

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

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

10. MR.PHIMOL RATTAPAT Independent Director and Chairman of Audit Committee Age 76
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3
3
3

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

Legal Adviser

3

2007-Present

Legal Adviser

3

2007-Present

Independent Director

3

2007-Present

3

2007-Present

Independent Director
and Chairman of
Audit Committee
Chairman

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

400,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-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

11. DR.YUPA SOONTRAPA Independent Director and Audit Committee Age 62
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3
3
3

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

Physician

3

2007-Present

Independent Director
and Audit Committee

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

450,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-None-

Krungthon Hospital  
Hospital
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and bakery products
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NLD Plc.
Construction
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12. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

3
3
3
3

ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Pittsburgh, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร West Virginia University, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program และAudit Committee Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3

2550-ปัจจุบัน

3

2550-ปัจจุบัน

3

2550-2551

3

2550-ปัจจุบัน

3

2550-ปัจจุบัน

3

2550-ปัจจุบัน

3

2552-ปัจจุบัน

3

2552-2553

กรรมการบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ประธานหลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าภาควิชาการเงิน

3

2553-ปัจจุบัน

คณบดี

3

2553 ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1

3

450,000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

3

-ไม่มี-

13. พลโทพิศาล เทพสิทธา

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ผู้อำนวยการโครงการ
ปริญญาตรีนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ประจำภาคการเงิน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
กระทรวงการคลัง
กระทรวง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

กรรมการอิสระ อายุ 78 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

3
3
3
3
3
3
3
3

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2321
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program และ Audit Committee Program

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3

2550-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการวิชาการ
คณะที่ 645 ผลิตภัณฑ์ทันตกรรม

3

2550-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

3

2550-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

3

2550-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1

3

450,000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

3

-ไม่มี-

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่วยงานของรัฐบาลกำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
บริษัท ร้อคเวิธ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
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12. ASSOC. PROF. DR. KULPATRA SIRODOM Independent Director and Audit Committee Age 55
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3
3
3

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

3

2007-Present

3

2006-2008

3

2007-Present

3

2007-Present

3

2007-Present

3

2009-Present

3

2009-2010

3

2010-Present

3

2010-Present

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

450,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-None-

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

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

EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3
3
3
3
3
3
3

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

Chairman of the
Academic
Board 645, Dental

3

2007-Present

Independent Director

3

2007-Present

Independent Director

3

2007-Present

Independent Director

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

450,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-None-

Office of Standard Industrial Products, (Sor.Mor.Or),
Ministry of Industry
Government agency auditting industrial product standards
Products
Rockworth Plc.
Manufacturer and distributor of furniture
President Rice Products Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and bakery products
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13. LT GEN PHISAL THEPSITHAR  Independent Director Age 78
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14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

3
3
3
3

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

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3

2550

ผู้ตรวจราชการ

3

2551

3

ปัจจุบัน

3

ปัจจุบัน

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ
กรรมการข้าราชการ
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการอำนวยการ

3

2551-ปัจจุบัน

3

ปัจจุบัน

3

ปัจจุบัน

3

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ

3

ปัจจุบัน

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1

3

75,000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

3

-ไม่มี-

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

15. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์

กระทรวงการคลัง
หน่วยงานราชการ
กรมสรรพากร
หน่วยงานราชการ
ศาลยุติธรรม
หน่วยงานราชการ
สถาบันบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หน่วยงานราชการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด
การเงิน
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
บริษัทที่ปรึกษา เอ็ม เอฟ ซี จำกัด
การเงิน
บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
พลังงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

3
3

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3

2553-ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร

3

2550-2552

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1

3

195,000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

3

-ไม่มี-

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
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14. MR.BOONSAK CHIEMPRICHA  Independent Director Age 62
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3
3
3

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007

Inspector

3

2008

3

Present

3

Present

Plan and Policy Analyst 10
(infrastructure Advisory)
Chairman of Audit
Committee
Director

3

2008-Present

3

Present

Independent Director
and Audit Committee
Director and Chairman

3

Present

Chairman

3

Present

Chairman

3

Present

Director

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

75,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-None-

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
G capital Co., Ltd.
Finance
Indara Insurance Plc.
Insurance
M.F.C Advisory Company Limited
Finance
Cellenmium (Thailand) Co., Ltd.
Energy

15. MS.CHAWEEWAN PRAKONGSUP Management Accounting Department Manager Age 50
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3
3

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2010-Present

3

2007-2009

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

195,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-None-

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and bakery products
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and bakery products
Annual Report 2011 President Bakery Public Company Limited

Management Accounting
Department Manager
Assistant Department
Manager (Accounting   
Dept.)
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16. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

3

ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3

2550-ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1

3

155,000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

3

-ไม่มี-

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

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

79
16. MRS.POOLSUB LEETRAKUL Assistant Department Manager Finance Dept. Age 51
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND DUTIES
TRAININGS

3

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

3

2007-Present

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

3

155,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

3

-None-

Assistant Department  
manager (Finance Dept.)

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

Annual Report 2011 President Bakery Public Company Limited

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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การกำกับดูแลกิจการ

GOOD CORPORATE GOVERNANCE
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ เ ป็ น
ผู้บริหารงานของบริษัท และกรรมการที่เป็นอิสระหรือคณะ
กรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทได้
ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล มาโดยตลอด
โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเป็นส่วนที่
สำคัญในการผลักดันให้การพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อง โดยปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
ทัง้ นี้ บริษทั ยังมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ จะใช้ดลุ ยพินจิ ของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณา กลยุทธ์
การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร ตลอดจนจะท้วงติงหรือคัดค้าน
การกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความ
เห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นทุกราย รวมทั้งต้องจัดให้มีการรายงานทางการเงิน ระบบ
การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการกำกั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้บริษัท
เติบโตอย่างมั่นคง โดยการสร้างกลไกควบคุมการดำเนินงาน
ของบริษัท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความ
เชื่อมั่น ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและ
บริการ พนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น
บริษัทจึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้ดังนี้
1. ดำเนิ น การให้ โ ครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท
มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชุด และผู้บริหารอย่างชัดเจน
2. ดำเนิ น การให้ เ ชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า รายงานทางการเงิ น
สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง โดยมีการประเมินและวาง
มาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม

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.
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3. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของ
บริษทั และการกำกับดูแลฝ่ายบริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักการการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ดังนัน้ จึงให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบ
ภายใน
4. ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส รอบคอบและมีเหตุผล
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตาม
ความจริงโดยการเปิดเผยนั้นต้องไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบ
ธรรมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
6. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นใน
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด
อยู่เสมอ
7. ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม พัฒนา
ศักยภาพให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
8. ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความ
เท่าเทียมกัน
9. ดำเนิ น การโดยตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยส่วนรวม 

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.
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.

รายงานการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกำกั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี

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. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้กำหนดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยในปี 2554 บริษัท ได้จัดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันที่ 28 เมษายน 2554
โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

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 2011, the company set the 32nd
general meeting of shareholders on April 28th, 2011. 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
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บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ยึดมั่น
การดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด และได้
พยายามปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้เป็นตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัท มีการปฏิบัติตามข้อ
กำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน ก.ล.ต.)และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 บริษัท ได้มีการ
จัดแบ่งหมวด เป็น 5 หมวด ดังนี้
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นอกจากนี้ บริษัท ได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษา
ไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยในปี 2554 ได้ลงประกาศ
ในช่วง วันที่ 20-22 เมษายน ที่ผ่านมา รวมทั้งมีการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน 
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ได้รับการพิจารณา
จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
ดังนั้น เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่างๆ
นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ระบุชดั เจน
ถึงเอกสารหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของ
ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ว่าจะต้องนำเอกสารหลักฐาน
ใดมาแสดง และบริษัท ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน
สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

การเลื อ กตั้ ง กรรมการ และกำหนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ: บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถเลื อ ก

กรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดประวัติกรรมการ
และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วน 
การจัดสรรเงินกำไร: บริษัทได้ให้รายละเอียด เกี่ยวกับ
การจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี: บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยว
กับผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทนเหตุผลของ
การคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่
ผ่านมา 
วันประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานคณะกรรมการ จะชีแ้ จงสิทธิ
และหน้ า ที่ ใ นการลงคะแนนเสี ย ง ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
กำหนดให้นับจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิในการลงคะแนน
เสียง 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการ
ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยปี 2554 มีกรรมการเข้า
ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น รวม 14 ท่ า น ซึ่ ง มี ประธาน คณะ
กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตัวแทนผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต รวมทั้งตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม บริษัทได้บันทึก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ สำหรับรายงานการประชุมผู้
ถื อ หุ้ น ที่ จั ด ในวั น ที่ 28 เมษายน 2554 ได้ เ ผยแพร่ ไ ว้ ที่
www.farmhouse.co.th / ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุม
ผู้ถือหุ้น 14 วัน

daily newspaper for at least 3 consecutive days. In 2011
the company announced the meeting during 20-22 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 2011, 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 28th, 2011 was at www.farmhouse.co.th/Investment
information and was distributed 14 days after the meeting
day.
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บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ แ ละความเท่ า เที ย มกั น ของ
ผู้ ถื อ หุ้ น โดยปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
2.1 การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท กำหนดให้ มี ก าร
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับ
จากวันปิดบัญชีงบดุลงวดสิ้นปี โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน
ก่อนวันประชุม นอกจากนี้หากมีความจำเป็น ต้องเสนอวาระ
พิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบของทาง
ราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
1 เดือน ก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชี 
วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้รบั การพิจารณา
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขอความเห็นชอบ ดังนั้น
เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนั้น มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้น
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่างๆ และไม่มีการ
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่
กระทรวงพาณิชย์กำหนด มี 3 แบบ ซึ่งสามารถ Down Load
ได้จาก www. farmhouse.co.th โดยสามารถเลือกหนังสือ
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนน
เสียงสำหรับทุกวาระ โดยตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผล
การลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผล
การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง 
2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีมาตรการ การทำ
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้ 
1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจำ และทำกัน
ต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการ สามารถ
ดำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็น
ราคายุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และ
เงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็น ที่จะนำมาตัดสิน ในการทำรายการ
ดังกล่าว ฝ่ายบริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ก่อให้

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 Shareholders’ meeting; The company usually
sets the shareholder’ general meeting once a year, within
4 months after the end of the accounting period. The
company send invitation letters together with documents
of the meeting the shareholders not less than 10 days in
advance before the meeting day. In occasion that the
special agenda was necessary and emergency to be
proposed, such as that matter shall effect to the
shareholders’ benefit or related to the condition or rules
and regulation of the official unit, the company shall
summon the extra ordinary meeting. The company shall
give a chance to the shareholders to propose any
agenda/name of candidate to be elected as director 1
month in advance before the end of financial year.
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
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เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เพือ่ นำมาใช้ในการประกอบคำอธิบาย ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
2. กรณีที่เป็นรายการที่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติประจำ
แต่เป็นรายการที่เป็นนัยสำคัญ หากบริษัท มีการทำรายการ ใน
ลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้อง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้
ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจาก
บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยว
กับรายการระหว่างกันดังกล่าว
2.3 การดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน บริษทั มีการป้องกันการ
ใช้ขอ้ มูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั มีการกำหนด “นโยบาย คำสัง่ และวิธกี ารดูแล
กรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้
เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน” (ซึง่ นโยบายดังกล่าวได้ถกู บันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
7/2545)
สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการ
และผู้บริหาร บริษัท ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุ
วาระเรือ่ งการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารไว้ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้

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 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. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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:

บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ทุ ก กลุ่ ม โดยปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ และกฎระเบี ย บของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านีไ้ ด้รบั การดูแลอย่างดี ดังนี้
3

ต่อผู้ถือหุ้น :

บริษทั จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุง่ มัน่ ในการสร้าง
การเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว
3

ต่อพนักงาน :

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน
2. สร้างสภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดย
คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของ
พนักงาน

3. Roles of interest holders

3

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
3

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
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ต่อคู่ค้า :

1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า
2. แลกเปลี่ ย นความรู้ ร่ ว มกั น พั ฒ นาสิ น ค้ า และ
บริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
3. สร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อกัน
4. ไม่เรียก และไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
3

ต่อเจ้าหนี้ :

บริษัท ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ รวมทั้งมี
การจ่ายชำระตรงตามเวลาทุกครั้ง
3

ต่อลูกค้า :

1. ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักความพึงพอใจ ในสินค้า
และบริการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง
2. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม
และมีน้ำใจ
3. รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
4. พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้
แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด จึงยึดถือ
หลักปฏิบัติ 4 ประการคือ
5.1 ใช้วัตถุดิบดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีที่สุด
5.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการ
ทางโภชนาการของคนไทย อย่างไม่หยุดนิ่ง
5.3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ
เพื่อสร้างคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
5.4 ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อ
ให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
3

ต่อคู่แข่ง :

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับ
หลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการ
แข่ ง ขั น ทางการค้ า ไม่เข้าไปล่วงรู้ความลับทางการค้ า ของ
คู่แข่งขัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

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
3

To business partner :

3

To creditors :

3

To customers :

3

To competitors :

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
The company shall perform in accordance to
agreements with creditors including payment on time
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
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
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3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น พั ฒ นาความรู้ ค วาม
สามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้พนักงานมีทักษะใน
การทำงานที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอเพื่อสร้างความมั่นคงใน
อาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของ
แต่ละคน
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัท
5. พิจารณาผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะ
สมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
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3

ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :

1. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อชุมชน และสังคม โดย
ส่วนรวมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
3. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
สังคมโดยส่วนรวม และวัฒนธรรมอันดีงาม
รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เช่ น ร่ ว มบริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น
โครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันเด็ก โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการทอด
กฐินสามัคคี เป็นต้น
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแล
กิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ
ต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็ว
เท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น
1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่
งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
2. สารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าร่วม
ลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินฯลฯ (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวในรูปแบบ Online
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผย
แพร่ต่อไป และไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดำเนิ น การเนื่ อ งมาจากการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ไม่ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกำหนด
สารสนเทศที่เปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี และรายงานประจำปี นอกจากงบการเงินแล้ว ยังมี
การเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการ
ดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ มี ก ารเปิ ด เผยให้
ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. การกำกับดูแลกิจการ มีการจัดทำนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการ จริยธรรมจรรยาบรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร 
3. สังคมและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม บริษัท ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

3

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-SiriMangkalanusorn 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 Sa-mak-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 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
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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 8
parts (see details on page 93-95)
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)

Annual Report 2011 President Bakery Public Company Limited

จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้บริษัทคำนึง
ถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยส่วนรวม และตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและได้กำหนดไว้ในจริยธรรมที่
ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้มี
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม คำนึงถึงผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความ
สำคัญในการมีส่วนร่วมสนับสนุน 
4. โครงสร้ า งการถื อ หุ้ น มี ก ารเปิ ด เผยรายชื่ อ ผู้
ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อประชุมสามัญประจำปีก่อนวันประชุม
5. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มี
การเปิดเผยทั้งรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
ระบบการควบคุมภายใน และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมิน
ของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ในด้านต่างๆ 8 ส่วน ตามรายละเอียด หน้า 93-95
6. รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้
ดุลยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างพอเพียงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนีย้ งั ได้จดั ให้มกี ารดำรงรักษาไว้ซงึ่
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอ รวมทัง้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้จดั ทำรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการ
เงิน ซึง่ ครอบคลุมเรือ่ งสำคัญตามข้อพึงปฏิบตั สิ ำหรับกรรมการ
บริษทั จดทะเบียนทีต่ ลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้ ลงนามโดย
ประธานกรรมการและ กรรมการผูอ้ ำนวยการ โดยแสดงควบคู่
กับรายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจำปี
ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน 
7. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัท ได้กำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และ
ได้ ข ออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เบี้ ย ประชุ ม
บำเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะ
กรรมการนำไปจัดสรรเอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่า
ตอบแทน เพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ลักษณะและจำนวน
ค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8.3 ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ในแบบรายงาน 56-1

88

คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว่ า ข้ อ มู ล ของ
บริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้
สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความ
สำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้
ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3098, 02-2093098 หรือ
ที่ website www.farmhouse co.th หรือที่ e-mail address
petcharat@farmhouse .co.th นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าไปมี
ส่วนร่วมในงาน opportunity day ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้พบกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และนักวิเคราะห์ทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2554 บริษัทได้
ร่วมงานนี้ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 
และ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท ได้ร่วม
พบปะกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน ในงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน
พบกลุ่มสหพัฒน์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในงานแสดงสินค้าเครือ
สหพัฒน์ครั้งที่ 15
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี จ ำนวน 14 ท่ า น

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
3 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
3 กรรมการตรวจสอบและอิ ส ระ 5 ท่ า น (ใน
กรรมการอิสระ 5 ท่านนี้ มี 4 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ)
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต และระมั ด ระวั ง รั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท โดย
กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อ
บังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดย
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภาย
หลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้
ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ 

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

3

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คณะ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่น

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
2011, the Company participated in the event on March
10th, 2011. 
On June 30th, 2011, the Company met analysts
and investors in “Analysts and Investors Meets Saha
Group” Fair which was especially set up in conjunction
with the 15th Saha Group Fair. 
5. Responsibilities of the board of directors
5.1 Structure of the board of directors

To counterbalance directors who are not
executives, the board of directors consists of 14 persons:
3 directors who are executives 6 persons
3 directors who are not executives 3 persons
3 audit and independent directors 5 persons
(4 of them are audit directors)
The board of directors is responsible for performing
their duties in accordance with laws, objectives and
regulations of the company as well as the resolutions of
the shareholder meeting with honesty and taking care of
the company’s interests. The board of directors has a
certain term for the position. According to the company’s
regulations, for every general meeting, one-third of the
directors must resign from the position at the first and the
second years after registering the company. Directors
who have to resign have to randomly draw lots to decide
which directors have to resign. For years later, directors
who are in the post longest must resign, and directors
who already resigned can be reelected.
5.2 Sub-committee

The Board of Directors appointed three Subcommittees to study and screen details. This could
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กรองงาน อั น จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงานของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบ และ
หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามรายละเอียดหน้า 56 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตามรายละเอี ย ดหน้ า 61 และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดหน้า 62 

increase the efficiency of working of the Board of
Directors. The composition and duties were clearly
specified. This divided as the Audit Committee as shown
on page 56 as show on page 61 and Recruiting and
Remuneration Consedering Committee as show on page
62.

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความ
เห็นชอบ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท และเพื่อที่จะดำเนิน
การ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหาร
ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผน
กลยุทธ์รวมของบริษัท และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วย
งาน อันจะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มี
ระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ดังนี้

The board of directors has participated in
approving visions and missions of the company in order to
perform in accordance with the set vision and mission.
The management appointed a strategic working group to
specify the company’s total strategy and to prepare
each work unit’s strategy. This can be a guideline of
operations. Also, there are systems of monitoring,
improving and evaluating performance, compared to the
set plan and budget in order to maximize values of the
company.

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
เบเกอรีท่ กุ ประเภท ทีส่ ามารถสร้างความนิยม และความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้บริโภค
พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ทั้ง
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
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ในด้านบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารบริษัท
ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้างและ
การปฏิบัติตามหน้าที่ มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการใน
แต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะการลงนามผูกพันบริษัท ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้แล้วว่า ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจกำหนด
ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตรา
สำคัญของบริษัท ตามข้อบังคับ ของบริษัท
จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัท ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง จึงได้
ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ

5.3 Role, duty and responsibilities of the
board of directors
Leadership and vision

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
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5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
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พนั ก งาน เพื่ อ เป็ น แนวทางการดำเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท
กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้ง
ต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจดำเนินการ
ใดๆ ละเว้นการกระทำ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
และส่วนรวม
การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวย
การ ทั้งนี้ มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้แนว
ความคิดที่ว่าระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึ่งระบบใด
โดยเฉพาะหรือเป็นระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจำของ
องค์กร แต่การควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับ
ระบบงานที่ฝ่ายบริหารใช้ปฏิบัติงานการจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายใน
ที่ดี ทั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการ
แบ่งแยกหน้าที่และอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติของแต่ละระดับ
ไว้อย่างเหมาะสม มีความชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ให้ เ กิ ด การถ่ ว งดุ ล และตรวจสอบระหว่ า งกั น นอกจากนี้
คณะกรรมการได้ เ ล็ ง เห็ น ความสำคั ญ ของการมี ร ะบบการ
ควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
จึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีสายบังคับบัญชา
ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในในแต่ ล ะหน่ ว ยงานตาม
แผนงานที่วางไว้เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สม่ำเสมอ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า
หน่วยงานใดมีความบกพร่อง มีความเสี่ยง มีความประมาท
เลินเล่อ ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ผิดหลัก
จริ ย ธรรมหรื อ คุ ณ ธรรม ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและเสนอไปยังกรรมการผู้อำนวยการ
ให้มีการสั่งการ เพื่อตรวจสอบระบบนั้นๆ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง 
5.4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่าง
สม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่ ม ตามความจำเป็ น โดยมี ก ารกำหนดวาระชั ด เจน เพื่ อ
ทบทวนและพิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท
ตลอดจนงบการเงินประจำเดือน และ กำหนดนโยบายการ
บริหารที่สำคัญและจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัท แจ้งวาระ
การประชุมให้คณะกรรมการทราบด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญ

employees are encouraged to work with loyalty and
honesty within the scope of the laws and their
responsibilities. They must also use their discretion to avoid
any action that may cause damages to the company
and the public
Authority Differentiation

The chairman of the company is a director
who has no involvement in management and not the
same person as the Managing Director. The authorities
are cleary differentiated.
Internal Control and Internal Audit

The company realizes the importance of
internal control both in the executive level and the
operational level under the concept that the internal
control system is not one single system or a separate
system from the organization’s routine operational system.
The internal control is instead a part of the operational
system implemented by the executives. In order to have
effective internal control which is in line with good
internal control principle, it requires appropriate
speculation of scope of duties and responsibilities, duty
assignment and authority of staff in different levels, which
must be expressed in the written form. This will result in
good check and balance. Apart from this the Board of
Directors realizes the importance of effective internal
control system and appropriate risk management, an
internal audit division has been set up to be directly
under the Board of Audit Committee to audit and assess
the internal control of each department and division as
per the annual plan and to regularly submit an audit
report to the Board of Director and the Board of Audit
Committee. In case that the internal auditor finds that a
department or 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
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ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ เอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยในปี 2554 ที่
ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12
ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
สรุปได้ดังนี้

to the meeting 7 days in advance. In 2011, the board of
directors held 12 meetings as usual.

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การประชุมวาระปกติ

รายชื่อ

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายกำธร ตติยกวี
4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์
5. พลโทพิศาล เทพสิทธา
6. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
7. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
9. นางสุนันทา ชวนประพันธ์
10. นางมาลี ตั้งใจสนอง
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

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการที่
เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญ และมติคณะ
กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน และจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละ
ท่าน ได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อย
กว่า 7 วัน 
5.5 การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
อย่างครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี และ
สำหรับการประเมินผลประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2555 สรุปผลโดยรวมได้ว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีเยี่ยม 

12/12
12/12
11/12
12/12
11/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
10/12

Company Secretary is responsible for preparing
the minutes of meetings, detailing a list of Director persent
/ absent, main points and decisions made by Directors,
and are certified by the board and are maintained. Each
director receives the meeting note 7 days in advance
before certification.
5.5 Self-evaluation of the board of directors

The board of directors performed their duties
completely and foresaw to improve effectiveness of their
performance. Then, the board of directors has set to
evaluate themselves yearly. The evaluation result of year
2011 on February 14 th, 2012 summarized that the
effectiveness of their performance was at good to very
good level.
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5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ : บริษทั ได้กำหนดค่า
ตอบแทนของกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้
ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ จ่ายเป็นเบีย้ ประชุม บำเหน็จ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการ
นำไปจัดสรรเอง กรรมการตรวจสอบจะได้รบั ค่าตอบแทน เพิม่
ตามปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร : บริษัท ได้กำหนด
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละปี และผลการดำเนิน
งานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยใช้ระบบ Key Performance
Indicators (KPIs)
ปี 2554 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร ดังรายละเอียดในส่วน 8.3 เรื่องค่า
ตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหาร หน้า 64
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ โดยมีกรรมการ 10 ท่าน
ได้ ผ่ า นการอบรมของสถาบั น IOD ในหลั ก สู ต ร Director
Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และ มีกรรมการอีก 4 ท่าน ได้ผ่าน
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งทั้ง 2
หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี ก ารดู แ ลผู้ บ ริ ห ารในการนำ
ข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
3 ให้ ค วามรู้ แ ก่ ก รรมการรวมทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยต่ า งๆ
เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 กำหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการ
ถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก
ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ ง พระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่ง
สำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3 ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อ
ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผย
ต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อ
บุคคลอื่น โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ
บริษัทด้วย

5.6 Compensation for directors and executives

Compensation for directors: the company
specifies the compensation for the board of directors
clearly and transparently and is approved at the
shareholders’ meeting. All amount of the compensation is
paid for meeting allowance, remuneration and other
expenses and is allocated by the board of directors. The
audit committee receives more compensation based on
volume of work
Compensation for executives: the company
specifies the compensation for the executives in
accordance with the company policy that links with the
company’s performance of each year each executive’s
performance is measured with key performance
indicators (KPIs)
In 2011, the company paid all compensations
to the board of directors and the executives. Details are
shown in compensation for directors and executives on
page 64
5.7 Development of directors and executives

All executives of the company have
qualifications according to the regulations of the stock
exchange of Thailand. The directors must have
knowledge, ability and potential. Ten directors passed the
training of the director certification program (DCP) of IOD
Institute. The course belongs to the Thai Institute of
Director Association. And four more directors passed the
course of director accreditation program (DAP). Both
courses are important and necessary for roles, duties and
responsibilities of directors.
USES OF COMPANY’S INFORMATION

The policies on using the company information for
personal purposes are as follows:
3 To give information to Director and other
executives regarding the duty to report asset ownership of
their own, spouse’s and children’s and the penalties in
regard with the Securities and Exchange Commission Act,
1992 and SET regulations.
3 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.
3 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.
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บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดย
จั ด ให้ มี ก ารควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนปรับปรุงมาตรการ
การควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และ
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส และมี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 5
ท่าน กรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
ได้ ท ำการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน อ้ า งอิ ง ตาม
มาตรฐานสากล อ้ า งอิ ง ตามมาตรฐานสากลของ (The
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission -Enterprise Risk Management :
COSO-ERM) ซึ่ง 8 องค์ประกอบได้แก่

INTERNAL CONTROL AND AUDIT

The company focuses on the internal control and
sets an internal control that is efficient enough to manage
the risk in acceptable level and suitable for environment
conditions or work activities. The internal control has
duties to follow up works of the controls regularly in order
to improve the control standard to be suitable for
changing situations, environment and risks in order to
create transparency and good governance.
At the board of directors’ meeting No. 2/2011 on
February 14th, 2012, there were 5 independent director
and 4 audit directors attending the meeting. They
evaluated internal control systems based on the
international standard of the Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk
Management, COSO-ERM which consists of 8 interrelated
components as follows.
1. Internal 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
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสม 
 intangible form (soft control) such as good attitude,
โดยบริษทั ฯ มีสภาพแวดล้อมแบบเป็นนามธรรม ได้แก่ ผูบ้ ริหาร promoting the organization culture that focus on honest
มีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น มีทัศนคติที่ดี มีการ and morality, and being the role model. The company
promote the duties and operation regarding to
ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และ should
accounting, information management, human resource,
จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) และสนับสนุนการ follow up and evaluation, risk management on core
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบั ญ ชี การจั ด การสารสนเทศ operation, internal and external audit that were an
ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยง important part that supported the accomplishment
เกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ การตรวจสอบภายใน และการ according to the control’s objective with limited resources
ตรวจสอบภายนอก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การ and incurred sustainability. The company then promoted
ปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ to build the good conscience about controlling personnel
การควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิด for working activities with knowledge, capability, honesty
ความยั่ ง ยื น จึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด จิ ต สำนึ ก ที่ ดี ใ นการควบคุ ม and ethics. The control environment covered the main
บุคลากรสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในการทำงานอย่างมีความรู้ direction and policy for performing business and conduct.
ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ There was the organization structure and the chain of
สภาพแวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบาย command that was clear and suitable. Staff at all levels in
หลักๆ ในการดำเนินงานด้านธุรกิจและปฏิบัติการ มีโครงสร้าง the organization acknowledged their roles, duties and
องค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และเหมาะสม โดย responsibilities, including realizing their own responsibilities.
จัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และ The Company’s intention was to perform the works by
ความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ holding on the good corporate governance clearly.
ของตน ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ มี เ จตนารมณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านโดย
ยึ ด หลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate
Governance) อย่างชัดเจน
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการ
ปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะระดั บ อย่ า งชั ด เจน ได้ แ ก่ ด้ า นกลยุ ท ธ์
(Strategy) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน
(Report) และด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติต่างๆ (Compliance) โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร ที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก และพันธกิจในภาพรวม
ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแผนงาน กลยุ ท ธ์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ แ ละปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
อย่างสม่ำเสมอ
3. การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทฯ ได้ระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
ที่อาจส่งผลเสียหายต่อวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร และระดับ
ปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท ฯ ไว้ อ ย่ า งเหมาะสมเป็ น ระบบ โดย
พิจารณาจากแหล่งความเสี่ยงภายนอกและภายในบริษัทฯ และ
ยังมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มี
การระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละ
ระดับ และกำหนดให้มีการรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง
ให้รับทราบอยู่เสมอ
4. การประเมินความเสี่ยง

สำหรับในปี 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อันประกอบด้วย สมาชิกของคณะกรรมการอิสระและกรรมการ
บริหารของบริษัท ได้มีการประชุมหารือกับผู้บริหาร เพื่อดำเนิน
การจัดทำทะเบียนความเสี่ยงและแผนป้องกันความเสี่ยงอันเกิด
จากอุทกภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ และก่อให้เกิดการรับรู้โดยทั่วกันทั้งองค์กร
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5. การตอบสนองความเสี่ยง

บริ ษั ท ฯ มี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น
ระบบต่อเนื่อง โดยกำหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยง
ในแต่ละระดับ และในภาพรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้
มีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่าที่สุด และมีประสิทธิผล
ที่สุด โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเป็นอันดับแรก
เพื่อลดโอกาสและผลกระทบในภาพรวมที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น
และมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป 
6. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผล
การปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก ารกำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ
ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีมาตรการ

2. Objective Setting

The company has set the objective or target for
the operations in each level clearly, such as strategy,
operation, and report as well as the matter regarding to
the compliance to policy, rule, and regulation which was
clearly written. It is in accordance to the core target and
mission as well as acceptable risk. Besides that, the
company has changed its plan, strategy, and objective
to respond to changing situation and risk factors. 
3. Event Identification

The company has identified the events or risks that
affect the achievement of objectives (either corporate
level or operation level) systematically and efficiently.
Internal and external risks as well as regular follow up must
be considered to ensure that the company identifies all
risks which cover all changes in all levels and this is
required to notify the executives or relevant persons
regularly.
4. Risk Assessment

The Risk Management Committee’s structure
consists of members of the independent directors and
executive directors of the Company. The Committee had
duties to specify risks and preventive plan from the risk
related to water crisis in order to control the risk in to be
the acceptable level and acknowledged them
throughout the organization.
5. Risk Response

The company has a systematical risk management
process. It specified the strategy to response to the all
level of risks as well as the whole risk to ensure that the
company chooses the best effective choice. Its priority is
to manage highest level of risk in order to reduce a
chance and effect to the whole picture. It has good
internal control measurement that respond to changing
risks.
6. 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. 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.
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7. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริ ษั ท ฯให้ ค วามสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อ
เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มี ก ระบวนการสื่ อ สารสารสนเทศที่ ดี และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงาน
และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้อง
เหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ และมีการดำเนินงานและ
การควบคุมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการเงินและด้านการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการ
บันทึกและสื่อสารไปยังผู้บริหาร และบุคลากรอื่นภายในหน่วย
งานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะข่ า วสาร ที่ เ ป็ น สั ญ ญาณบอกเหตุ อั น จะทำให้
ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และบริหารงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
บริษัทฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสาร
สนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการ
กำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศขณะที่ มี อุ บั ติ ภั ย ร้ า ยแรงจนระบบไม่
สามารถปฏิบัติงานได้
8. การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ที่ดี โดยนำระบบ Balance Scorecard ซึ่งมีดัชนีวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่สำคัญ หรือ Key Performance Indicators เป็น
เครื่องมือวัดผลการดำเนินงาน เพื่อควบคุมผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการดำเนินงาน
และเปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีวัดต่างๆที่ได้กำหนดไว้
เป็นประจำทุกเดือน และให้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอต่อ
เนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ
งานและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งทำการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอด
จนมีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ
ในรอบปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การ
ดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554 โดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบจุดอ่อนของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

7. Information and communications

The Company considered the information and
communication system as important issue. It developed
the information and communication system continuously
in order to ensure 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.
The company had the sufficient security system for
its information system. There was an emergency plan to
secure the safety of its information system when the
serious incident occurred.
8. Monitoring and Evaluation

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 to
target indicators and is required to regularly monitor the
performance. Apart from this, the company examines
operation and verifies sufficiency of the internal audit and
also continuously follows up the improvement result. In
addition, a direct report to the Board of Audit Committee
is regularly submitted by independent internal audit unit.
In 2011, the Board of Directors considered that the
company’s performance complied with appropriate
internal audit system with no significant deficiency.
Regarding the Financial Statement, as year ended
of 2011, 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.
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บริษัทฯ ได้จัดตั้งส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของบริษัทฯ มีโครงสร้างสายบังคับบัญชารายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ และ
ติ ด ตามผลจากการตรวจสอบ ตามมติ แ ละคำสั่ ง ของคณะ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้อำนวยการ รวมทั้งการ
ให้ ค ำแนะนำ ปรึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล
กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ขึ้ น อย่ า งเพี ย งพอ และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยได้
จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีที่พิจารณาตามปัจจัยความ
เสี่ยง ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจ
สอบได้มีการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าวร่วม
กับส่วนงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการพิจารณาผลการ
ตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวเป็นราย
ไตรมาส และหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญที่มี
ผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ จะมีการ
รายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการได้ทราบเพื่อดำเนินการ
แก้ไขอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการ
ปฏิบัติตามภายในองค์กร
ส่ ว นงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ ได้ อ้ า งอิ ง
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ มี
ความเป็ น อิ ส ระและความเที่ ย งธรรม ตลอดจนได้ รั บ การ
สนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

INTERNAL AUDIT

The company has set up the internal audit division,
as a part of the company which under the control of and
directly reports to the audit committee. Its core
responsibilities are to examine and follow-up the
examination results as ordered by the audit committee
and executive director as well as giving advice or
suggestion to ensure that e to ensure that the internal
control system, the risk management system and the
corporate governance of the company are adequate
and efficient in accordance with the objective. The
annual audit plan was prepared by taking all
consideration of risk factors. The internal audit will focus
on significant risks that can affect the achievement of the
company’s objective. In addition, the audit committee
has considered the audit plan annually with the internal
audit division as well as considering the results of the
internal audit and following up corrections quarterly. If
there are significant suggestions or inquiries that will
dramatically damage the company, there will be direct
reports to the executive director for acknowledgement
and correction in good time. It ensures that the company
has proper internal control system and such controls are
complied within the organization.
The company’ s internal audit work shall be
complied with the international standard of internal audit
specified by internal audit associations which are the
framework that independent and fairness as well as it is
supported with the necessary and adequate resources.
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รายการระหว่างกัน

RELATED TRANSACTIONS
ในปี 2554 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 11 ของหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของ
รายการดังกล่าวเป็นดังนี้

1. บริษัท เพรซิเดนท์ บริษัท ถือหุ้นใน PGH
กรีน เฮ้าส์ ฟู้ด
คิดเป็นร้อยละ 39
จำกัด “PGH”
3 มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นางมาลี ตั้งใจสนอง และ
นางสาวเพชรรัตน์
อนันตวิชัย
2. บมจ.
3 TF ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ร้อยละ 9.38
(“TF”)
3 มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
นายกำธร ตติยกวี
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
และ รองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม

ลักษณะ
รายการที่สำคัญ

บริษัทขายสินค้าให้กับ
PGH เช่น เกล็ดขนมปัง,
ซาโบเตนแพนเค้ก

มูลค่า
(ล้านบาท)

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

1.41 เนือ่ งจากเกล็ดขนมปัง และซาโบเตนแพนเค้ก
เป็นวัตถุดิบและสินค้าที่ใช้สำหรับปรุงและ
ประกอบอาหาร ของภัตตาคาร ร้านอาหาร
ญี่ปุ่น บริษัทเห็นว่า ราคาที่ขายให้กับ PGH
เป็นราคาที่สมเหตุสมผล และยุติธรรม
ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
1.03 เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับพื้นที่
โรงงานของบริษัท และ TF ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์จากที่ดินผืนดังกล่าว บริษัท
จึงได้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจาก TF
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างโรงงาน ซึ่งบริษัท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุ
สมผล ยุติธรรม และเทียบเคียงได้กับอัตรา
ที่ใช้กับที่ดินใกล้เคียง

บริษัทเช่าที่ดินจาก TF
เพื่อสร้างโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง
ตามสัญญาเช่าที่ดินซึ่ง
มีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 มิ.ย. 2534 31 พ.ค. 2544 และได้
ต่ออายุสัญญาเช่ามาถึง
ปัจจุบัน สัญญาเช่ามี
ระยะเวลา 3 ปี เริม่ ตัง้ แต่
1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57
อัตราค่าเช่าเดือนละ
100,000 บาท
3 บริษท
ั ซือ้ วัตถุดบิ ประเภท 1.47 เนื่องจากกลิ่นช็อคโกแลตเป็นวัตถุดิบที่ต้อง
กลิ่นช็อคโกแลต
สั่งซื้อจากต่างประเทศ ปริมาณการสั่งซื้อ
มีจำนวนไม่มาก ประกอบกับเป็นวัตถุดิบ
คุณภาพเดียวกับ TF นำเข้าจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเวเฟอร์ บิสกิต บริษัท
เห็นว่าราคาที่ซื้อกับ TF สมเหตุสมผลและ
ยุติธรรม รวมทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท

3
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3. บจ.เพรซิเดนท์
โฮลดิ้ง (“PH”)
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4. บจ. เคอรี่
ฟลาวมิลล์
(“เคอรี่”)

5. บจ. ไดอิชิ
แพคเกจจิ้ง
(“ไดอิชิ”)

ลักษณะ
รายการที่สำคัญ

PH ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น บริษัทซื้อรถยนต์ตาม
ร้อยละ 18.75
สัญญาเช่าการเงิน
3 มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
และนายกำธร ตติยกวี
3

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทซื้อแป้งสาลีเพื่อใช้
รายเดียวกัน ได้แก่ TF เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ซึ่งถือหุ้นในเคอรี่คิดเป็น ขนมปังและเบเกอรี่
ร้อยละ 39.00
3 มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายกำธร ตติยกวี
3

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทซื้อภาชนะหีบห่อ
รายเดียวกัน ได้แก่ TF ซึ่ง เช่น ซองแซนด์วิช จาก
ถือหุ้นในไดอิชิคิดเป็น ไดอิชิ
ร้อยละ 50.10
3 มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
3

มูลค่า
(ล้านบาท)

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

83.50 จากการที่บริษัทต้องใช้รถยนต์จำนวนมาก
เพือ่ การขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยรถยนต์สว่ นใหญ่
บริษัทจะซื้อตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งบริษัท
ได้เปิดโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการเช่า
ทรัพย์สินทางการเงินรายต่างๆ ประมาณ
2 - 3 ราย รวมทั้ง PH ซึ่งประกอบธุรกิจ
ให้เช่าทรัพย์สินเสนอการให้บริการเพื่อ
เปรียบเทียบเงื่อนไขของแต่ละราย โดยบริษัท
จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก
รวมไปถึงการบริการ และเงื่อนไขการ
ชำระเงินด้วย โดยในปี 2554 บริษัทมีการ
ซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน กับ PH
เพิ่มจำนวน 40 คัน
679.57 เนื่องจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบสำคัญในการ
ผลิตขนมปังและเบเกอรี่และบริษัทเป็นผู้ใช้
แป้งสาลีสำหรับขนมปังและเบเกอรี่
รายใหญ่สุดของประเทศ การพึ่งพาผู้จัดหา
วัตถุดิบเพียงรายเดียวจะทำให้บริษัทมี
ความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังนั้น
บริษัทจึงได้คัดเลือกผู้จำหน่ายแป้งสาลี
ประมาณ 4-5 รายที่มีคุณภาพของแป้งสาลี
ผ่านมาตรฐานของบริษัทซึ่งรวมถึงเคอรี่
เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายแป้งสาลีให้แก่
บริษัทอย่างไรก็ตาม ก่อนการสั่งซื้อ บริษัท
จะทำการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และ
ความสามารถในการผลิตและจำหน่าย
แป้งสาลีของผู้จำหน่ายรายอื่นเพื่อใช้ในการ
กำหนดปริมาณการซื้อขายตามความ
เหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและ
ยุติธรรม รวมทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจตาม
ปกติของบริษัท
32.44 เป็นรายการซื้อบรรจุภัณฑ์ ที่มีผู้ขายในตลาด
หลายราย บริษทั สามารถหาข้อมูล ทัง้ ในด้าน
คุณภาพ และราคา ที่เป็นมาตรฐานในตลาด
เพื่อนำมาเปรียบเทียบ และเมื่อเปรียบเทียบ
แล้ว เห็นว่าเหมาะสม จึงจะตกลงสั่งซื้อ

99

6. บจ. ธนาเคม
(กรุงเทพฯ)

7. บจ. กิ่วไป้
(ประเทศไทย)

8. บจ.ที.เจ.เอส.
มาร์เก็ตติ้ง

9. กรรมการ

3

มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน

3

มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน

มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน

ลักษณะ
รายการที่สำคัญ

มูลค่า
(ล้านบาท)

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท 39.11 เป็นรายการซื้อวัตถุดิบ โดยมีราคาที่เป็น
กลิ่นและสารปรุงแต่งอาหาร
มาตรฐานชัดเจน มีผู้ขายในตลาดหลายราย
บริษัทสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและ
ราคามาตรฐานในตลาด เพื่อมาเปรียบเทียบ
และเมือ่ เปรียบเทียบแล้ว ราคา เงือ่ นไข หรือ
ข้อตกลงอื่นๆ ไม่แตกต่าง จึงจะตกลงสั่งซื้อ
บริษัทซื้อวัตถุดิบ
22.03 เป็นรายการซื้อวัตถุดิบที่มีผู้ขายในตลาด
ประเภท น้ำส้มสายชู
หลายราย ดังนั้นก่อนการสั่งซื้อ บริษัท
และมายองเนส
จะต้องหาข้อมูลจากผู้ขายรายอื่นเพื่อนำมา
เปรียบเทียบ และเมื่อเปรียบเทียบทางด้าน
คุณภาพ ราคา เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นๆ
ไม่แตกต่าง จึงจะตกลงสั่งซื้อ
บริษัทซื้อวัตถุดิบ
0.89 เป็นรายการซื้อวัตถุดิบที่มีผู้ขายในตลาด
ประเภท น้ำมันปาล์ม
หลายราย ดังนั้นก่อนการสั่งซื้อ บริษัท
จะต้องหาข้อมูลจากผู้ขายรายอื่นเพื่อนำมา
เปรียบเทียบ และเมื่อเปรียบเทียบทางด้าน
คุณภาพ ราคา เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นๆ
แล้วไม่แตกต่าง จึงจะตกลงสั่งซื้อ
การรับฝากเงินจาก
79.65 ปัจจุบัน บริษัทรับฝากเงินทั้งจากกรรมการ
กรรมการของบริษัท
และจากพนักงานประจำตามประกาศ
เรื่องสวัสดิการเงินฝากพนักงานซึ่งอยู่ภายใต้
เงื่อนไขและดอกเบี้ยเดียวกันทุกคนโดยมี
วงเงินในการฝากของพนักงานทุกคนรวม
ทั้งสิ้นไม่เกิน 33% ของทุนจดทะเบียนบริษัท
การรับฝากเงินจากพนักงานถือเป็นสวัสดิการ
อย่างหนึ่งที่ให้กับพนักงาน และบริษัทจะ
จ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ โดยจะ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดเงิน ซึ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทกำหนด
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 4.00
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บุคคลที่อาจมี		
ความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
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In 2011, the company has made transactions with the parties whose conflicts may arise as per Clause 11 of
Attachment to Financial Statement for the Fiscal Year (ended on December 31st 2011) and the auditor stated that this list
is the normal business practice. The details are as follows:-  
PROSPECTIVE
CONFLICT
PARTNER

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

TYPES OF		
RELATIONSHIP
DETAILS

The company holds 39%
of shares in PGH
The company and PGH
shares the same directors,
namely Mrs.Malee
Tangchaisanong and
Miss Petcharat
Anantawichai
3 TF holds 9.38% of the
company’s shares
3 The company and
TF shares the same
directors, namely
Mr.Pipat Paniangvait,
Mr.Kamthorn Tatiyakavee,
Mr.Apichart
Thammanomai and
Assoc.Prof.Dr.Kulpatra
Sirodom

VALUE
(MILLION		
BAHT)
COMPANY REMARKS

The company sold goods
to PGH, e.g. bread
crumbs, Saboten Pancake

1.41

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.

The company leases a  
plot of land from TF for
construction of a factory
in Lad Krabang Industrial
Estate as per the 10-year
Land Lease Agreement
starting from June 1st
1991 - May 31st 2001
and the Agreement has
been renewed until now.
The present Agreement
period is 3 years starting
from June 1st 2011 May 31st 2014 with rental
fees of 100,000
Baht per month.
3 The Company bought
chocolate aroma for its
raw materials

1.03

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.

1.47

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
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2. Thai President
Foods PCL (“TF”)

3
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PROSPECTIVE
CONFLICT
PARTNER

VALUE
(MILLION		
BAHT)
COMPANY REMARKS

PH holds 18.75% of the The company bought cars
company’s shares
as per the Financial Lease
3 The company and PH
share the same
directors, namely,
Mr.Pipat Paniangwet and
Mr.Kamthorn Tatiyakawi

83.50 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 2011, the company
bought 40 cars more under the Financial
Lease.
4. Kerry Flour Mills
3 The company and
The company bought flour 679.57 Flour is a main raw material for production
Limited (“Kerry”)
Kerry share the major
as its raw materials for
of bread and bakery products of The
shareholder, i.e. TF, who production of bread and
company who is the largest user of flour for
owns 39.00% of Kerry’s
bakery products.
production in Thailand and relying on a sole
shares.
supplier of raw materials may put The company
3 The company and
at risk for raw material shortage. As a result,
Kerry share a director,
The company selected 4 - 5 suppliers of flour,
Mr.Kamthorn Tatiyakavee.
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 3 The company and
The company bought
32.44 Due to numerous suppliers of packaging in the
Co., Ltd. (“Dai-Ichi”) Dai-Ichai share the
packages, e.g. sandwich
market, The company is able to be provided
major shareholder, i.e.
package from Dai-Ichi.
with information with respect to the market
TF who owns 50.10%
standard quality and price for comparing,
of Dai-Ichi’s shares
which The company later found that the price
3 The company and
is reasonable and made orders.
Dai-Ichi share a director:
Mr.Pipat Paniangvait
3
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3. President Holding
Co., Ltd. (“PH”)

TYPES OF		
RELATIONSHIP
DETAILS
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PROSPECTIVE
CONFLICT
PARTNER

6. Thanachem
(Bangkok) Co., Ltd.

7. Kewpie (Thailand)
Co., Ltd.

8. T.J.S. Marketing
Co., Ltd.
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9. Directors

TYPES OF		
RELATIONSHIP
DETAILS
3

3

3

Relations between the
directors

The company bought raw
materials, i.e. aromas and
food additives.

Relations between
the directors

The company bought raw
materials, vinegar and
mayonnaise.

Relations between
the directors

The company bought raw
materials, plam oil.

-

The company’s Directors
Deposit

VALUE
(MILLION		
BAHT)
COMPANY REMARKS

39.11 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.
22.03 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.
0.89 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.
79.65 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, 2011, the
interest rate stipulated by the company is
4.00%
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
EXPLANATION AND ANALYSIS OF FINANCIAL
POSITION AND PERFORMANCE RESULT

ในปี 2554 บริษัทได้มีการเพิ่มสายการผลิต ที่โรงงาน
บางชัน ทำให้บริษัทสามารถวางจำหน่ายสินค้าและพัฒนา
สินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ส่งผลให้สินค้าหลักของบริษัททำยอด
ขายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ขนมปังแผ่น ขนมปังสอดไส้ และเดลี่
แซนด์วิชและจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อช่วงปลายปี ซึ่งมีผล
กระทบต่อบริษัทบ้างในด้านการขนส่งสินค้าไปจำหน่ายให้แก่
ลูกค้า แต่ด้วยโรงงานทั้ง 2 แห่งน้ำท่วมเพียงบริเวณรอบนอก
บริ ษั ท จึ ง สามารถผลิ ต และจำหน่ า ยสิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบกับสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่สะดวกต่อการบริโภค
จึงทำให้เป็นที่ต้องการอย่างมาก มีผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น
5,556.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 20.44 และมี
กำไรสุทธิ 824.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 33.61
โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
รายได้จากการขาย

รายได้จากขายของบริษทั ในปี 2554 มีจำนวน 5,534.20
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 937.81 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 20.40 เนื่องจากการปรับขึ้นราคา
สินค้าหลักบางรายการ และจากการติดตั้งสายการผลิตเพิ่มที่
โรงงานบางชัน เมื่อไตรมาสที่ 2 ทำให้มีปริมาณสินค้าออกสู่
ตลาดมากขึ้นและสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้
มากขึ้น
เมื่ อ แยกวิ เ คราะห์ ย อดขายตามประเภทสิ น ค้ า โดย
เปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่าสินค้าในธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง ได้แก่
ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังสำหรับแฮมเบอร์เกอร์และสำหรับ
ฮอทดอก และขนมปังพร้อมทาน มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ
91.60 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.02 ธุรกิจ
เบเกอรี่ค้าปลีก มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 2.66 เพิ่มขึ้นร้อยละ
4.54 ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ
5.75 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.58 
รายได้อื่นในปี 2554 มีจำนวน 21.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2553 จำนวน 5.16 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัท
มีเงินฝากเพิ่มขึ้น จึงมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่ม ส่วน
หนึ่งมาจากรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเก่าที่หมดอายุการ
ใช้งานและเสื่อมสภาพ และจากรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

1. OPERATING RESULTS FOR THE PAST YEAR

In 2011, the company increased the production
line at Bangchan Factory which made the company
launch and develop the new products to the market, as
a result, the company increased the sales of its core
products especially sliced bread, filled bun and daily
Sanwich. The water crisis in the end of the year has little
affected to the company as it could not deliver the
products to the customers. The water was flooded only in
the surrounding area of its two factories. The company still
produced and sold its product continuously. As its
products were very convenient to consume which
resulted high demand and high sales. Thus, the operating
results for 2011; the company’s sales was Baht 5,556.12
million, an increase of 20.44% from 2010. Its net profit was
Baht 824.09 million, an increase of 33.61% from 2010. The
details were as following;
Sales Revenue

The company’s Sales Revenues in 2011 amounted
to Baht 5,534.20 million, an increase of Baht 937.81 million
or 20.40 percents comparing to 2010. It was due to the rise
in prices of some major products and the installment of
new production line in Bang Chan Factory in the second
quarter which made more products launch to the market
to meet the increasing demand of the consumers. 
When analyzing the sales based on each product
group, the wholesale bakery products such as sliced
bread, hamburger buns, hot dog bun and snack bread,
were accounted for 91.60 percents of sales revenue, an
increase of 21.02 percents comparing to the previous year,
retail bakery business was generated to 2.66 percents of
sales revenue, an increase of 4.54 percents comparing to
the previous year and fast food and restaurant business
was accounted for 5.75 percents of sales revenue, an
increase of 19.58 percents comparing to the previous year 
Other revenues in 2011 was Baht 21.92 million, an
increase of Baht 5.16 million, comparing to 2010. It was due
to the increasing in deposit money in the bank that
generated more interest money. In addition, the company
gained the revenue from selling old and amortized assets
as well as other miscellaneous revenue.
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1. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
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ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายของบริษัท ในปี 2554 มีจำนวน 3,422.99
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 618.85 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.07 ซึ่งผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตได้ปรับราคาสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี
2553 เมื่อเทียบสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอยู่ที่
ร้อยละ 61.85 ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 38.15 ลดลง
จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 38.99 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคง
รักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความ
สดใหม่เสมอ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 690.89 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 502.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2553 จำนวน 72.64 ล้านบาท และ 60.9 ล้านบาท ตาม
ลำดับ หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.75 และ 13.78 ตามลำดับ ค่า
ใช้จ่ายที่เพิ่มส่วนใหญ่เกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานที่ผันแปร
ตามยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า และค่าโฆษณา
ส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ดี บริษัทได้ควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อ
ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กำไรสุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกำไร
สุทธิ 824.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 207.29 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.61 มีผลมาจากรายได้จากการขาย และ
รายได้อื่นที่เพิ่มสูงขึ้น อัตรากำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ
14.83 ของรายได้รวม และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.83 บาท 

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ
28.06 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เนื่องจากกำไรสุทธิสูงขึ้น โดยในปี
2554 บริษัทมีเงินปันผลจ่ายจำนวน 343.35 ล้านบาท จ่ายจาก
ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2553 (1 กรกฎาคม 2553 31 ธันวาคม 2553) จำนวน 176.85 ล้านบาท และเงินปันผล
ระหว่างกาลสำหรับปี 2554 (1 มกราคม 2554 - 30 มิถุนายน
2554) จำนวน 166.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553
จ่ายเพิ่มขึ้น 70.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.70 
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ภาษี เ งิ น ได้ และหลั ง หั ก สำรองตาม
กฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการ
ลงทุนของบริษัท 

Cost of sales

In 2011, the company’s Cost of sales amounted to
Baht 3,422.99 million, an increase of Baht 618.85 or 22.07
percents comparing to the previous year. The reason was
that there was an increase in cost of raw materials as well
as an increase amount of raw materials used in
manufacturing according to the rise in the sales. The ratio
of cost of goods sales to sales revenue was 61.85
percents. Thus, the company’s Gross Profit Margin was
38.15 percents, decreasing from the previous year which
was 38.99 percents. However, the company still
maintained the quality and standard of its products as
well as products’ freshness 
Selling and administrative expenses

In 2011, the company’s Selling expenses amounted
to Baht 690.89 Million, administrative expenses amounted
to Baht 502.79 Million, a rise of Baht 72.64 Million or 11.75
percents and Baht 60.9 million or 13.78 percents,
respectively comparing to the previous year. Most
expenses were relevant to commission which varied to
amount of sales, transportation expenses as well as
advertisement and promotion expenses. However, the
company had controlled the expenses in order to keep its
management effectively. 
Net profit

As of the year ended December 31, 2011, net
profit from the operating result was generated at Baht
824.09 million, a rise of Baht 207.29 Million or 33.61
percents. comparing to 2010. It was resulted in an
increase in sales and other revenues. The company’s net
profit margin was 14.83 percents of total revenue and the
basic earning per share was 1.83 baht.
Return on Equity

The company’s return on equity for 2011 was 28.06
percent, increasing when compare to 2010. In 2011, the
dividend payment was Baht 343.35 million. The dividend
payments were firstly, from the second half of the
operating results for 2010 (1 July 2010-31 December 2010)
amounted to Baht 176.85 million and secondly, from the
first half of 2011 (1 January 2011 - 30 June 2011),
amounted to Baht 166.50 million. Dividend payment was
raised by Baht 70.2 million or 25.70 percents comparing to
year 2010.
The company has policy to pay the dividend not
less than 50 percents of net profit after tax and legal
reserve deduction. The dividend payment may be
changed based on the operating result, financial status
and investment plan of the company.
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สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 4,320.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 555.13
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.74 ประกอบด้วยสินทรัพย์
หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มี
มูลค่า 1,466.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.95 ของสินทรัพย์
รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 396.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 37.07 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด จำนวน 211.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
54.84 เนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้น ในส่วนลูกหนี้การค้าและลูก
หนี้อื่น เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 177.55 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 33.40 เนื่องจากยอดขายเชื่อเพิ่มขึ้น 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มี
มูลค่า 2,853.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.05 ของสินทรัพย์
รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 158.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อ ยละ 5.88 เนื่ อ งจากซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพิ่ ม ขึ้ น
จำนวน 125.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 เงินจ่ายล่วง
หน้าค่าซื้อสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นจำนวน 13.67 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 89.06 และเงินลงทุนระยะยาวอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 15
ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เพรซิเดนท์
ฟลาวมิลล์ จำกัด
สภาพคล่อง

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 211.19 ล้านบาท โดยมี
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,138.91 ล้านบาท
สาเหตุมาจากกำไรจากการดำเนินงานที่เป็นเงินสด 1,338.36
ล้านบาท ขณะที่กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 534.79
ล้ า นบาท เนื่ อ งจากการซื้ อ เครื่ อ งจั ก รใหม่ เ พิ่ ม เพื่ อ ติ ด ตั้ ง ที่
โรงงานบางชัน และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
392.93 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล 343.35 ล้านบาท
และจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ในการซื้อรถยนต์เพื่อ
จัดส่งสินค้า โดยการทำ Leasing จำนวน 52.18 ล้านบาท 
อัตราส่วนสภาพคล่อง บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
อยู่ในระดับที่ดีมาตลอด มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.60 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.42 เท่า และอัตราส่วนสภาพ
คล่องกระแสเงินสด 1.29 เท่า สำหรับระยะเวลาขายสินค้า อยู่
ที่ 1 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 40 วัน และระยะเวลา
ชำระหนี้เฉลี่ย 49 วัน ทำให้บริษัทมีรอบหมุนเวียนเงินสด
(Cash Cycle ) 8 วัน

2. FINANCIAL STATUS
Assets

As of December 31st, 2011, total asset of the
company accounted to Baht 4,320.19 million, an increase
of Baht 555.13 million or 14.74 percents from the year end
of 2010. The assets consist of current asset and fixed asset
as following;
Current assets, as of December 31 st, 2011,
accounted to Baht 1,466.96 million or 33.95 percents of
total assets, an increase of Baht 396.77 million or 37.07
percents comparing to year 2010. It was due to an
increase in cash and cash equivalent, accounted to Baht
211.19 million or 54.84 percents comparing to year 2010. It
was resulted from increasing sales. For account receivable
and other receivables, there was an increase of Baht
177.55 million or 33.40 percents comparing to 2010 as the
credit sales went up
Non-Current Assets, as of December 31st, 2011,
accounted to Baht 2,853.23 million or 66.05 percents of
total assets, an increase of Baht 158.36 million or 5.88
percents comparing to 2010. It was due to an increase in
new machine and equipment purchase, by Baht 125.22
million or 4.71 percents. Advance payment to buy assets
increased by Baht 13.67 million or 89.06 percents. And
long terms investment increased by Baht 15 million as
there was an investment in President Flour Mill Co., Ltd.
Liquidity

As of year ended December 31st, 2011, net cash
flow of the company rose by Baht 211.9 million. The cash
flow from operation activities was Baht 1,138.91 million as
the cash operating profit accounted to Baht 1,338.36
million. The cash flow used in investing activities was Baht
534.79 million as the money was spent for new machine in
Bang Chan factory. Beside this, Baht 392.93 million of cash
flow was used in financing activities as for dividends
payment of Baht 343.35 million and for debts under the
financial lease agreement for purchasing transport
vehicles at the amount of Baht 52.18 million.
For current ratio; the company showed a good
current ratio with a number of 1.60 with Quick Ratio of
1.42 and Cash Ratio of 1.29. The holding period was 1
day. The average collection period was 40 days and the
average payment period was 49 days. The company’s
cash cycle was 8 days. 
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2. ฐานะการเงิน
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แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีหนี้สินรวม จำนวน
1,158.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.82 ของหนี้สินและส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จำนวน 105.98 ล้านบาท หรือ
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 10.07 โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และ
เจ้ า หนี้ อื่ น ซึ่ ง มาจากการซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ หี บ ห่ อ หนี้ สิ น
หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 29.59 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานค้างจ่ายต่างๆ หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 43.09
ล้านบาท มีผลมาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (Leasing)
ส่วนทีเ่ กิน 1 ปีทเี่ พิม่ ขึน้ และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน 33.98 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน
3,161.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.18 ของหนี้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 449.15 ล้านบาท
เนื่องมาจากผลประกอบการของบริษัท มีกำไรสุทธิ 824.09
ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 343.35 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่ง
กำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 6.06 ล้านบาท ทำให้
มีมูลค่าตามบัญชี ปี 2554 และปี 2553 เท่ากับ 7.03 บาทต่อ
หุ้ น และ 6.03 บาทต่ อ หุ้ น ตามลำดั บ และเมื่ อ วั น ที่ 12
พฤษภาคม 2554 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
สามัญที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10
บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มจาก
45 ล้านหุ้น เป็นจำนวน 450 ล้านหุ้น
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.37 เท่า ซึ่ง
อยู่ในระดับต่ำ อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
108.89 เท่า แสดงว่าบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเพียงพอที่
จะชำระดอกเบี้ย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้าง
เงินทุนของบริษัทและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2554 มีจำนวนเงิน
รวม 832,000 บาท
(2) ค่าบริการอื่น (non-audit-fee)
บริษทั จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ในปี 2554
ประกอบด้วย 
3 ค่าตรวจสังเกตุการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือ ให้แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีจำนวนเงินรวม 20,000 บาท
3 ตรวจสอบเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ-ตรวจสอบ
ตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดย สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 3 บัตรๆ ละ
88,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 264,000 บาท

SOURCES OF CAPITAL
Total liabilities

As of December 31st, 2011, the company had
total liabilities of Baht 1,158.93 million, accounted for 26.82
percents of Liabilities and Shareholders’ Equity, an
increase of Baht 105.98 million or 10.07 percents from year
2010. Most of the liabilities were from account payable
and other payables as a purchase of raw materials and
package. Other current liabilities increased by Baht 29.59
million which came from accrued expenses. Non- current
liabilities increased by 43.09 as an increase of debt under
financial leasing agreement (over 1 year) as well as Baht
33.98 million for long term employee’s reserve. 
Shareholders’ Equity

As of December 31st, 2011, the Shareholders’ Equity
was Baht 3,161.26 million or 73.18 percents of Liabilities
and Shareholders’ Equity, an increase of Baht 449.15
million from year 2010. The net operating profit was Baht
824.09 million. The dividend was paid at amount of Baht
343.35 million. The share of profit from investment in joint
venture was Baht 6.06 million. The Company’s book value
of 2011 and 2010 were Bath 7.03 per share and Bath 6.03
per share, respectively. On May 12, 2011, the company
had registered to change the value of the common share
with the Ministry of Commerce by reducing its value from
10 Baht to 1 Baht, thus the number of shares increase
from 45 million shares to 450 million shares
Suitable capital structure

The ratio of liabilities to equity was 0.37 which was
a low figure. the past three years. The interest coverage
ratio was 108.89 which showed that the company had
sufficient operating profit to pay the interest. It also
showed the stability of company’s capital structure as well
as debt payment ability.
3. AUDITOR COMPENSATION

1. Auditing fee 
The company paid for auditing fee as following
3 832,000 Baht paid to the company’s auditor
In 2011.
2. Non-audit Remuneration
The company paid other services, consisting of
3 20,000 Baht for observation of inventory
demolishing to the Company’s auditor.
3 264,000 Baht paid for verifying of specific
objectives in compliance with conditions applied to the
investment promotion certificate by BOI - 3 certificates at
88,000 Baht per certificate.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554

เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

TO THE SHAREHOLDERS OF PRESIDENT
BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการบริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด
(มหาชน) เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง เป็ น
กรรมการอิสระ โดย ณ สิน้ ปี 2554 มีกรรมการตรวจสอบรวม
จำนวน 4 ท่าน ซึง่ มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นาย พิมล รัฐปัตย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์
ด้านกฎหมาย)
2. แพทย์หญิง ยุพา 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
กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ปฏิบตั งิ าน
ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยส่งเสริมให้บริษัทมีการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน
ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมมีความ
เป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีทงั้ จากผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละ 1 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะ
กรรมการบริษทั กรรมการทีพ่ น้ จากตำแหน่งตามวาระมีสทิ ธิได้
รับเลือกกลับเข้ามาทำงานใหม่ได้ และกำหนดช่วงของวาระการ

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, 2011, there have been four audit
committees. 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 gain a maximum benefits. The
Audit Committee has performed the duties
independently, with no limitations of receiving information
from the management and related employees who well
cooperate.
The Audit Committee has one year period of
office or retain his office during such time only as the
Audit Committee entitle. The retiring members is eligible
for re-election. The period of office for the Audit
Committee is the same as that of the Board of Directors.
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ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนคณะกรรมการ
บริษทั โดยมีนางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ผูจ้ ดั การส่วนตรวจ
สอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4
ครัง้ เพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ ำคัญ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น แผนการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท อีกทั้งยังมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบ
ภายนอก ได้แก่ บริษทั สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
เพื่อพิจารณาระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการ
เงินของบริษัทตลอดจนข้อสังเกตและรายงานผลการตรวจสอบ
ของหน่วยงานดังกล่าว มีการสอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี พิจารณาผลการตรวจสอบและความคืบหน้าการ
ดำเนินงานตามแผน ประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงาน
ภายในของบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น ต่ า งๆ สรุ ป ผลการ
พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของ
บริษทั พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. พิ จ ารณาและสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาส
งบการเงินประจำปี รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอ ทันต่อ
เวลาการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการ
บัญชี และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท
ร่วมกับผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และรับฟังคำชีแ้ จงจากผูบ้ ริหาร
และผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และเพียงพอ
จึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมี
ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป
2. สอบทานระบบการควบคุ ม ภายในที่ ส ำคั ญ โดย
พบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ
โปร่ ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล สามารถบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้าหมายของดำเนินงาน รวมทั้ ง มี ก าร
เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเชือ่ ถือได้ และเน้นย้ำ
ให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในเรือ่ งต่อไปนี 
้
3 ปรับปรุงและแก้ไข นโยบาย ข้อบังคับ เกีย
่ วกับ
การจำหน่ายทรัพย์สิน เพื่อให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ในกระบวนการจำหน่ายทรัพย์สนิ
3 ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ข เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนจั ด ซื้ อ
จัดจ้าง เพื่อให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ใน
กระบวนการสรรหาและจัดซือ้
3 ปรับปรุงและแก้ไข นโยบาย ข้อบังคับ เกีย
่ วกับ
ระบบสารสนเทศ 
3 ให้ความเชือ
่ มัน่ ในระบบการควบคุมภายใน ของ
ระบบพัฒนาคุณภาพ และบุคลากร
3 การติดตามและประเมินผล ระบบการควบคุม
ภายใน ของระบบสารสนเทศ

Miss Lapasrada lertpanurot, the manager of the internal
audit division, shall be the secretary of the Audit
Committee.
In 2011, there were four meetings of the audit
committee. They considered the matter regarding to
major risks and affect that might happen as well as risk
management plan and internal control system. In
addition, they also had a meeting with Ernst & Young
Office Limited, an external auditor to consider the internal
control system regarding to the company’s financial
report as well as the notifications and examination report
of such department. The annual internal control plan was
also examined. The examination was considered and the
plan was followed up. Moreover, the meeting with the
executives of the department was held to consider each
issue and summarized them to the board of director and
company executives. The important information was
summarized as follows:
1) Jointly work with the auditor to consider and
review quarterly and annual financial statements as well
as disclosure of sufficient information conforming to the
general accepted accounting principles, accounting
standards and changes in accounting policies that are
important to the Company 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 in conform 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 and found that the Company’s internal
control system is suitable, sufficient, transparent, and
efficient. The Company could achieve its objective and
its operational target. In addition, the information was
disclosed correctly, completely and reliably. However, the
management department should improve its internal
control system regarding to the following matter;
3 To improve and amend the policies,
regulations regarding to asset disposal in order to make it
suitable, and transparent, and the process can be
examined
3 To adjust policies as to procurements to be
suitable, transparent, and the process can be examined
3 To improve and amend the policies,
regulations regarding to information system
3 To create the confidence in internal control
system for personnel and quality development system.
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To do the follow up and evaluate the
internal control system for information system
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 examining
reports that covered the company’s important work
systems as well as providing suggestion to the internal
auditor 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 make internal audit to be more efficient.
4) To acknowledge the report from the Risk
Management Committee regarding to the operation risk
management plans which consisted of production,
administration, and sales in order to know impacts of Risks
and seek guidelines for managing risks of the Company
as well as suggesting the internal audit division to use the
risk assessment for annually internal audit planning. The
revision of the audit plan should be regularly done in
order to create the efficient guideline that response to
the changing risks.
5) To check and express opinions on related
transactions or transactions that might have conflicts of
Interests as well as disclosing information on the said
transactions in conformity to the regulations 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. The sufficient correct and completed
information should be disclosed.
6) To review that the company operates under the
laws Regarding to securities and securities market, the
regulations of the Stock Exchange of Thailand as well as
other related laws regarding to business operation in
order to ensure the shareholders and related parties that
its business is right and transparent.
7) To submit the report on the Audit Committee’s
activities to the Board of Directors every time the Audit
Committee held the meeting to be conformed to the
Audit Committee’s good practice.
8) To consider, select, and specify the auditor’s
compensation in order to propose to the board of
directors and get approval from the shareholders’
meeting 
3
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เพื่ อ ให้ ร ะบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท มี
ประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทาน
รายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำ
ต่ า งๆ ต่ อ ผู้ ต รวจสอบภายใน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน โดยได้มกี ารพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปี ทัง้ นีย้ งั ได้สนับสนุนให้มี
การพัฒนาความรู้ของบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล
และยกระดับการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4. รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operation Risk) ในด้านการผลิต ด้านสำนักงาน และด้าน
ฝ่ายขาย เพื่อทราบถึงผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ และ
หาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งได้
เสนอแนะให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน นำผลการประเมิน
ความเสี่ยง ไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนแผนการตรวจสอบ
ของบริษทั เป็นประจำทุกครัง้ เมือ่ ความเสีย่ งของบริษทั มีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบของบริษัทให้มี
ประสิทธิผลยิง่ ขึน้
5. ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ของรายการดั ง กล่ า ว ตามข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยพบว่ารายการดังกล่าว
เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่สมเหตุ
สมผล และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว
6. สอบทานให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น
และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
7. ได้มีการนำเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ทีด่ ขี องคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง และเสนอค่ า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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9. คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 32 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2554 เพือ่ ช่วยตอบ
ข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ด้วย
สรุปโดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
หน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของบริ ษั ท อย่ า ง
มีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ และได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
ดำเนิ น งานภายใต้ ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
มีระบบการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีความโปร่งใสและเชือ่ ถือ
ได้ และภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัท เพรซิเดนท์
เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิ
งานให้มคี ณุ ภาพดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง และมีความพร้อมทีจ่ ะเจริญ
เติบโต โดยดำรงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ตี ลอดไป

9) All members of the audit committee attended
the shareholder’s meeting No 32 on April 28th, 2011, in
order to answer the shareholders’ questions.
In summary, the Audit Committee had conducted
their duties completely as specified at the Charter of the
Audit Committee which was approved by the Board of
Directors and had an opinion that the Board of Directors
as well as the management team had an intention to
professionally perform their duties to achieve the
Company’s goal with and set the top priority to operate
under the efficient internal control system and the good
governance with transparency and reliability and under
management and employees’ ethics and codes of
conduct. Thus, it is confident that President Bakery Public
Company Limited has continuously developed and
improved its operation system to be a better and it is
ready to grow as well as maintaining the position of the
good corporate governance forever.

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

On behalf og the Audit Committee

(นายพิมล รัฐปัตย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(MR. PHIMOL RATTAPAT)
Chairman of the Audit Committee
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปี 2554

คณะกรรมการบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 บริษัทใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สม
เหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียง
พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับปรับปรุง และมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี โดยมาตรฐานที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบ
การเงินของบริษัทในปี 2554 คือ มาตรฐาน ฉบับที่ 19 เรื่องผล
ประโยชน์พนักงาน งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและให้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา อย่างครบถ้วน เป็นจริง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้
ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนิน
งานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมต่อการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และข้อผูกพันต่างๆ มี
การเปิดเผยและปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน มี
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส
และเชื่อถือได้ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ ป รากฏในหน้ า รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง แสดงไว้ ใ น
รายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม
ภายในของของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ
ความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

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, 2011, the Company has used suitable accounting policies
and has practiced it with consistency. Also the Company has
used judgment carefully and reasonable estimates for the
preparation and has disclosed important information
appropriately at the notes of the financial statements, the
company adopted the revised and new accounting
standards issued by the Federation of Accounting Professions,
especially TAS 19 Employee Benefits do have significant
impact on the financial statements for the year 2011. 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,
2011.

(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์) (นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย)
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้อำนวยการ

(MR.PIPAT PANIANGVAIT) (MR.APICHART THAMMANOMAI)
Chairman of the Board
Managing Director

Annual Report 2011 President Bakery Public Company Limited
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PREPARATION FINANCIAL REPORTS FOR THE YEAR 2011
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผล
การตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การ
ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้
บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 5 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง
และมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ โดยในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรก บริษัทฯเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่า
หนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน 

			

วิชาติ โลเกศกระวี

			
			

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2555

			

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

2554

2553

2554

2553

8
9, 11
10

596,264,070
709,111,568
150,712,606
10,875,880
1,466,964,124

385,066,986
531,559,671
140,930,621
12,631,424
1,070,188,702

596,264,070
709,111,568
150,712,606
10,875,880
1,466,964,124

385,066,986
531,559,671
140,930,621
12,631,424
1,070,188,702

12
13
14

13,897,600
15,000,000
2,786,147,285
29,022,722
805,771
1,996,354
6,356,402
2,853,226,134
4,320,190,258

8,442,283
2,660,925,587
15,347,413
1,294,434
2,323,734
6,541,253
2,694,874,704
3,765,063,406

5,850,000
15,000,000
2,786,147,285
29,022,722
805,771
1,996,354
6,356,402
2,845,178,534
4,312,142,658

5,850,000
2,660,925,587
15,347,413
1,294,434
2,323,734
6,541,253
2,692,282,421
3,762,471,123

15
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงาน
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

17
11, 18

78
608,881,454

591,665,451

78
608,881,454

591,665,451

11, 19

68,260,107
67,060,015
152,668,527
20,386,721
917,256,902

52,180,486
68,351,203
125,345,711
16,828,265
854,371,116

68,260,107
67,060,015
152,668,527
20,386,721
917,256,902

52,180,486
68,351,203
125,345,711
16,828,265
854,371,116

11, 19
11, 20
20
21

83,586,175
79,646,619
43,583,378
33,976,079
876,201
241,668,452
1,158,925,354

77,410,516
72,795,970
47,836,707
535,907
198,579,100
1,052,950,216

83,586,175
79,646,619
43,583,378
33,976,079
876,201
241,668,452
1,158,925,354

77,410,516
72,795,970
47,836,707
535,907
198,579,100
1,052,950,216

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
22
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2553: หุน้ สามัญ 45,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2553: หุน้ สามัญ 45,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
23
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000
674,379,513

450,000,000
674,379,513

450,000,000
674,379,513

450,000,000
674,379,513

45,000,000
1,991,885,391
3,161,264,904
4,320,190,258

45,000,000
1,542,733,677
2,712,113,190
3,765,063,406

45,000,000
1,983,837,791
3,153,217,304
4,312,142,658

45,000,000
1,540,141,394
2,709,520,907
3,762,471,123
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
กำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน และภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
12
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

5,534,200,359
10,890,068
11,026,076
5,556,116,503

4,596,386,529
4,071,842
12,689,288
4,613,147,659

5,534,200,359
10,890,068
11,611,076
5,556,701,503

4,596,386,529
4,071,842
13,274,288
4,613,732,659

3,422,985,498
690,891,738
502,790,605
4,616,667,841

2,804,137,759
618,251,504
441,892,266
3,864,281,529

3,422,985,498
690,891,738
502,790,605
4,616,667,841

2,804,137,759
618,251,504
441,892,266
3,864,281,529

939,448,662
6,061,639

748,866,130
1,273,788

940,033,662
-

749,451,130
-

945,510,301
(13,352,502)
932,157,799
(108,070,941)
824,086,858

750,139,918
(10,599,473)
739,540,445
(122,735,119)
616,805,326

940,033,662
(13,352,502)
926,681,160
(108,070,941)
818,610,219

749,451,130
(10,599,473)
738,851,657
(122,735,119)
616,116,538

824,086,858

616,805,326

818,610,219

616,116,538

1.83

1.37

1.82

1.37

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กำไรสะสม
		
		
		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 5)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- หลังปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทุนที่ออก		
จัดสรรแล้ว จำหน่าย ส่วนเกินมูลค่า สำรอง
และชำระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้จัดสรร

รวม

450,000,000
450,000,000

674,379,513
674,379,513

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

450,000,000

674,379,513

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

-

-

450,000,000
450,000,000

674,379,513
674,379,513

-

(31,585,144) (31,585,144)

45,000,000 1,511,148,533 2,680,528,046
(343,350,000) (343,350,000)
824,086,858 824,086,858
45,000,000 1,991,885,391 3,161,264,904

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสะสม

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

		
		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 5)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- หลังปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก		
จัดสรรแล้ว จำหน่าย ส่วนเกินมูลค่า สำรอง
และชำระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้จัดสรร

รวม

450,000,000
450,000,000

674,379,513
674,379,513

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

450,000,000

674,379,513

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

-

-

450,000,000
450,000,000

674,379,513
674,379,513

-

(31,563,822) (31,563,822)

45,000,000 1,508,577,572 2,677,957,085
(343,350,000) (343,350,000)
818,610,219 818,610,219
45,000,000 1,983,837,791 3,153,217,304

119

งบกระแสเงินสด
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
สำรองค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สำรองค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

932,157,799

739,540,445

926,681,160

738,851,657

411,071,194
(3,872,902)
(6,061,639)
259,065
4,030,557
94,966
(10,890,068)
11,574,920

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

411,071,194
(3,872,902)
259,065
4,030,557
94,966
(10,890,068)
(585,000)
11,574,920

375,694,250
(1,714,952)
241,898
(4,071,842)
(585,000)
9,162,712

1,338,363,892

1,117,578,723

1,338,363,892

1,117,578,723

(177,637,529)
(21,590,685)
1,755,544
184,851

(77,492,414)
(24,000,873)
(3,660,938)
(736,091)

(177,637,529)
(21,590,685)
1,755,544
184,851

(77,492,414)
(24,000,873)
(3,660,938)
(736,091)

89,023,670
31,024,748
340,294
(1,618,300)
1,259,846,485
(11,574,920)
(109,362,129)
1,138,909,436

108,385,125
18,359,718
(69,244)
1,138,364,006
(9,162,712)
(113,359,730)
1,015,841,564

89,023,670
31,024,748
340,294
(1,618,300)
1,259,846,485
(11,574,920)
(109,362,129)
1,138,909,436

108,385,125
18,359,718
(69,244)
1,138,364,006
(9,162,712)
(113,359,730)
1,015,841,564

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
		

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงานลดลง
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2554

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2553

(15,000,000)
(522,266,666)
4,813,542
(13,675,309)
(125,899)
10,890,068
585,000
(534,779,264)

(399,154,065)
3,950,011
(15,347,413)
(270,000)
4,071,842
585,000
(406,164,625)

(15,000,000)
(522,266,666)
4,813,542
(13,675,309)
(125,899)
10,890,068
585,000
(534,779,264)

(399,154,065)
3,950,011
(15,347,413)
(270,000)
4,071,842
585,000
(406,164,625)

78
(52,180,486)
6,850,649
(4,253,329)
(343,350,000)
(392,933,088)
211,197,084
385,066,986
596,264,070

(486,841)
(45,503,644)
12,638,431
(4,055,012)
(273,150,000)
(310,557,066)
299,119,873
85,947,113
385,066,986

78
(52,180,486)
6,850,649
(4,253,329)
(343,350,000)
(392,933,088)
211,197,084
385,066,986
596,264,070

(486,841)
(45,503,644)
12,638,431
(4,055,012)
(273,150,000)
(310,557,066)
299,119,873
85,947,113
385,066,986

74,435,766
10,776,006
11,808,700

82,400,184
82,853,627
-

74,435,766
10,776,006
11,808,700

82,400,184
82,853,627
-
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1.

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมี
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทฯ
ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายขนมปัง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส
ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบ
การเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
รายได้
ฉบับที่ 19
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
กำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
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ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงาน
จากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่ให้กับพนักงานโดยใช้การคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้
กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ 
บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้
ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้บริษัทฯ
มีกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงเป็นจำนวน 4.0 ล้านบาท (0.01 บาทต่อหุ้น) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกล่าว แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
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มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตี
ราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ
ผู้ถือหุ้น
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือ
ปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน
ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้มาถือปฏิบัติ 

5.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานเนื่องจาก
การนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3
เนื่องจากบริษัทฯนำมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าวทำให้กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรลดลงจำนวนประมาณ 31.6 ล้านบาท ได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

6.

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
6.1 การรับรู้รายได้

		

		
		

ขายสินค้า
รายได้จากการขายจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลังจากหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

6.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายุหนี้ 
6.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
ราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตประกอบด้วยต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย
วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงานถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
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6.5 เงินลงทุน

ก)
ข)
ค)

เงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงมูลค่าตามราคา
ทุน บริษัทฯจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงิน
ลงทุนต่ำกว่าราคาทุนในบัญชี
เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงมูลค่าตามวิธีส่วน
ได้เสีย
เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

6.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 	

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา
ของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545
คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีอัตราลดลงทวีคูณตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
อาคาร
- 10 - 20  ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
- 5 - 20   ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- 3 - 5  ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน
- 5  ปี
ยานพาหนะ
- 5  ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 
บริษัทฯตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ใน
ส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
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6.7 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ได้มา บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการเริ่ม
แรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นั้น
บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์นั้น ยกเว้นคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 คิดค่าตัดจำหน่ายโดยวิธีอัตราลดลงทวีคูณ
และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลา
การตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้
จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้
				

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

อายุการให้ประโยชน์

5 ปี

6.8 สิทธิการเช่าที่ดินและค่าตัดจำหน่าย

สิทธิการเช่าที่ดินแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าที่ดินคำนวณจากราคา
ทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าระหว่าง 10 -15 ปี 
ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
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6.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
6.10 สัญญาเช่าระยะยาว

		

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่
ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 
		 สัญญาเช่าดำเนินงาน
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ให้
เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานสุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้
เช่าจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก
สัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลา
บัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
6.11 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน หรือหากเป็นรายการที่ได้มีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่
ตกลงล่วงหน้านั้น
กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯหาก
มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี
มูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้
อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบ
จำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการ
จำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลก
เปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
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6.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
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หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับ
รู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภาย
หลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไร
หรือขาดทุนทันที
6.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

		

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
		 โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
		 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้นบริษัทฯจัดให้มีโครงการผล
ประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา
บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้
ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันที
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกบริษัทฯ เลือกรับรู้
หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไร
สะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

6.14 ภาษีเงินได้

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
6.15 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไร
หรือขาดทุน 
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7.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สำคัญ มีดังนี้
สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว
แล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็นต้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคง
เหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่น
นั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการ
ขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง

8.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

				

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
พันบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั๋วแลกเงิน
รวม

2554

1,589
50,675

544,000
596,264

(หน่วย: พันบาท)
2553

1,818
24,249
359,000
385,067

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี
ที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญเกิดขึ้นจากผลของเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่มีการตั้งสำรองหนี้สิน
ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี  อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 3.20
ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.92 ต่อปี)

9.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนด
ชำระได้ดังนี้ 
				

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้างชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

10.

(หน่วย: พันบาท)
2553

2554

266
266

186
186

372,428

312,071

335,581
780
82
708,871
(107)
708,764
709,030

217,670
155
12
529,908
(12)
529,896
530,082

82
82
709,112

1,478
1,478
531,560

สินค้าคงเหลือ

				

สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่อ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

2554

2,007
3,071
73,534
41,706
30,395
150,713

(หน่วย: พันบาท)
2553

1,751
3,382
57,109
38,789
39,899
140,930
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11.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2554

2553

นโยบายการกำหนดราคาและการกู้ยืม

ขายสินค้า
ซื้อสินค้า

2
776

1
534

ค่าเช่าจ่าย

1

1

ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน

4

3

ราคาทีต่ กลงร่วมกันซึง่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาทีต่ กลงร่วมกันซึง่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ
ตามอัตราที่ระบุในสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาด
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญาซึ่งใกล้
เคียงกับอัตราตลาด

3

2

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยจ่าย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
(2553:  ร้อยละ 3.00 ต่อปี)

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 
				

(หน่วย: พันบาท)
2553

2554

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทร่วมค้า (บริษัทถือหุ้นในกิจการดังกล่าวและมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)  
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน (มีกรรมการที่เกี่ยวโยงกัน)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

203
63
266

121
65
186

203,381
17,638
221,019

147,735
11,445
159,180

88,169
(4,671)
83,498
(42,275)

76,393
(4,753)
71,640
(26,708)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นในบริษัทฯและ/หรือมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน (มีกรรมการที่เกี่ยวโยงกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นในบริษัทฯและมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดจำหน่าย
สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

130
				

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
2553

2554

41,223
79,647

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

44,932
72,796

ในระหว่างปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ (รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย) มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือ
ในระหว่างปี		
ณ วันที่ 			
1 มกราคม 2554
เพิ่มขึ้น
ลดลง

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

72,796

46,482

39,631

79,647

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ดังต่อไปนี้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร

				

(หน่วย: ล้านบาท)
2553

2554

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

53.1
1.0
54.1

-

49.0
49.0

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ ไม่มีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

12.

เงินลงทุนในการร่วมค้า

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้านี้เป็นเงินลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
					
กิจการที่		
ทุนเรียก		
ควบคุมร่วมกัน ลักษณะธุรกิจ ชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน

งบการเงินที่แสดง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนตาม
ที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
วิธีราคาทุน

			

ล้านบาท

				
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน ดำเนินธุรกิจร้าน
เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด
อาหารญี่ปุ่น
รวมเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า

15

2554

2553

2554

2553

2554

2553

ร้อยละ

ร้อยละ

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

39

39

13,898

8,442

5,850

5,850

13,898

8,442

5,850

5,850

131

ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทฯร่วมกับผู้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งและบริษัทในประเทศแห่ง
หนึ่งได้จัดตั้ง บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านร้านอาหารญี่ปุ่น โดยบริษัทฯได้
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจำนวน 585,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.85 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 39 และได้ถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
12.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนดังนี้
		
		
		
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
		

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าในระหว่างปี
2554

2553

6,062
6,062

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯรับ
ระหว่างปี
2554

1,274
1,274

2553

585
585

585
585

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

จำนวนรวมของส่วนได้เสียแต่ละรายการตามสัดส่วนของการร่วมทุนที่บริษัทฯมีอยู่ในบริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์
ฟู้ดส์ จำกัด แยกเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แสดงได้ดังนี้

				

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

2554

6.4
14.4
20.8
(6.6)
(0.2)
(6.8)
14.0

2553

4.0
8.3
12.3
(3.8)
(3.8)
8.5

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

			

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

			
				

2554

รายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรสุทธิ

13.

2553

34.9
(22.1)
(4.0)
8.8
(2.7)
6.1

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

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว

			

ล้านบาท

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

ให้บริการสนามกอล์ฟ
ผลิตและจำหน่าย
สินค้าประเภทแป้ง

มูลค่าเงินลงทุน (ราคาทุน)

2554

2553

2554

2553

ร้อยละ

ร้อยละ

พันบาท

พันบาท

200

1

1

2,000

2,000

150

10

-

15,000
(2,000)
15,000

(2,000)
-

				

บริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด

สัดส่วนเงินลงทุน

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์
จำกัด ตามส่วนของเงินลงทุนที่บริษัทฯถืออยู่คิดเป็นจำนวนประมาณ 0.1 ล้านบาท (2553: 0.1 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้
บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้เต็มจำนวนแล้ว เนื่องจากบริษัทฯคาดว่าจะไม่ได้รับคืนเงินลงทุนดังกล่าว
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในหุ้น
สามัญของบริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 60 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 และได้ถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น บริษัทดังกล่าวได้เรียกชำระ
ทุนจดทะเบียนร้อยละ 25 และบริษัทฯได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นเป็นจำนวน 15 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2554

14.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

							
งานระหว่าง
					
เครื่องตกแต่ง		
ก่อสร้างและ
				
เครื่องจักรและ และอุปกรณ์		
สินทรัพย์
		
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์ สำนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง
ราคาทุน
1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)

158,205
9,033
121

1,027,916
2,582

2,067,173
58,288

601,718
61,443
19,491

472,991
18,027
89,223

33,931
475,883
(170,255)

รวม
4,361,934
564,386
(550)
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(หน่วย: พันบาท)
							
งานระหว่าง
					
เครื่องตกแต่ง		
ก่อสร้างและ
				
เครื่องจักรและ และอุปกรณ์		
สินทรัพย์
		
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์ สำนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง
จำหน่าย
(35,840)
(911)
31 ธันวาคม 2553
167,359
1,030,498
2,089,621
681,741
ซื้อเพิ่ม
16,359
50,403
โอนเข้า (ออก)
9,397
636,179
44,718
จำหน่าย
(22,562)
31 ธันวาคม 2554
167,359
1,039,895
2,742,159
754,300
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2553
155,049
962,076
423,118
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
51,417
183,692
78,179
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ
ส่วนที่จำหน่าย
(33,605)
(910)
31 ธันวาคม 2553
206,466
1,112,163
500,387
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
49,761
211,549
86,626
ค่าเสื่อมราคา - จำหน่าย
(21,976)
31 ธันวาคม 2554
256,227
1,323,712
565,037
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
167,359
824,032
977,458
181,354
31 ธันวาคม 2554
167,359
783,668
1,418,447
189,263
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี
2553 (281 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2554 (311 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

(11,369)
568,872
3,006
87,246
(11,745)
647,379

339,559
466,523
(777,540)
28,542

รวม
(48,120)
4,877,650
536,291
(34,307)
5,379,634

347,966
61,112

-

1,888,209
374,400

(11,369)
397,709
62,193
(11,391)
448,511

-

(45,884)
2,216,725
410,129
(33,367)
2,593,487

171,163
198,868

339,559
28,542

2,660,925
2,786,147
374,400
410,129

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 191
ล้านบาท (2553: 162 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อน
หักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,153 ล้านบาท (2553: 975 ล้านบาท)

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์มีรายละเอียดดังนี้

				
ราคาทุน

ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
ยอดคงเหลือสิ้นปี
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

2554

11,507
126
11,633
(10,827)
806
614

(หน่วย: พันบาท)
2553

10,687
270
550
11,507
(10,213)
1,294
966

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

15.
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16.

สิทธิการเช่า

				

สิทธิการเช่าที่ดิน
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

17.

2554

(หน่วย: พันบาท)
2553

7,486
(5,490)
1,996

7,486
(5,162)
2,324

328

327

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวน  44  ล้านบาท ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี 

18.

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

				

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร
เจ้าหนี้เบ็ดเตล็ด
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

19.

220,319
297,896
700
10,331
79,635
608,881

159,114
257,281
66
82,265
92,939
591,665

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

2554

(หน่วย: พันบาท)
2553

2554

(หน่วย: พันบาท)
2553

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

88,169
(4,671)
83,498
(42,275)

76,393
(4,753)
71,640
(26,708)

41,223

44,932

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

72,887
(4,539)
68,348
(25,985)

61,942
(3,991)
57,951
(25,473)

42,363

32,478

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมี
กำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
ณ วันที่3 1 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
ไม่เกิน 1 ปี

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

20.

74.1
(5.9)
68.2

1 - 3 ปี

86.9
(3.3)
83.6

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

161.0
(9.2)
151.8

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการและพนักงาน

บริษัทฯรับฝากเงินจากกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินกับบริษัทฯ เพื่อ
เป็นการออมทรัพย์และหาประโยชน์ในการฝากและถอนเงินได้ดีกว่าการฝากกับธนาคาร โดยกรรมการและพนักงานแต่ละคนจะมี
สมุดคู่ฝากในการฝากและถอนเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 ต่อปี (2553 :
ร้อยละ 3.0 ต่อปี) บริษัทฯแสดงเงินฝากจำนวนนี้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

21.

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานโดยปรับกับ
กำไรสะสมต้นปี (หมายเหตุ 5)
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

28,121
1,794
1,259
(918)
30,256

3,443
821
156
(700)
3,720

รวม

31,564
2,615
1,415
(1,618)
33,976

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
จำนวน 4.0 ล้านบาท

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำรองโครงการ
ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของ ผลประโยชน์
พนักงานตาม
ระยะยาวอื่น
กฎหมายแรงงาน ของพนักงาน
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สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
				

2554

2553

				

(ร้อยละต่อปี)

(ร้อยละต่อปี)

3.55 , 4.21
5-6

3.55 , 4.21
5-6

19 - 52

19 - 52

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ และ ประเภทของพนักงาน)

22.

ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
สามัญที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญใหม่ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นดังกล่าวเพิ่มจาก 45 ล้านหุ้น เป็นจำนวน 450 ล้านหุ้น บริษัทฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้กับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 

23.

สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำ
ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะ
มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

24.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการที่สำคัญดังต่อไปนี้

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

				

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายรถขนส่ง
ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า

25.

2554

(หน่วย: พันบาท)
2553

2,488,126
56
1,003,234
411,071
236,293
118,208

1,975,770
655
860,113
375,694
211,319
100,921

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
22 โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2554

กำไรสำหรับปี (พันบาท)
จำนวนหุ้นสามัญภายหลังจากการสะท้อน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (พันหุ้น)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

26.

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2553

824,087

616,805

818,610

616,117

450,000
1.83

450,000
1.37

450,000
1.82

450,000
1.37

เงินปันผลจ่าย
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีเงินปันผลจ่ายดังนี้
อนุมัติโดย

			
สำหรับปี 2554

เงินปันผลงวดสุดท้ายประกาศ
จากกำไรของปี 2553
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศ
จากกำไรสำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2554
สำหรับปี 2553

เงินปันผลงวดสุดท้ายประกาศ
จากกำไรของปี 2552
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศ
จากกำไรสำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2553

เงินปันผลจ่าย

อัตราหุ้นละ

(พันบาท)

(บาท)

วันที่จ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้นวันที่
28 เมษายน 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯครั้งที่ 9/2554
วันที่ 20 กันยายน 2554

176,850

3.93

27 พฤษภาคม 2554

166,500

0.37

14 ตุลาคม 2554

ที่ประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้นวันที่
26 เมษายน 2553
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 8/2553
วันที่ 25 สิงหาคม 2553

141,750

3.15

25 พฤษภาคม 2553

131,400

2.92

24 กันยายน 2553

343,350

273,150

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
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27.
ดังนี้ 

การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
บัตรส่งเสริมเลขที่

1663(3)/2547

1973(3)2550

9009(2)/2553

ลงวันที่

18 สิงหาคม 2547

26 กันยายน 2550

7 กันยายน 2553

ผลิตอาหารพร้อม
รับประทานหรืออาหาร
กึ่งพร้อมรับประทาน
จากพืชผักผลไม้

ผลิตอาหารพร้อม
รับประทาน

ผลิตผลิตภัณฑ์จาก
ธัญพืช

ได้รับ

ได้รับ

8 ปี
(จะหมดอายุในวันที่
2 มิถุนายน 2560)

3 ปี
(ไม่เกินร้อยละ 70 
ของมูลค่าเงิน
ลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การผลิต)

5 ปี

5 ปี

1 ปี

ไม่ได้รับ

1 ปี

ไม่ได้รับ

3 มิถุนายน 2552

3 เมษายน 2554

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
ได้รับ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
8 ปี
กำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ (จะหมดอายุในวันที่
ได้รับการส่งเสริม (นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ 2 มกราคม 2557)
จากการประกอบกิจการนั้น) และได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
2.3 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่
5 ปี
เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 2.2)
2.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ
1 ปี
หรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิต
เพื่อการส่งออกนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
2.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่
1 ปี
นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกเป็นระยะเวลา
หนึ่งปีนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
3. วันเริ่มใช้สิทธิในบัตรส่งเสริม
3 มกราคม 2549
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รายได้จากการขายของบริษัทฯเป็นรายได้จากการส่งออกและการขายสินค้าในประเทศ ซึ่งสามารถจำแนกตามกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
กิจการที่ ได้รับ
การส่งเสริม

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รวมรายได้จากการขาย

28.

กิจการที่ ไม่ ได้รับ
การส่งเสริม

รวม

2554

2553

2554

2553

2554

2553

3,570
3,570

2,312
1
2,313

1,964
1,964

2,283
2,283

5,534
5,534

4,595
1
4,596

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด และจะจ่ายให้กับพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวน 16.0 ล้านบาท (2553: 14.3 ล้านบาท) 

29.

การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์
เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ
ไม่มีรายได้จากการส่งออกสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (2553: มีรายได้จากการส่งออกจำนวน 1.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.03 ของยอดรายได้จากการขายรวม)

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ
ใช้ในการผลิต ซึ่งมีกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2555 จำนวนเงินประมาณ 7.0 ล้านบาท
และ 624.1 ล้านเยน ตามลำดับ และกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 2.7 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้อง
กับการตกแต่งภายในร้านอาหารและการพัฒนาซอฟท์แวร์
30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯและกิจการร่วมค้าได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร และบริการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและกิจการร่วมค้ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญา
เช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ และบริการต่างๆ ดังนี้

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

30.
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บริษัทฯ
			 จ่ายชำระภายใน

ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

12.0
10.4
0.7

(หน่วย: ล้านบาท)
กิจการร่วมค้า

7.8
11.9
-

30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯได้เข้าทำสัญญากับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งในการขอใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งสัญญาดังกล่าวมี
กำหนด 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติคราวละ
1 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทฯต้องจ่ายค่าสิทธิตามเกณฑ์และอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปี 2554 บริษัทฯมีค่า
สิทธิภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาท (2553: 0.3 ล้านบาท) นอกจากนี้กิจการร่วมค้าได้ทำ
สัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศเพื่อการใช้
เครื่องหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการดำเนินกิจการและการจัดการภัตตาคาร โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาค่าสิทธิ
กิจการร่วมค้าต้องจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปี 2554 กิจการร่วมค้ามีค่าสิทธิภายใต้สัญญา
ดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.0 ล้านบาท (2553: 0.7 ล้านบาท)
30.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อสินค้าระยะยาว

บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตเป็นระยะเวลา 5 - 7 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว
บริษัทฯมีข้อผูกพันที่จะต้องสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำตามปริมาณที่ระบุในสัญญาดังนี้
ลำดับที่

ระยะเวลาสัญญา

		

1
2
3

วันที่สิ้นสุดสัญญา

(ปี)		

7
5
7

30 พฤศจิกายน 2556
31 พฤษภาคม 2557
30 พฤศจิกายน 2560

ปริมาณการสั่งซื้อก๊าซเฉลี่ย
(ล้านบีทียู)

9,200 ต่อปี
175 ต่อวัน
39,273 ต่อปี
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30.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับส่วนที่ยังไม่เรียกชำระของเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัทเพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 45 ล้านบาท 
30.6 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวน 20.6
ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกัน
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจำนวน 4.4 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 16.1 ล้านบาท และ
อื่นๆ 0.1 ล้านบาท
30.7 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีคดีซึ่งบริษัทฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนรวม
ประมาณ 30 ล้านบาท 
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ปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย ซึ่งบริษัทฯได้ทำประกันครอบคลุม
ความเสียหายไว้บางส่วนแล้ว และฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญเกิดขึ้นจากผลของเรื่องดังกล่าว
ดังนั้นจึงไม่มีการตั้งสำรองหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

31.

เครื่องมือทางการเงิน
31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินเบิก
เกินบัญชีธนาคาร หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการ
เงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้   บริษัทฯขายสินค้าให้กับลูกหนี้ที่มีฐานะด้านการชำระ
หนี้ดี จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืม
ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมี
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ
สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ/
พนักงาน

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

544
544

-

39
39

13
709
722

596 0.13 - 3.20
709
1,305

68

84

-

518
-

518
152 4.65 - 9.61

123
191

84

-

518

123
793

4.00
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อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย			
		
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มี		
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามอัตราตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม
			
ล้านบาท			
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้ 
				
สกุลเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
		

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(พัน)

(พัน)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

237

623
10
8
35,568

31.8319
41.3397
49.2089
0.4084

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
ปอนด์สเตอริง
เยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน
		

เยน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

จำนวนที่ซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
(ล้าน)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

8.24
0.24

0.3982 - 0.4018
30.8400 - 31.1050

วันครบกำหนดตามสัญญา

6 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2555
5 - 30 มกราคม 2555

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
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เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธี
การกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ
กำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 
32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินของบริษัทฯคือการจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.4:1 (2553: 0.4:1)
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33.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุ 2 และผลจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 และ 5
บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัด
ประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ 
นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่
จัดประเภทใหม่

ตามที่
เคยรายงานไว้

ตามที่
จัดประเภทใหม่

ตามที่
เคยรายงานไว้

441,892
-

392,919
48,973

441,892
-

392,919
48,973

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ 

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

34.
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Report of Independent Auditor
To the Shareholders of President Bakery Public Company Limited

I have audited the accompanying statements of financial position, in which the equity method is applied, of
President Bakery Public Company Limited as at 31 December 2011 and 2010, and the related statements of comprehensive
income, changes in shareholders’ equity and cash flows, in which the equity method is applied, for the years then ended
and the separate financial statements of President Bakery Public Company Limited for the same periods. These financial
statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and the completeness of the
presentation.  My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits.  
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards.  Those standards require
that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of
material misstatement.  An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures
in the financial statements.  An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates
made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.  I believe that my audits
provide a 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 2011 and 2010, the results of theirs operations,
and cash flows for the years then ended in accordance with generally accepted accounting principles.
Without qualifying my opinion on the above financial statements, I draw attention to the matter as discussed
in Note 3 and Note 5 to the financial statements, during the current year, the Company adopted the revised and new
accounting standards issued by the Federation of Accounting Professions, and applied these in its preparation and
presentation of the financial statements. For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits, the Company elected to
recognise the transitional liability, which exceeds the liability that would have been recognised at the same date under
the previous accounting policy, through an adjustment to the beginning balance of retained earnings in the current
year.  

				

Wichart Lokatekrawee
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4451
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 14 February 2012
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2011 and 2010

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

Separate
financial statements

2011

2010

2011

2010

8
9, 11
10

596,264,070
709,111,568
150,712,606
10,875,880
1,466,964,124

385,066,986
531,559,671
140,930,621
12,631,424
1,070,188,702

596,264,070
709,111,568
150,712,606
10,875,880
1,466,964,124

385,066,986
531,559,671
140,930,621
12,631,424
1,070,188,702

12
13
14

13,897,600
15,000,000
2,786,147,285
29,022,722
805,771
1,996,354
6,356,402
2,853,226,134
4,320,190,258

8,442,283
2,660,925,587
15,347,413
1,294,434
2,323,734
6,541,253
2,694,874,704
3,765,063,406

5,850,000
15,000,000
2,786,147,285
29,022,722
805,771
1,996,354
6,356,402
2,845,178,534
4,312,142,658

5,850,000
2,660,925,587
15,347,413
1,294,434
2,323,734
6,541,253
2,692,282,421
3,762,471,123

Note

Assets
Current assets

Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Total current assets
Non-current assets

Investment in joint venture
Other long-term investment
Property, plant and equipment
Advance payments for purchase of assets
Intangible assets
Leasehold rights
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

15
16
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2011 and 2010

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

Separate
financial statements

Note

2011

2010

2011

2010

17
11, 18

78
608,881,454

591,665,451

78
608,881,454

591,665,451

11, 19

68,260,107
67,060,015
152,668,527
20,386,721
917,256,902

52,180,486
68,351,203
125,345,711
16,828,265
854,371,116

68,260,107
67,060,015
152,668,527
20,386,721
917,256,902

52,180,486
68,351,203
125,345,711
16,828,265
854,371,116

83,586,175
79,646,619
43,583,378
33,976,079
876,201
241,668,452
1,158,925,354

77,410,516
72,795,970
47,836,707
535,907
198,579,100
1,052,950,216

83,586,175
79,646,619
43,583,378
33,976,079
876,201
241,668,452
1,158,925,354

77,410,516
72,795,970
47,836,707
535,907
198,579,100
1,052,950,216

Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities

Bank overdrafts
Trade and other payables
Current portion of liabilities under finance
lease agreements
Corporate income tax payable
Accrued expenses
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities

Liabilities under finance lease agreements net of current portion
11, 19
Long-term loans from directors
11, 20
Long-term loans from employees
20
Provision for long-term employee benefits
21
Other non-current liabilities
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Total non-current liabilities
Total liabilities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2011 and 2010

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

Separate
financial statements

2011

2010

2011

2010

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000
674,379,513

450,000,000
674,379,513

450,000,000
674,379,513

450,000,000
674,379,513

45,000,000
1,991,885,391
3,161,264,904
4,320,190,258

45,000,000
1,542,733,677
2,712,113,190
3,765,063,406

45,000,000
1,983,837,791
3,153,217,304
4,312,142,658

45,000,000
1,540,141,394
2,709,520,907
3,762,471,123

Shareholders’ equity

Share capital
22
Registered
450,000,000 ordinary shares of Baht 1 each
(2010: 45,000,000 ordinary shares of
Baht 10 each)
Issued and fully paid-up
450,000,000 ordinary shares of Baht 1 each
(2010: 45,000,000 ordinary shares of
Baht 10 each)
Share premium
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
23
Unappropriated
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of comprehensive income
President Bakery Public Company Limited
For the years ended 31 December 2011 and 2010

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

Separate
financial statements

2011

2010

2011

2010

5,534,200,359
10,890,068
11,026,076
5,556,116,503

4,596,386,529
4,071,842
12,689,288
4,613,147,659

5,534,200,359
10,890,068
11,611,076
5,556,701,503

4,596,386,529
4,071,842
13,274,288
4,613,732,659

3,422,985,498
690,891,738
502,790,605
4,616,667,841

2,804,137,759
618,251,504
441,892,266
3,864,281,529

3,422,985,498
690,891,738
502,790,605
4,616,667,841

2,804,137,759
618,251,504
441,892,266
3,864,281,529

939,448,662

748,866,130

940,033,662

749,451,130

6,061,639

1,273,788

945,510,301
(13,352,502)
932,157,799
(108,070,941)
824,086,858

750,139,918
(10,599,473)
739,540,445
(122,735,119)
616,805,326

940,033,662
(13,352,502)
926,681,160
(108,070,941)
818,610,219

749,451,130
(10,599,473)
738,851,657
(122,735,119)
616,116,538

824,086,858

616,805,326

818,610,219

616,116,538

1.83

1.37

1.82

1.37

Profit or loss:
Revenues

Sales
Interest income
Other income
Total revenues
Expenses

Cost of sales
Selling expenses
Administrative expenses
Total expenses
Profit before share of income
from investment in joint venture,
finance cost and corporate income tax

Share of income from investment in
joint venture

12

Profit before finance cost and
corporate income tax

Finance cost
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Profit before corporate income tax

Corporate income tax
Profit for the year

-

-

Other comprehensive income:

Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Earnings per share

Basic earnings per share

25

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of 
changes in shareholders’ equity
President Bakery Public Company Limited
For the years ended 31 December 2011 and 2010

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

Balance as at 31 December 2009

Dividend payments (Note 26)
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2010
Balance as at 31 December 2010
- as previously reported

Cumulative effect of changes in accounting policies
relating to employee benefits (Note 5)
Balance as at 31 December 2010
- as restated

Dividend payments (Note 26)
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2011

Issued and		
paid-up
Share
share capital
premium

Appropriated statutory
reserve	Unappropriated	Total

450,000,000
450,000,000

674,379,513
674,379,513

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

450,000,000

674,379,513

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

-

-

450,000,000
450,000,000

674,379,513
674,379,513

-

(31,585,144) (31,585,144)

45,000,000 1,511,148,533 2,680,528,046
(343,350,000) (343,350,000)
824,086,858 824,086,858
45,000,000 1,991,885,391 3,161,264,904

Separate financial statements
Retained earnings

Balance as at 31 December 2009

Dividend payments (Note 26)
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 Decemberr 2010
Balance as at 31 December 2010
- as previously reported

Cumulative effect of changes in accounting
policies relating to employee benefits (Note 5)
Balance as at 31 December 2010
- as restated

Dividend payments (Note 26)
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 Decemberr 2011

Issued and		
paid-up
Share
share capital
premium

Appropriated statutory
reserve	Unappropriated	Total

450,000,000
450,000,000

674,379,513
674,379,513

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

450,000,000

674,379,513

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

-

-

450,000,000
450,000,000

674,379,513
674,379,513

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

-

(31,563,822) (31,563,822)

45,000,000 1,508,577,572 2,677,957,085
(343,350,000) (343,350,000)
818,610,219 818,610,219
45,000,000 1,983,837,791 3,153,217,304
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Statements of cash flows
President Bakery Public Company Limited
For the years ended 31 December 2011 and 2010

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

Separate
financial statements

		

2011

2010

2011

2010

932,157,799

739,540,445

926,681,160

738,851,657

411,071,194
(3,872,902)
(6,061,639)
259,065
4,030,557
94,966
(10,890,068)
11,574,920

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

411,071,194
(3,872,902)
259,065
4,030,557
94,966
(10,890,068)
(585,000)
11,574,920

375,694,250
(1,714,952)
241,898
(4,071,842)
(585,000)
9,162,712

1,338,363,892

1,117,578,723

1,338,363,892

1,117,578,723

(177,637,529)
(21,590,685)
1,755,544
184,851

(77,492,414)
(24,000,873)
(3,660,938)
(736,091)

(177,637,529)
(21,590,685)
1,755,544
184,851

(77,492,414)
(24,000,873)
(3,660,938)
(736,091)

89,023,670
31,024,748
340,294
(1,618,300)
1,259,846,485
(11,574,920)
(109,362,129)
1,138,909,436

108,385,125
18,359,718
(69,244)
1,138,364,006
(9,162,712)
(113,359,730)
1,015,841,564

89,023,670
31,024,748
340,294
(1,618,300)
1,259,846,485
(11,574,920)
(109,362,129)
1,138,909,436

108,385,125
18,359,718
(69,244)
1,138,364,006
(9,162,712)
(113,359,730)
1,015,841,564
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Cash flows from operating activities

Profit before tax
Adjustments to reconcile profit 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
Unrealised loss on exchange
Provision for long term employee benefits
Allowance for doubtful accounts
Interest income
Dividend income
Interest expenses
Income from operating activities before changes in
operating assets and liabilities
Decrease (increase) in operating assets
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Other non-current assets
Increase (decrease) in operating liabilities
Trade and other payables
Other current liabilities
Other non-current liabilities
Provision for long-term employee benefits
Cash from operating activities
Cash paid for interest expenses
Cash paid for corporate income tax
Net cash from operating activities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of cash flows (continued)
President Bakery Public Company Limited
For the years ended 31 December 2011 and 2010

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

Separate
financial statements

		

2011

2011

2010

2010

Purchase of other long-term investment
Acquisition of property, plant and equipment
Proceeds from disposals of property,
plant and equipment
Increase 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

Increase (decrease) in bank overdrafts
Decrease in liabilities under finance lease agreements
Increase in long-term loans from directors
Decrease in long-term loans from employees
Dividend payments
Net cash used in financing activities
Net increase in cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year

(15,000,000)
(522,266,666)

(399,154,065)

(15,000,000)
(522,266,666)

(399,154,065)

4,813,542
(13,675,309)
(125,899)
10,890,068
585,000
(534,779,264)

3,950,011
(15,347,413)
(270,000)
4,071,842
585,000
(406,164,625)

4,813,542
(13,675,309)
(125,899)
10,890,068
585,000
(534,779,264)

3,950,011
(15,347,413)
(270,000)
4,071,842
585,000
(406,164,625)

78
(52,180,486)
6,850,649
(4,253,329)
(343,350,000)
(392,933,088)
211,197,084
385,066,986
596,264,070

(486,841)
(45,503,644)
12,638,431
(4,055,012)
(273,150,000)
(310,557,066)
299,119,873
85,947,113
385,066,986

78
(52,180,486)
6,850,649
(4,253,329)
(343,350,000)
(392,933,088)
211,197,084
385,066,986
596,264,070

(486,841)
(45,503,644)
12,638,431
(4,055,012)
(273,150,000)
(310,557,066)
299,119,873
85,947,113
385,066,986

74,435,766

82,400,184

74,435,766

82,400,184

10,776,006
11,808,700

82,853,627
-

10,776,006
11,808,700

82,853,627
-

Supplementary disclosures of
cash flows information

Non-cash related transactions
Purchase of equipment under financial
lease agreements
Purchase of machinery and equipment which
have not been paid
   Transfer inventories to equipment

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Cash flows from investing activities
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Notes to financial statements
President Bakery Public Company Limited
For the years ended 31 December 2011 and 2010

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 28 September 2011, issued under the Accounting Act
B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The
financial statements in English language have been translated from the Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in
the accounting policies.
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3.

Adoption of new accounting standards during the year

During the current year, the Company adopted a number of revised and new accounting standards, issued
by the Federation of Accounting Professions, as listed below.
Accounting standards:
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 33 (revised 2009)
Earnings per Share
TAS 34 (revised 2009)
Interim Financial Reporting
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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
Financial reporting standards:
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
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 15
Agreements for the Construction of Real Estate
Accounting Standard Interpretations:
SIC 31
Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services
These accounting standards do not have any significant impact on the financial statements, except for the
following accounting standards.
	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 post-employment
benefits and other long-term employee benefits using actuarial techniques. The Company previously accounted for such
employee benefits when they were incurred.
The Company has changed this accounting policy in the current year and recognise the liability in the transition
period, which exceeds the liability that would have been recognised at the same date under the previous accounting
policy, through an adjustment to the beginning balance of retained earnings in the current period. The change has
the effect of decreasing the profit of the Company for the year periods ended 31 December 2011 by Baht 4.0 million,
or 0.01 Baht per share. The cumulative effect of the changes in the accounting policy has been presented in Note 5 to
the financial statements.
The Federation of Accounting Professions issued the following new/revised accounting standards that are
effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2013.
Accounting standards:
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
Accounting Standard Interpretations:
SIC 10
Government Assistance - No Specific Relation to Operating
Activities
SIC 21
Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
SIC 25
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its
Shareholders
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4.	New accounting standards issued during the years not yet effective

154

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.
	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.
5.	Cumulative effect of changes in accounting policy relating to employee
benefits due to the adoption of new accounting standards

In the current year, the Company changed its significant accounting policy related to employee benefits
described in Note 3 to the financial statements, as a result of its adoption of revised and new accounting standards.
Such change has a cumulative effect of decreasing unappropriated retained earnings by approximately Baht 31.6 million,
which has been separately presented in the statements of changes in shareholders’ equity.
6.

Significant accounting policies
6.1

Revenue recognition

Sales of goods
Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods
have passed to the buyers. Sales are the invoiced value, excluding value added tax, after deducting
goods returned, discounts and allowances.
Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.
Dividends
Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.
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6.2	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.
6.3	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.
6.4

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.
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6.5

Investment

a)
b)
c)

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.
Investment in joint venture is accounted for in the financial statements in which the equity method
is applied using the equity method.
Investment in joint venture is accounted for in the separate financial statements using the cost
method.

6.6	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.  
An item of plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits
are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss
when the asset is derecognised.
Intangible assets

Intangible assets are measured at cost on the date of acquisition. Following initial recognition, intangible
assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses.
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life, except
for computer software acquired since 1 January 2002 calculated by double declining balance basis, and tested
for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation
period and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end.
The amortisation expense is charged to profit or loss.
A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:
				

Computer software

Useful lives

5 years

6.8	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.
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6.7
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6.9

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.
6.10	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 profit or loss 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 profit or loss 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.
6.11	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 end of reporting period, 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.
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6.12 Impairment of assets

At the end of reporting period, 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 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 profit or loss.
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In the assessment of asset impairment if there is any indication that the previously recognised impairment
losses may no longer exist or may have decreased, the Company estimates the asset’s recoverable amount. A
previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to
determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying
amount of the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that
would have been determined had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal
is recognised in profit or loss.
6.13	Employee benefits

Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when
incurred.
Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Defined contribution plans
The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed
by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s
contributions are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans and other long-term employee benefits
The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon
retirement under labor law. The Company treats this severance payment obligation as a defined benefit plan.
In addition, the Company provides other long-term employee benefit plan, namely long service awards.
The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans is determined
by a professionally qualified independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit
method.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits and other long-term benefits are
recognised immediately in profit or loss.
For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits, the Company elected to recognise the transitional
liability, which exceeds the liability that would have been recognised at the same date under the previous
accounting policy, through an adjustment to the beginning balance of retained earnings in the current year.
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.
6.15	Forward exchange contracts

Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the
rates of exchange ruling at the end of reporting period. Gains and losses from the translation are included in
determining income.
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6.14 Income tax
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7.

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 residual values of the Company’s plant and equipment and to review estimated useful lives and residual
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.
	Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-term employee benefits

The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans is determined based
on actuarial techniques. Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary
increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
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	Litigation

The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management has used judgment to
assess the results of the litigation and believes that the Company will not suffer material losses (if any) from the case.  Therefore
no contingent liabilities are recorded in the accounts. However, actual results could differ from the estimates.
8.	Cash and cash equivalents
2011

Cash
Bank deposits
Bank of Thailand bond
Bill of exchange
Total

1,589
50,675
544,000
596,264

(Unit: Thousand Baht)
2010

1,818
24,249
359,000
385,067
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As at 31 December 2011, bank deposits in saving accounts, fixed deposits and  bill of exchange carried interests
between 0.13 and 3.20 percent per annum (2010: between 0.25 and 1.92 percent per annum).
9.	Trade and other receivables

The balances of trade accounts receivable as at 31 December 2011 and 2010, aged on the basis of due dates
are summarised below.
(Unit: Thousand Baht)
2010

2011

Trade receivables - related parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Trade accounts receivable - related parties
Trade receivable - unrelated parties
Not yet due
Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Total trade accounts receivable - unrelated parties
Less: Allowance for doubtful accounts
Total trade accounts receivable - unrelated parties - net
Total trade accounts receivable - net
Other receivables
Other receivables
Total other receivable
Trade and other receivables - net

186
186

372,428

312,071

335,581
780
82
708,871
(107)
708,764
709,030

217,670
155
12
529,908
(12)
529,896
530,082

82
82
709,112

1,478
1,478
531,560

Inventories
2011

Finished goods
Work in process
Raw materials
Packaging materials
Spare parts and factory supplies
Total

2,007
3,071
73,534
41,706
30,395
150,713

(Unit: Thousand Baht)
2010

1,751
3,382
57,109
38,789
39,899
140,930

Annual Report 2011  President Bakery Public Company Limited

10.

266
266
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11.

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)

2011

2010

2

1

776

534

Rental expenses

1

1

Interest expenses under
finance lease agreements

4

3

3

2

Transfer pricing and lending policy

Transactions with related companies

Sales of goods
Purchases of goods

Agreed price which approximates
the market price
Agreed price which approximates
the market price by reference to
purchase volume
At the rate stipulated in the agreement
which approximates the market rate
At the agreed rate in the agreement
which approximates the market rate

Transactions with related persons

Interest expenses

Interest at the rate of 4.00% per annum
(2010: 3.00% per annum)

The balances of accounts as at 31 December 2011 and 2010 between the Company and those related persons
or parties are as follows:

(Unit: Thousand Baht)
2010

2011
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Trade accounts receivable - related parties (Note 9)

Joint venture (related by the Company has holding interest in that company
and has common shareholders and common directors)
Connected company (related by connected directors)
Total trade accounts receivable - related parties

203

121

63
266

65
186

203,381
17,638
221,019

147,735
11,445
159,180

88,169
(4,671)
83,498
(42,275)

76,393
(4,753)
71,640
(26,708)

Trade and other payables - related parties (Note 18)

Related companies (related by have holding interest in the Company
and/or have common shareholders and common directors)
Connected companies (related by connected directors)
Total trade and other payables
Liabilities under finance lease agreements - related party (Note 19)

Related company (related by has holding interest in the Company and
has common shareholders and common directors)
Liabilities under finance lease agreements
Less: Deferred interest expenses
Net
Less: Portion due within one year
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(Unit: Thousand Baht)
2010

2011

Liabilities under finance lease agreements
- related party - net

41,223
79,647

Long-term loans from directors

44,932
72,796

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

(Unit: Thousand Baht)

Balance			
Balance
	as at 	During the year	as at
1 January 2011
Increase	Decrease
31 December 2011

Long-term loans from directors

72,796

46,482

39,631

79,647

	Directors’ and management’s remuneration

During the year ended 31 December 2011 and 2010, the Company had employee benefit expenses of their
directors and management as below.

(Unit: Million Baht)
2010

2011

Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total

53.1
1.0
54.1

49.0
49.0

Guarantee obligations with related parties
The Company has no outstanding guarantee obligations with its related parties.
12.

Investment in joint venture

Investment in joint venture represents investment in entity which is jointly controlled by the Company and
other companies. Details of the investment are as follows:
					Financial statements in Separate financial
	Jointly controlled 	Nature of	Paid-up
Shareholding
which the equity
statements in which cost
entity
business
capital
percentage
method is applied
method is applied
			Million

2011

2010

2011

2010

2011

2010

			
Baht	Percent	Percent	Thousand 	Thousand 	Thousand	Thousand
						
Baht
Baht
Baht
Baht

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

15

39

39

13,898

8,442

5,850

5,850

13,898

8,442

5,850

5,850
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12.1 	Details of investment in joint venture
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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.
12.2 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: Thousand Baht)

Financial statements in which the
equity method is applied
		
	Jointly controlled entities

Share of income from investments 	Dividend received
in joint ventures during the year
during the year

2011

President Green House Foods
Company Limited
                  Total

Separate financial statements in
which the cost method is applied

6,062
6,062

2010

2011

1,274
1,274

2010

585
585

585
585

12.3 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
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2011

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

2010

6.4
14.4
20.8
(6.6)
(0.2)
(6.8)
14.0

4.0
8.3
12.3
(3.8)
(3.8)
8.5
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(Unit: Million Baht)
	For the years ended 31 December

2011

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

2010

34.9
(22.1)
(4.0)
8.8
(2.7)
6.1

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

13.	Other long-term investment
			Paid up
	Company’s name	Nature of business
capital
			Million

Shareholding
percentage
2011

2010

Investment value (cost)
2011

2010

Treasure Hill Co., Ltd.
President Flour Mills Co., Ltd.
Less: Allowance for impairment
of investment
Other long-term investment - net

Golf course service
Production and
distribution of flour

200

1

1

2,000

2,000

150

10

-

15,000

-

(2,000)
15,000

(2,000)
-

According to the financial statements for the year ended 31 December 2011 prepared by the management of
Treasure Hill Co., Ltd., the net worth attributable to the Company’s investment was approximately Baht 0.1 million (2010:
Baht 0.1 million). However, the Company expects that this investment will not be recoverable and has set full allowance
for impairment loss of such investment.
In addition, on 28 April 2011, a meeting of the Board of Directors of the Company passed a resolution approving
the Company purchased 600,000 shares of President Flour Mills Company Limited at par value Baht 100 per share,
amounting to Baht 60 million, or equivalent to 10% interest, and has treated this investment as other long-term investment.
President Flour Mills Company Limited called up 25% of its registered share and the Company made share payment of
Baht 15 million in May 2011.
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Baht	Percent	Percent	Thousand 	Thousand
						
Baht
Baht
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14.	Property, plant and equipment
(Unit: Thousand Baht)
						Construction in
				Furniture		
progress and
			Machinery and office	Motor
assets under
	Land
Building and equipment equipment
vehicles
installation	Total

Cost

1 January 2010
Additions
Transfers in (out)
Disposals
31 December 2010
Additions
Transfers in (out)
Disposals
31 December 2011

158,205
9,033
121
167,359
167,359

1 January 2010
Depreciation for the year
Depreciation - disposals
31 December 2010
Depreciation for the year
Depreciation - disposals
31 December 2011
31 December 2010
31 December 2011

Accumulated
depreciation

Net book value

Depreciation for the year

1,027,916
2,582
1,030,498
9,397
1,039,895

2,067,173
58,288
(35,840)
2,089,621
16,359
636,179
2,742,159

601,718
61,443
19,491
(911)
681,741
50,403
44,718
(22,562)
754,300

472,991
18,027
89,223
(11,369)
568,872
3,006
87,246
(11,745)
647,379

33,931
475,883
(170,255)
339,559
466,523
(777,540)
28,542

-

155,049
51,417
206,466
49,761
256,227

962,076
183,692
(33,605)
1,112,163
211,549
1,323,712

423,118
78,179
(910)
500,387
86,626
(21,976)
565,037

347,966
61,112
(11,369)
397,709
62,193
(11,391)
448,511

-

1,888,209
374,400
(45,884)
2,216,725
410,129
(33,367)
2,593,487

167,359
167,359

824,032
783,668

977,458
1,418,447

181,354
189,263

171,163
198,868

339,559
28,542

2,660,925
2,786,147
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2010 (Baht 281 million included in manufacturing cost, and the balance included in selling and administrative expenses)
2011 (Baht 311 million included in manufacturing cost, and the balance included in selling and administrative expenses)

4,361,934
564,386
(550)
(48,120)
4,877,650
536,291
(34,307)
5,379,634

374,400
410,129

As at 31 December 2011, the Company has equipment acquired under finance lease agreements, with net
book value amounting to Baht 191 million (2010: Baht 162 million).
As at 31 December 2011, 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 1,153
million (2010: Baht 975 million).
15.

Intangible assets

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

(Unit: Thousand Baht)
2011

Cost

Balance - beginning of year
Additions
Transfer in
Balance - ending  of year
Less:  Accumulated amortisation
Net book value
Amortisation expenses included in the statements of
comprehensive income for the year

2010

11,507
126
11,633
(10,827)
806

10,687
270
550
11,507
(10,213)
1,294

614

966
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16.	Leasehold rights
(Unit: Thousand Baht)
2011

Land leasehold rights
Less: Accumulated amortisation
Net book value
Amortisation expenses included in the statements of
comprehensive income for the year
17.

2010

7,486
(5,490)
1,996

7,486
(5,162)
2,324

328

327

Bank overdrafts

The Company has overdraft facilities of Baht 44 million, which bear interest at a rate of MOR percent per annum.
18.	Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)

Trade payables - related parties
Trade payables - unrelated parties
Other payables - related party
Other payables for purchase of machineries
Other payables for miscellaneous expenses
Total trade and other payables

2011

2010

220,319
297,896
700
10,331
79,635
608,881

159,114
257,281
66
82,265
92,939
591,665

19.	Liabilities under finance lease agreements
(Unit: Thousand Baht)
2011

2010

88,169
(4,671)
83,498
(42,275)

76,393
(4,753)
71,640
(26,708)

41,223

44,932

72,887
(4,539)
68,348
(25,985)

61,942
(3,991)
57,951
(25,473)

42,363

32,478

Liabilities under finance lease agreements
Less: Deferred interest expenses
Net
Less: Portion due within one year
Liabilities under finance lease agreements related party - net of current portion
Liabilities under finance lease agreements - unrelated parties

Liabilities under finance lease agreements
Less: Deferred interest expenses
Net
Less: Portion due within one year
Liabilities under finance lease agreements unrelated parties - net of current portion
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Liabilities under finance lease agreements - related party
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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 3 years. Finance lease agreements are non-cancelable.
As at 31 December 2011, future minimum lease payments required under the finance lease agreements were
as follows:
(Unit: Million Baht)

	Less than 1 year

Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum lease payments

74.1
(5.9)
68.2

1-3 years	Total

86.9
(3.3)
83.6

161.0
(9.2)
151.8

20.	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 2011, deposits
bore interest at a rate of 4.0% per annum (2010: 3.0% per annum).  The Company presents these deposits as non-current
liabilities in the statements of financial position.
21.	Provision for long-term employee benefits

Provision for long-term employee benefits as at 31 December 2011, which is compensations on employees’
retirement, was as follows:
(Unit: Thousand Baht)
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	Provision for
employee
retirement benefit 	Other long-term
under labor law employee benefits	Total

Cumulative effect of change in accounting policy for
employee benefits adjusted against beginning
balance of retained earnings (Note 5)
Current service cost
Interest cost
Benefits paid during the year
Balance at end of year

28,121
1,794
1,259
(918)
30,256

3,443
821
156
(700)
3,720

31,564
2,615
1,415
     (1,618)
33,976

Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss for the year ended 31 December 2011
amounted to Baht 4.0 million.

167

Discount rate
Future salary increase rate (depending on age)
Staff turnover rate (depending on age and categories of employees)
22.

2011

2010

(% per annum)

(% per annum)

3.55 , 4.21
5-6
19 - 52

3.55 , 4.21
5-6
19 - 52

Share capital

On 28 April 2011, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders passed a resolution approving a
change in the par value of the Company’s ordinary shares from Baht 10 each to Baht 1 each, resulting in an increase
in the number of ordinary shares from 45 million shares to 450 million shares. The Company registered the change in the
par value of its ordinary shares with the Ministry of Commerce on 12 May 2011.
23.

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:

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
25.

2011

(Unit: Thousand Baht)
2010

2,488,126
56
1,003,234
411,071
236,293
118,208

1,975,770
655
860,113
375,694
211,319
100,921

Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the years (excluding other comprehensive income)
by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year, after adjusting the number of ordinary
shares in proportion to the change in the number of shares as a result of the change in par value from Baht 10 each
to Bath 1 each as discussed in Note 22 to the financial statements. The number of ordinary shares is adjusted as if the
changes in number of shares and per value had occurred at the beginning of the earliest period reported.  
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24.	Expenses by nature

168
	For the years ended 31 December
	Financial statements in which
the equity method is applied

2011

Profit for the year (Thousand Baht)
Number of ordinary shares after reflecting
the result of change in  par value
(Thousand  shares)
Earnings per share (Baht/share)

2010

Separate
financial statements

2011

2010

824,087

616,805

818,610

616,117

450,000
1.83

450,000
1.37

450,000
1.82

450,000
1.37

26.	Dividend payments

During the years ended 31 December 2011 and 2010, the Company had dividend payments as follows:
			Total	Dividend
		
Approved by
dividends	
per share	Paid on
			

(Thousand Baht)

(Baht)

For the year 2011

Final dividend on 2010 income

Annual General Meeting
of the shareholders on
28 April 2011
Interim dividend on 2011 income The meeting of the
for the six-month period ended Company’s Board of
30 June 2011
Directors no. 9/2011
on 20 September 2011
Total dividend payments for 2011

176,850

3.93

27 May 2011

166,500

0.37

14 October 2011

141,750

3.15

25 May 2010

131,400

2.92

24 September 2010

343,350

For the year 2010
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Final dividend on 2009 income

Annual General Meeting
of the shareholders on
26 April 2010
Interim dividend on 2010 income The meeting of the
for the six-month period ended Company’s Board of
30 June 2010
Directors no. 8/2010  
on 25 August 2010
Total dividend payments for 2010

273,150

169

27.	Promotional privileges

	Certificate No.
	Date

1. Promotional privileges for

2. Significant privileges
2.1 Exemption from import duty on
approved machinery
2.2 Exemption from corporate income tax
on net income from promoted
operation (commencing from the date
of earning operating income) and
exemption from income tax on dividend
paid from the income of the operations
on which the corporate income tax is
exempted throughout the corporate
income tax exemption period
2.3 Allowance to deduct operating loss
incurred during the 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 materials imported for
export manufacturing commencing
as from the first import date
2.5 Exemption from import duty on goods
imported for re-export commencing
as from the first import date
3. Commencing date

1663(3)/2547

1973(3)/2550

9009(2)/2553

18 August 2004

26 September 2007

7 September 2010

Manufacture of
Manufacture of
ready-made or
ready-made food
instant food products
made from
vegetables and fruits

Manufacture of
wheat products

Granted

Granted

Granted

8 years
(will expire on
2 January 2014)

8 years
(will expire on
2 June 2017)

3 years
(not over 70 percent
of investment for
production
improvement)

5 years

5 years

5 years

1 year

1 year

Not granted

1 year

1 year

Not granted

3 January 2006

3 June 2009

3 April 2011
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The Company has received the promotional privileges from the Board of Investment under the Investment
Promotion Act B.E. 2520 as follows:
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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	Non-promoted
operations	
operations	Total

2011

Sales
Domestic sales
Export sales
Total sales

3,570
3,570

2010

2,312
1
2,313

2011

1,964
1,964

2010

2,283
2,283

2011

5,534
5,534

2010

4,595
1
4,596

28.	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 2011, the Company contributed Baht 16.0 million
(2010: Baht 14.3 million) to the fund.
29.	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.  There was no export sales for the year ended 31
December 2011 (2010: the export sales was Baht 1.3 million, representing 0.03% of total sales).
30.	Commitments and contingent liabilities
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30.1	Capital commitments

As at 31 December 2011, the Company had capital commitments in respect of procurement agreements
for production machinery and equipment of approximately Baht 7.0 million and JPY 624.1 million, in which
the delivery is scheduled from January to May 2012. Moreover, joint venture had capital commitments of
approximately Baht 2.7 million, relating to the restaurant interior decoration and software development.
30.2	Operating lease commitments

The Company and joint venture have 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 15
years.
As at 31 December 2011, future minimum lease and related service payments under these non-cancellable
operating lease contracts were as follows:

171
(Unit: Million Baht)
	The Company	Joint venture

Payable within:

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

12.0
10.4
0.7

7.8
11.9
-

30.3	Long-term service commitments

The Company entered into a licensing agreement with an overseas company for a period of 1 year,
commencing from 19 July 2001 to 18 July 2002.  The agreement is automatically renewed for every 1 year.  
The Company is committed to pay license fee on the basis and at the rate as stipulated under the agreement.
The fees for the year 2011 amounted to approximately Baht 0.2 million (2010: Baht 0.3 million). Moreover, joint
venture has entered into license and technical assistance agreements with an overseas related company for
the use of a trademark and the receipt of information related to operation and management of restaurants.
Under the conditions of the license agreement, joint venture is to pay an annual royalty fee as stipulated in
the agreement.  The royalty fees for the year 2011 amounted to approximately Baht 2.0 million (2010: Baht 0.7
million).  
30.4	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.

		

1
2
3

(Years)		

7
5
7

30 November 2013
31 May 2014
30 November 2017

Average minimum
quantity purchase
(Million BTU)

9,200 per annum
175 per day
39,273 per annum

30.5	Other long-term investment commitments

As at 31 December 2011, the Company had the outstanding commitments in respect of uncalled portion
of investment in shares of President Flour Mills Company Limited of Baht 45 million.
30.6 Guarantees

As at 31 December 2011, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 20.6 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 16.1 million to guarantee
electricity use and Baht 0.1 million among others.
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	No.	Period	Expired date
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30.7	Litigation

As at 31 December 2011, the Company was being sued for compensation of approximately Baht 30
million in connections with traffic accidents.
At present, the cases are in the process of setting appointments to take evidence from the plaintiffs and
defendants. The Company already has insurance which partially covers such claims and the management of
the Company believes that they will not suffer material losses (if any) from this litigation. Therefore, the Company
has not set aside provision for this contingent liability in the accounts.
31.	Financial instruments
31.1	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, liabilities under finance lease agreements 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 statements of financial position.
Interest rate risk
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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 2011 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.
	Fixed interest rates		
Within
1 year

1-5	Floating	Non-interest		Effective
years
interest rate
bearing	Total
interest rate

			Million Baht			

(% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable

-

544
544

-

-

39
39

13
709
722

596 0.13 - 3.20
709
1,305
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	Fixed interest rates		
Within
1 year

1-5	Floating	Non-interest		Effective
years
interest rate
bearing	Total
interest rate

			Million Baht			

(% p.a.)

Financial liabilities

Trade accounts payable
Liabilities under finance lease
agreements
Long-term loans from directors/
employees

-

68
123
191

-

-

518

518

-

84

-

-

152 4.65 - 9.61

84

-

-

123
793

518

4.00

	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 2011 are
summarised below.

		

(Thousand)

(Thousand)

(Baht per foreign currency unit)

US Dollar
Euro
Pound sterling
Japanese Yen

237

623
10
8
35,568

31.8319
41.3397
49.2089
0.4084

Foreign exchange contracts outstanding at 31 December 2011 are summarised below.
		
Bought	Contractual
	Foreign currency	amount
exchange rate	Contractual maturity date
		

(Million)

(Baht per foreign currency unit)

Japanese Yen

8.24

0.3982 - 0.4018

US Dollar

0.24

30.8400 - 31.1050

6 January 27 February 2012
5 - 30 January 2012
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Average exchange rate as at
	Foreign currency	Financial assets	Financial liabilities	
31 December 2011
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31.2	Fair values of financial instruments

Since the majority of the Company’s financial assets and liabilities are short-term in nature or bear
floating interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in
the statements of financial position.
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.
32.	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.
The Company manages its capital position with reference to its debt-to-equity ratio. As at 31 December 2011,
the Company’s debt-to-equity ratio was 0.4:1 (2010: 0.4:1).
33.

Reclassifications

To comply with the Notification of the Department of Business Development relating to the financial statement
presentation as described in Note 2 and as the result of the adoption of revised and new accounting standards as
described in Note 3 and 5, certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2010 have
been reclassified to conform to the current year’s classification, without any effect to the previously reported profit or
shareholder’s equity.
In addition, the other reclassifications are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Statements of comprehensive income
	Financial statements in which
the equity method is applied
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As reclassified

Administrative expenses
Managements remuneration

441,892
-

Separate
financial statements

As previously		
reported
As reclassified

392,919
48,973

441,892
-

As previously
reported

392,919
48,973

The reclassifications had no effect to previously reported profit or shareholder’s equity.
34.

2012.

Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 14 February
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สารจากกรรมการผู้อำนวยการ

MESSAGE FROM MANAGING DIRECTOR

MR. APICHART THAMMANOMAI

กรรมการผู้อำนวยการ
Managing Director

ในปี 2555 บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ของการดำเนินงาน
แม้ ปี ที่ ผ่ า นมาถื อ เป็ น ปี ที่ วั ด พลั ง กายพลั ง ใจอั น แข็ ง แกร่ ง ของ
บุคลากรในองค์กร ที่ต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันในการฟันฝ่า
อุปสรรคให้ก้าวผ่านไปได้ด้วยดี 
ซึ่งวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นนับเป็นบททดสอบที่ดี ให้เราได้
เรียนรู้ และหันกลับมาตั้งรับความเสี่ยง อีกทั้งถือเป็นการแสดง
ความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร อาทิ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ฯลฯ รวมถึงห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ คู่ค้า และลูกค้า เพื่อให้
ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยไม่เกิดผลเสียหาย
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นพันธะสัญญา
ที่เราต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งรายงานกิจกรรมเพื่อสังคม
ฉบับนี้ บริษัทฯ ได้รวบรวมขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อกล่าวถึงกิจกรรม
ต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และแบ่งปันสู่
สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสาธารณประโยชน์
ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่พร้อมใจกันขับเคลื่อนองค์กรให้มี
ความเจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยดีมาโดยตลอด 

The year 2012 was the 30th anniversary of the
company’s operation. The past year was the year that we
needed all the energy both physically and mentally from all
person in the organization to overcome all troubles in order
to reach our achievement.
All crises that occurred were the good test for us.
They made us learn and prepare such risk. We showed our
responsibility to the interest parties, such as shareholders,
employees as well as business chain, eg. Partner and customer
to make the business continuous without any bad affect.
Corporate social responsibility is deemed to be our
promise which we continuously operate as indicated in the
social activities report. This is the second year that we stated
the activities we participate and sharing to the society. We
concern about food and nutrition, community, education
and environment.
We would like to appreciate all parties whom have
supported and developed organization in all aspects to
become stability and sustainability.
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กิจกรรมพิเศษ

SPECIAL ACTIVITIES

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

• พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
• HM the King’s 84th Birthday Anniversary.

• วันแม่แห่งชาติ 2554
• National Mother’s Day 2011

1. พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา

1. HM THE KING’S 84th BIRTHDAY
ANNIVERSARY

เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล
ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยมี
ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จ 
ซึ่งทางบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้
น้อมเกล้าถวายผลิตภัณฑ์ แซนด์วิชพร้อมทาน (Daily Sandwich)
ผ่านทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพระราชทานเป็น
อาหารว่าง แก่ผู้ร่วมเข้าเฝ้าฯ ในงานดังกล่าว

On the auspicious occasion of His Majesty the
King’s 7 Cycle Birthday Anniversary, 5th December 2011, His
Majesty the King appeared on the balcony of the Chakri
Maha Prasat Throne Hall within the Grand Palace in a grand
public audience for the offering of felicitations.
President Bakery Public Company Limited would
present its daily sandwich via the Office of the Permanent
Secretary, the Prime Minister’s Office to HM the King for giving
to public audience.

2. วันแม่แห่งชาติ 2554

2. NATIONAL MOTHER’S DAY 2011

เนื่ อ งในวโรกาส วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 11
สิงหาคม 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้
น้อมกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้คละรสชาติ จำนวน
10,000 ชิ้น ผ่านทางสำนักพระราชวัง เพื่อพระราชทานให้แก่
ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายพระพร และเฝ้าชมพระบารมี ณ
ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

th

On the auspicious occasion of Her Majesty the
Queen’s Birthday Anniversary, Thursday 11 August 2011,
President Bakery Public Limited would present its 10,000
mixed filling buns via Bureau of the Royal Household to HM
the Queen for giving to public audience whom came for
the offering of felicitations at Sala dusit dalai, Dusit palace.

179

กิจกรรมเพื่อสังคม

SOCIAL ACTIVITIES
ด้านอาหารและโภชนาการ (Food & Nutrition)

FOOD & NUTRITION

จากผลสำรวจด้านสภาวะโภชนาการในประเทศไทยโดย
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย พบว่าผู้บริโภคคนไทยยัง
รับประทานอาหารไม่ได้สัดส่วนที่ถูกต้องนัก เพราะยังขาดความรู้
ด้านการรับประทานอาหาร และความรู้ด้านอนามัย ซึ่งเป็นสาเหตุ
สำคัญที่ทำให้คุณภาพด้านสุขภาพอนามัยด้อยลง
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงสิ่งนี้ จึงพยายามให้ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลโภชนาการต่อผู้บริโภคโดย

From the survey on nutrition condition in thailand
from the nutrition association of thailand, it found that thai
consumers have not eaten in the proper proportion as they
were lack of nutrition and health knowledge, which
resulted in less quality of health.
The company realized with this matter, so we tried
to acknowledge the consumers about nutrition information.

		 3 การปรับปรุงข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ : เพื่อให้เกิด
ความทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงข้อมูลโภชนาการด้านอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์
		 3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสิ่งพิมพ์ เพื่อแจกจ่าย
แก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมสคูลทัวร์ (School Tour) ที่ร่วมกับ
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์เรื่อง
ความรู้ทางโภชนาการ
		 3 ผ่านกิจกรรม Farmhouse Cooking Club โดย
มีการสอนประกอบอาหารด้วยเมนูง่ายๆ ที่เด็กสามารถประกอบ
เองได้และครบคุณค่าด้านโภชนาการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการบรรยาย
2. ตำรับอาหาร (Recipe Book)

บริษัทฯ จัดทำตำราอาหารที่มีประโยชน์ควรควบคู่
ไปกั บ ความอร่ อ ยและความสะดวกในการจั ด เตรี ย ม เพื่ อ ให้
สามารถรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะกับสภาพสังคมใน
ปั จ จุ บั น โดยจั ด พิ ม พ์ เ ป็ น ตำราอาหารขนาดเล็ ก แจกจ่ า ยตาม
จุดขายต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และนำตำรับ
ดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซด์ (Website) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

1. Nutrition facts

To improve its information on its packaging :
make it up to date. This includes the other nutrition information
3 Published the books and give them to the
youth via school tour activity which is the event that the
company jointly work with Food and Drug Administration in
order to educate on food nutrition.
3 Via Farmhouse Cooking Club : the expert
will lecture and teach the children how to cook good food  
which the children can do by themselves.
3

2. Recipe book

		 The company has published recipes book to
educate the consumers about food and understand that
good food could 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 society. The books
were distributed in many places such as department stores,
supermarket as well as promulgating these books on the
website, so the consumers can access such information
easily.

• 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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1. การให้ความรู้ด้านฉลากโภชนาการ
		 (Nutrition Facts)
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• กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
• National Children Day activities.

ด้านสาธารณประโยชน์ (Community)
วันเด็กแห่งชาติ

บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ 50 กรัมให้แก่
หน่วยงานราชการและเอกชนที่ขอความอนุเคราะห์จัดงานวันเด็ก
แห่ ง ชาติ โดยในปี 2554 บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ แ ก่
หน่วยงานราชการและเอกชนจำนวน 149 หน่วยงาน เพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมวันเด็ก
มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา

บริ ษั ท ฯ มี ก ารบริ จ าคผ่ า นทางมู ล นิ ธิ ดร. เที ย ม
โชควัฒนา ซึ่งมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม
สาธารณประโยชน์ทั่วไป และร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ โดยมุ่ง
ให้การสนับสนุนการศึกษาเบื้องต้นเป็นหลัก เช่น ให้ทุนการศึกษา
สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงจัดสร้างอาคารเรียน ให้กับทาง
โรงเรี ย นที่ ข าดแคลน ร่ ว มบริ จ าคสาธารณกุ ศ ล และบริ จ าค
ช่วยเหลือสาธารณภัย รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผ่านองค์กรต่างๆ ได้แก่
3 ผ่านทางวุฒิสภา

• ร่วมบริจาคให้ มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา
เพื่อสาธารณประโยชน์
• To donate money to Dr. Thiam Chokwatana
Foundation to support general public benefits.

COMMUNITY
National Children Day

The company gave its 50 g filling buns to products
to official units or private companies whom requested
our assistance. In 2011, the company gave its products to
149 official units and private companies for children day
activities.
Dr. Thiam Foundation

The company has donated via Dr. Thiam
Chokwatana Foundation which was established to support
general public benefits as well as cooperating with other
charity organization in order to promote basic education
to the children such as giving a scholarship, donating the
educational equipment as well as constructing the building
for the school that do not have place for the student to learn.
The Foundation also gives the donation for general public
purpose, public disaster as well as supporting and promoting
environmental maintenance including national resource.
Donation to Flood Victims
3 Via The Senate

The company donated money 200,000 Baht  to the
co-proj
e
ct
between
The Senate and Royal Thai Army for
		 บริษัทฯ มอบเงิน 200,000 บาท ให้โครงการวุฒิสภา
ood victims in order to relief any suffer occurring to the
ร่วมกับกองทัพบกรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเยียวยาให้ flvictims.
General Theeradej Meepian, Speaker of The Senate
ความช่ ว ยเหลื อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย 
 received such donation.
โดยพลเอก ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับมอบ
3 Via Relief and Community Health
3 ผ่านสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

		 สภากาชาดไทย

บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ 50 กรัม
จำนวน 3,000 ชิ้น ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับ
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554
ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ 50 กรัม
จำนวน 5,000 ชิ้น ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับ
สภากาชาดไทย ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ ศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		 Bureau, The Thai Red Cross Society

The company,  in co-operate with Relief and
Community Health Bureau, The Thai Red Cross Society,  and
Phetchabun Red Cross gave 50 g filling buns in total of 3,000
pieces to relief any suffer occurring to the victims on Saturday
24 September 2011 at Wichian Buri District Hall, Phetchabun
Province
The company, in co-operate with The Thai Red
Cross Society gave 50 g filling buns in total of 5,000 pieces to
relief any suffer occurring to the victims on Friday 7 October
2011 at city hall, mueang district, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province.
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• ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางวุฒิสภา
• Helping flood victims via The Senate.

• ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
• Helping flood victims via Relief and community Health Bureau, The Thai Red Cross Society.

• ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางช่อง 3
• Helping flood victims via Thai TV 3.

3 ผ่านศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ)

3 Via Flood Relief Operation Center (FROC)

The company gave 50 g filling buns in total
บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ ขนมปังสอดไส้ 50 กรัม
จำนวน 250,000 ชิ้น มูลค่า 1,500,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบ of 250,000 pieces total of 1,500,000 Baht to relief any suffer
อุ ท กภั ย ณ ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง และ ณ ที่ ท ำการใหม่ 
 occurring to the victims at Don mueang Airport and new
office of Suphachalasai National Stadium Station.
สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
3 ผ่านทางช่อง 3

บริษัทฯ มอบขนมปังสอดไส้ ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย ผ่านทางครอบครัวข่าวช่อง 3 ณ อาคารมาลีนนท์ จำนวน
315,000 ชิ้น โดยมอบครั้งละ 105,000 ชิ้น จำนวน 3 ครั้ง โดย
คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ตัวแทนจากครอบครัวข่าว 3 เป็นผู้รับมอบ

3 Via Thai TV 3

     
The company gave filling buns to support flood
victims via NEWS Family of Thai TV 3 at Maleenon Building, in
total of 315,000 pieces (105,000 pieces per time for 3 times)  
Mr. Sorayuth Suthasanajinda, representing NEWS Family of
Thai TV 3, received such donation.
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• ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ)
• Helping flood victims via Flood Relief Operation Center (FROC).
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3 ผ่านเนชั่นกรุ๊ป

บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ ขนมปังสอดไส้ 50 กรัม
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ก ภั ย ร่ ว มกั บ เนชั่ น กรุ๊ ป ในวั น เสาร์ ที่ 15
ตุลาคม 2554 ณ อาคารเดอะเนชั่น บางนา โดย ร.ต.อ. ดร.
เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบ
3 ผ่านโครงการกองทัพบกช่วยประชาชน

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

บริ ษั ท ฯ มอบขนมปั ง สอดไส้ 50 กรั ม ให้ กั บ
อาสาสมัคร ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยกันทำความสะอาดหลัง
น้ำท่วมที่วัดใหม่ คลองสามวา ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ณ วัดสัมมาชัญญาวาส (วัดใหม่) คลองสามวา
รวมถึงหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนต่างๆ 

อี ก เป็ น จำนวนมาก ซึ่ ง รวมยอดในการบริ จ าคทั้ ง สิ้ น ประมาณ
1,000,000 ชิ้น
		 และยังให้การสนับสนุนกิจกรรมในรูปของงบประมาณ
และผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 
3 บริ ษั ท ฯ มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ จ าคเงิ น เป็ น
ค่ า อาหารและยาให้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยวั ด พระบาทน้ ำ พุ จั ง หวั ด ลพบุ รี 

ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554
3 บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์และบริจาคเงินเพื่อสมทบ
ทุ น การศึ ก ษาและอาหารแก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย น โรงเรี ย นวั ด สระแก้ ว
จังหวัดอ่างทอง ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554
3 บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์และบริจาคเงินช่วยเหลือ
บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่  
23 กันยายน 2554
3 บริษัทฯ บริจาคเงินให้มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์
เฮ้าส์ (Ronald McDonald House Charities Foundation) 2011
เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยหนักและครอบครัว

• ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านเนชั่น กรุ๊ป
• Helping flood victims via Nation Group.

3 Via Nation Group

The company, in co-operate with Nation Group
gave 50 g filling buns to support flood victims at the Nation,
Bang Na on Saturday 15 October 2011. Police Captain
Chalerm Yoobamrung, Deputy Prime Minister, received such
donation.
3 Via Thai army helps people Project

    
The company gave 50 g filling buns to volunteers,
soldiers, and officer whom came to clean Sammachanyawat
(Mai) temple, Klong Samva after the flood gone on
Wednesday 30 November 2011.
Besides that, the company donated to many
governmental or private sectors, which accounted to
1,000,000 pieces.
The company also supported many activities
either in form of money or its products to various governmental
or private sectors, for examples ;
3 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
27 August 2011.
3 The company gave its products and donates
money for scholarship and food to students of Srakeaw Temple
School, Angthong Province on Saturday 27 August 2011.
3 The company gave its products and donates
money to support House for Blind and Multi-Handicapped
Children, Ram Indha, Bangkok, on Friday 23 September
2011
3 The company donated money to Ronald
McDonald House Charities Foundation to help the ill children
and their families.

183
• ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านโครงการกองทัพบกช่วยประชาชน
• Helping flood victims via Thai army helps people Project.

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

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

ฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์
(Farmhouse School Tour)

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน
ในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมละครเพลงและเกมส์เกี่ยวกับ
“โภชนาการอาหาร 5 หมู่ และการอ่านฉลากโภชนาการอย่างง่าย”
พร้อมแจกผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ภายใต้ชื่อแคมเปญ “ขบวนการ
ทานครบหมู่” ตอน อ่านฉลาก ทานฉลาด ซึ่งปัจจุบันจัดมาเป็น
ปีที่ 12 ให้แก่เด็กนักเรียน รวม 200 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจาก
จะเป็นการให้ความรู้และความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนบริโภคอาหารให้ครบหมวดหมู่ และเลือกสรรอาหารที่มี
ประโยชน์ โดยการดูข้อมูลโภชนาการประกอบ

• ฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์
• Farmhouse School Tour

EDUCATION
Farmhouse School Tour

The company jointly work with Food and Drug
Administration to acknowledges and educates the student
by organizing the musical and games about “Basic five
food group and how to read the label” as well as giving its
Farmhouse products under the campaign of “Balanced dietread label, eat wise”. Currently, the company has promoted
this campaign for 12 years. It educated pupils for 200 schools
all over the country. This campaign will provide knowledge
and entertainment as well as to persuade the students to
consume useful food and all 5 food groups.
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การประกวดแซนด์วิชเด็ก (Sandwich Contest)

Sandwich Contest

(Farmhouse Cooking Club) ปีที่ 1

Farmhouse Cooking Club - Year 1

“Sandwich- nice dish for bright kids” is an activity
กิจกรรม “แซนด์วิช จานเด็ด คนเก่ง” ครั้งที่ 10 เป็น
กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชเยาวชนอายุ 8-12 ปี เป็นการ that has been held for 10th time. It invites the youth aging
ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการคิ ด ค้ น สู ต ร 8-12 years to create sandwich recipe. Thus, the children can
แซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการในรูปแบบต่างๆ ปี 2554 จัดขึ้น use their own creativity to produce new recipe that contains
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 
 good nutrition. In 2011, the contest was held on Sunday 3
July 2011 at Queen Sirikit National Convention Center. There
มีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวนทั้งสิ้น 30 ตำรับ 
were 30 recipes competing in final round.
กิจกรรม ฟาร์มเฮาส์ คุกกิ้ง คลับ
For this activity, the famous expert shall teach you  
โดยมีกิจกรรมสอนประกอบอาหารด้วยเมนูง่ายๆ อร่อย
และครบคุณค่าโภชนาการ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการ how to cook easy and delicious recipe but full of nutrition. The
บรรยายความรู้ ด้ า นโภชนาการโดย ผศ. ศรี ส มร คงพั น ธุ์ 
 company invited Associate professor Srisamorn Khongphan,
expert and teacher of domestic science, to lecture
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นโภชนาการ และคณาจารย์ ด้ า นคหกรรมเป็ น nutrition
about
nutrition
to the youth whom join the project.
ผู้แนะนำความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานในโรงงาน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา และเพิ่มพูนประสบการณ์ก่อน
จบการศึกษา และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพต่อไป

• การประกวดแซนด์วิชเด็ก ครั้งที่ 10
• Sandwich Contest

• กิจกรรม ฟาร์มเฮ้าส์ คุกกิ้ง คลับ
• Farmhouse Cooking Club

Internship Project

The company gave an opportunities to the university
student to do the internship in the factory. The internship
would make them gain more skills and experience before
graduation. They could use such experiences for their future
career.
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โครงการนักศึกษาฝึกงาน
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• การใช้โอโซนกับระบบ Cooling Tower รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
• Using the Ozone in the Cooling Tower System.

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

ENVIRONMENT

ระบบ Cooling Tower มี ก ารใช้ โ อโซน เพื่ อ
ประหยัดพลังงาน และลดการใช้สารเคมี ซึ่งโอโซนเป็นสารที่ผลิต
ขึ้ น จากออกซิ เ จนในอากาศ โดยใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า (Corona
Discharge) หรือแสงอุลตราไวโอเลต เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี
ของออกซิเจนจาก O2 เป็น O3 ใน 1 โมเลกุล มีพลังงานในการ
ออกซิเดชั่น (Oxidation Potential) สูง มีคุณสมบัติในการบำบัด
โดยการทำลายเซลล์ ลดตะใคร่น้ำและตะกรัน
3 ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน มีการนำน้ำที่ผ่าน
กระบวนการแล้ ว นำกลั บ มาใช้ ร ดน้ ำ ต้ น ไม้ และล้ า งพื้ น ถนน 

รวมถึงการนำน้ำจากระบบบำบัดน้ำผ่านการกรอง และฆ่าเชื้อด้วย
คลอรีน เพื่อนำมาใช้ล้างรถยนต์ ซึ่งถือเป็นการรณรงค์ประหยัดน้ำ
ได้อย่างดียิ่ง
3 การใช้ก๊าซ NG ในโรงงาน ซึ่งก๊าซ NG (Natural Gas)
ถือเป็นพลังงานสะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
มลภาวะน้อย เนื่องจากเป็นพลังงานที่เผาไหม้สมบูรณ์ 
3 รวมถึงมีการใช้ก๊าซ NGV ในรถขนส่ง ด้วยเหตุผล
ด้านเดียวกัน

Cooling Tower system using the ozone. This can
save the energy and reduce chemical use. Ozone is naturally
produced from O2 in the air by the corona discharge or
ultraviolate beam. The chemical structure of O2 will change
to O3. 1 molecule consists of high oxidation potential. It is
used for treatment by destroying cell and reduces the number
of moss and dregs.
3 Processed water from the water treatment
system is used to water trees and clean roads. Water that is
filtered and disinfected by chlorine is used for car cleaning
to promote water saving.
3 Using NG (Natural Gas) in its Factory. The natural
gas (NG) is a kind of environmentally-friendly clean energy
which creating less effect to environment and less pollution
than oils as it completely combuses.
3 Using NGV in transportation as the reason
mentioned above.

บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อจัดทำโครงการ
โรงงานสีขาวปลอดบุหรี่ 100% ณ โรงงานลาดกระบัง 1 และ
โรงงานลาดกระบัง 2 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 - 31 ธันวาคม
2554 เพื่อสร้างเสริมและคุ้มครองสุขภาพของพนักงานและผู้มา
ติดต่อในโรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้โรงงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีและ
ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากควันบุหรี่

The company has collaborated with Thai Health
Promotion Foundation to continue White Factory Campaign100% Tobacco Consumption Control at Lad Kra Bang Factory
1 and Lad Kra Bang Factory 2 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 as well
as reducing the risk from smoking-related diseases.

3

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

• การใช้ก๊าซ NG ในโรงงาน และก๊าซ NGV
ในการขนส่ง
• Use of NG in the Factory and NGV
in transportation system.

รณรงค์โรงงานสีขาวปลอดบุหรี่

3

White Factory Campaign - No Smoking

รายงานประจําปี 2554 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

30หอมกรุปี่นฟาร์
มเฮ้าส์
จากเตาทุกวัน
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โรงงาน

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

โรงงานบางชัน

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

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

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) [ PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED ]

สำนักงาน

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

ฟาร์มเฮ้าส์
หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน

