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โรงงานลาดกระบัง
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โทรศัพท์ : 0-2548-1200 โทรสาร : 0-2548-1290

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

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

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นสร้างสรรค์และผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพเสมอมา
เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัย
พร้อมทั้งใส่ใจในรสชาติที่เป็นเลิศ และดีต่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภค
จนได้รับรางวัล อย. QUALITY AWARD ปี 2010-2012
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
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4,320.19
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PER SHARE DATA (BAHT)
Earning per Share
Dividend per Share
Book Value per Share
Par Value per Share
Number of Share (million Shares)

1.90/2
***/1
7.92
1.00
450/3

1.83/2
0.91
7.03
1.00
450/3
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6.85
60.27
10.00
45

RATE OF RETURN (%)
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Net Profit Margin
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25.40
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งบการเงิน

FINANCIAL STATEMENT

ผลประกอบการ (ล้านบาท)

PERFORMANCE (MILLION BAHT)
Sales Revenues
Total Revenues
Net Profit
Total Assets
Total Liabilities
Total Shareholders’ Equity

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)
อัตรากำไรขั้นต้น
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ EFFICIENCY RATIOS
ในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) Total Assets Turnover (times)
Return on Assets (%)
อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร (%)
/1
/2 /3
/1

/2 /3

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการประจำงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2555 จากกิจการปกติ
ในอัตราหุ้นละ 0.17 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 2012 from the operation under non BOI business
at 0.17 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
p

p
p
p

มุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพ
ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ
MR.PIPAT PANIANGVAIT
Chairman of the Board

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจตามปรัชญาในการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ และยึดมั่นในนโยบายคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีหลักปฏิบัติ 4 ประการคือ
1. เลือกวัตถุดิบที่ดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการทางโภชนาการของคนไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง 
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ เพื่อสร้างคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
4. ยึดหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
ส่งผลให้ในปี 2555 บริษัท ได้รับรางวัล อ.ย. Quality Award 2012 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้คำขวัญ “คุณภาพ
ปลอดภัย ใส่ใจสังคม” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในฐานะผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ดำเนินการที่ดี รักษามาตรฐานการผลิต มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชั้นนำที่ครองใจผู้บริโภค
มาโดยตลอด และในปีนี้ บริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตขนมปังชนิดแผ่นเพิ่มเป็นสายการผลิตที่ 6 ที่โรงงานบางชัน และเครื่องจักร
เพื่อผลิตขนมปังเดลี่แซนด์วิชเพิ่ม ที่โรงงานลาดกระบัง 
บริษัทได้ขยายหน่วยขายเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถขยายพื้นที่การขายให้ครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันบริษัท มีช่องทางการ
จำหน่ายกว่า 40,000 ร้านค้าทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจาย
สินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและทั่วถึง และเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 บริษัทได้จัดพิธีตัดริบบิ้นฉลองการปล่อยรถขนส่งสินค้า
คันที่ 1,000 โดย คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
จากความสำเร็จที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะผลิตสินค้าให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้บริโภคโดยรักษาคุณภาพที่ดีไว้ตลอดไป และในปี 2555 บริษัทได้จัดโครงการ “30 ปี คู่ไทย ปันน้ำใจให้สังคม” โดยมอบผลิตภัณฑ์และ
เงินสนับสนุนแก่องค์กรการกุศลแด่ผู้ด้อยโอกาสกว่า 30 องค์กร เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับบริษัท
ตลอด 30 ปี ที่ผ่านมา 
ผลประกอบการโดยสรุปในปี 2555 บริษัทมียอดขาย 5,893.45 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย และเมื่อเทียบกับปี 2554 มีอัตรา
เติบโตร้อยละ 6.49 มีกำไรสุทธิของบริษัท 850.10 ล้านบาท เติบโตจากปี 2554 ร้อยละ 3.85 
ท้ายนี้ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า หน่วยงานต่างๆ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของความสำเร็จ โดยทุ่มเทกำลังความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริษัทได้ก้าวหน้าต่อไป
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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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
p

p

p

p

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
MR. APICHART THAMMANOMAI
Managing Director
For 30 years, we, President Bakery Public Company Limited, have operated the business by adhering
to the philosophy of “manufacturing good-quality products and the policy on quality which aim at rendering the
most excellent benefits to our consumers. This is based on 4 principles:1. Selection of good raw materials to manufacture the best-quality products;
2. Continuous development of products to meet nutrition demand of Thai people;
3. Development of manufacturing technology and management to enhance the product quality;
4. Commitment to principles of safety, freshness and hygiene in order that the consumers are provided
with the best quality products.
As a result, in the year 2012, we were granted Food and Drug Administration Quality Award 2012 on
Food Products Category for 3 continuous years by Food and Drug Administration, Ministry of Public Health. It
proudly proves recognition from the public of our commitment to the principles as well as our good management,
ethics, responsibility to the society and operation in compliance with the law. It also proves that Farmhouse
products play a leading role in the consumer’s perception.
In this year, we installed more machines for the sixth production line of sliced bread at our Bang Chan
Factory and more machines for Daily Sandwich at Ladkrabang Factory.
We also expand our sales units to cover more sales area and now distribute our products through 40,000
shops nationwide. We also implement efficient logistics and high technology to increase capability of distribution in
order to supply our goods to the customers timely. On 7th September 2012, we celebrated release of our 1,000th
truck in a ribbon cutting ceremony presided by Mr. Boonsithi Chokwatana, President of Saha Groups of Companies.
Our previous success reflects our commitment to manufacture products in order to meet increasing
demand of consumers together with maintaining good quality. In 2012, we celebrated our 30th anniversary by
donating goods and money to support 30 charity organizations for the poor. This aims at expressing our gratitude
for the public’s support to us throughout these 30 years.
Our performance in 2012 can be briefly concluded that our sales of 5,893.45 million Baht are higher than
our goal and the growth is 6.49%, comparing with that of the year 2011. The net profit is 850.10 million Baht with
the growth of 3.85% comparing with that of the year 2011.
On behalf of the board of directors, we express our gratitude to customers, shareholders, our trade
alliances, authorities and supporters for your trust and your endless support to our business. To executives and all
staff, we also appreciate your participation in the company’s success through your devotion, capability and tireless
effort for our common interest: stable and sustainable progress of the company.
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คณะกรรมการบริษัท

BOARD OF DIRECTORS

p

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

MR.PIPAT PANIANGVAIT

Chairman of the Board

p

นายกำธร ตติยกวี

p

MR. KAMTHORN TATIYAKAVEE

นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

MR. SUCHAT RATTANAJIAJAROEN
Executive Production Director

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

MR. APICHART THAMMANOMAI
Managing Director

นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

p

MR. BOONPIAM EAMROONGROJ

Director

p

p

LT. GEN. PHISAL THEPSITHAR

Director

p

นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร

MR. SOMSAK ANURUKPRADORN

Executive Sales Director

พลโทพิศาล เทพสิทธา
Independent Director

p

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

MS. PETCHARAT ANANTAWICHAI
Director and Senior Management
Accounting Department and
Finance Department Manager
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p

นางสุนันทา ชวนประพันธ์

p

MRS. SUNUNTA CHUANPRAPUN

p

MRS. MALEE TANGJAISANONG

Director and Senior
Department Manager
(RD and QC Department)

p

นางมาลี ตั้งใจสนอง

MR. PHIMOL RATTAPAT

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

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

p

DR. YUPA SOONTRAPA

รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

ASSOC. PROF. DR. KULPATRA SIRODOM

Independent Director and
Audit Committee Director

Independent Director and
Audit Committee Director

นายพิมล รัฐปัตย์

Independent Director and
Chairman of Audit Committee

p

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

MR. BOONSAK CHIEMPRICHA

Independent Director and
Audit Committee Director

คณะกรรมการตรวจสอบ

BOARD OF AUDIT COMMITTEE

p

นายพิมล รัฐปัตย์

MR. PHIMOL RATTAPAT

Independent Director
and Chairman of
Audit Committee

p

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
DR. YUPA SOONTRAPA

Independent Director
and Audit Committee
Director

p

รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

ASSOC. PROF.
DR. KULPATRA SIRODOM

Independent Director
and Audit Committee
Director

p

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
MR. BOONSAK
CHIEMPRICHA

Independent Director
and Audit Committee
Director
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คณะกรรมการบริษัท

BOARD OF DIRECTORS

01 

07 

11

MR. PIPAT PANIANGVAIT

MR. SOMSAK ANURUKPRADORN

MR. PHIMOL RATTAPAT 

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
Chairman of the Board

02 

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

MR. APICHART THAMMANOMAI
Managing Director

03 

นายกำธร ตติยกวี

MR. KAMTHORN TATIYAKAVEE
Director

04 

นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

MR. BOONPIAM EAMROONGROJ
Director

05 

พลโทพิศาล เทพสิทธา

LT. GEN. PHISAL THEPSITHAR
Independent Director

06 

นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

MR.SUCHAT RATTANAJIAJAROEN
Executive Production Director

นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร
Executive Sales Director

08

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
MS. PETCHARAT
ANANTAWICHAI

Director and Senior Management
Accounting Department and
Finance Department Manager

09

นางสุนันทา ชวนประพันธ์

นายพิมล รัฐปัตย์

Independent Director and
Chairman of Audit Committee

12

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

DR. YUPA SOONTRAPA
Independent Director and
Audit Committee Director

13

รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

MRS. SUNUNTA CHUANPRAPUN

ASSOC. PROF. DR. KULPATRA
SIRODOM

10

14

MRS. MALEE TANGJAISANONG

MR. BOONSAK CHIEMPRICHA

Director and Senior Department
Manager (RD and QC Department)

นางมาลี ตั้งใจสนอง

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

Independent Director and
Audit Committee Director

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

Independent Director and
Audit Committee Director
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

GENERAL INFORMATION
ชื่อบริษัท :

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ
บมจ. 0107545000144
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

หุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

121/84-85 ชั้น 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
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป :

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 39
ประเภทธุรกิจ
: ดำเนินธุรกิจด้านภัตตาคาร
ร้านอาหาร ชื่อ “ชินจูกุ ทงคัทซึ
ซาโบเตน”
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105551034347
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : หุ้นสามัญ จำนวน 1,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
:

121/84-85 ชั้น 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
ทุนจดทะเบียน
: หุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

NATURE OF BUSINESS :
Manufacturer and distributor of bread and bakery Product
REGISTRATION NO. :
BorMorJor 0107545000144

เลขทะเบียนบริษัท :

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

NAME :
President Bakery Public Company Limited

:

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

ALL SHARES ISSUED & SUBSCRIBED :
450,000,000 common stocks, par value : 1 baht
HEADQUARTER :
121/84-85, 29th floor, RS TOWER, Ratchadapisek Rd.,
Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : 0-2209-3000 Fax : 0-2209-3091
Home Page : http://www.farmhouse.co.th
COMPANIES IN WHICH PRESIDENT BAKERY
HOLDS MORE THAN 10% :
President Green House Food Co., Ltd.
The Company holds 39%
NATURE OF BUSINESS : To Operate a restaurant
		 business namely “Shinjuku
		 Tonkatsu Saboten”
REGISTRATION NO. : 0105551034347
ALL SHARES ISSUED : 1,500,000 common stocks,
& SUBSCRIBED
Par value : 10 Baht
HEADQUARTER :

121/84-85, 29th floor, RS Tower, Ratchadapisek Rd.,
Dindaeng, 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
ALL SHARES ISSUED : 6,000,000 common stocks,
		 Par value : 100 Baht
HEADQUARTER :

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

OTHER REFERENCES
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

REGISTAR :

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

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

ผู้สอบบัญชี :

AUDITOR :

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

Ernst & Young Office Limited
193/136-137, 33rd floor, Lake Rajada Office Complex,
Rajadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : 0-2264-0777, 0-2661-9190
Fax : 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

ที่ปรึกษากฎหมาย :

LEGAL CONSULTANT :

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

F.N. Infinity Co., Ltd.
611/40 Soi Wat Chan Nai, Charoen Krung Rd.,
Bang khlo, Bang Kho Laem, Bangkok 10120
Tel : 0-2689-8946, 0-2291-0414
Fax : 0-2291-1127
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ประวัติบริษัท

COMPANY PROFILE
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สายอาหารในเครือบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
(มหาชน) ที่ได้ก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์
สายอาหารของเครือสหพัฒน์ที่ผลิตโดย บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ด
จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความยอมรับ
และประสบความสำเร็จอย่างสูง อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าและ
บิสกิตบิสชิน ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์มีแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิต ทำให้มีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในสายขนมปังและ
เบเกอรี่ซึ่งใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักเช่นกันในสมัยนั้นผู้ประกอบ
การเบเกอรี่ส่วนใหญ่เป็นรายเล็กและดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว
ผลิตภัณฑ์ที่มี ในตลาดก็ ไม่มีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ ขาด
พัฒนาการทั้งในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดจำหน่ายและ
การจัดการที่ดี ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มี
คุณภาพมาตรฐานยังมีน้อย ขนาดของตลาดและความนิยมในการ
บริโภคเบเกอรี่ยังมีไม่มากนัก
อย่างไรก็ดี ช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่รัฐบาลได้ ให้การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานมาจากด้านการเกษตร ประกอบ
กับวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป ประชากรจาก
ชนบทเคลื่ อ นย้ า ยเข้ า สู่ สั ง คมเมื อ งมากขึ้ น ครอบครั ว มี ข นาด
เล็กลง แม่บ้านทำงานนอกบ้านมากขึ้น ทำให้มีเวลาจัดเตรียม
อาหารสำหรับสมาชิกในครอบครัวลดลง รวมไปถึงการค้าระหว่าง
ประเทศเริ่มมีบทบาททำให้มีชาวต่างชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาใน
ประเทศมากขึ้ น ด้ ว ยปั จ จั ย ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ล้ ว นสร้ า งโอกาสให้
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตคนไทยได้ดียิ่งๆ 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

YEAR 2010
INVESTMENT

ปี 2553
ด้านการลงทุน
บริษัท มีแผนในการพัฒนายกระดับคุณภาพของสาขา
ด้านการขาย จึงซื้อที่ดิน เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สาขา
รังสิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพระบบขนส่งสินค้า บริษัทจึง
ได้ ล งทุ น ซื้ อ รถขนส่ ง ขนาดใหญ่ ส ำหรั บ ใช้ ใ นการขนส่ ง และได้
เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งจากน้ำมันดีเซลเป็นการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) แทน เพื่ อ ลดมลภาวะและเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ซื้อรถตู้ขนาด 6 ล้อ และ 4 ล้อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและสามารถกระจายสินค้าไปสู่
ผู้บริโภคด้วยความสดใหม่ทุกวัน

IMPORTANT CHANGES AND 
DEVELOPMENTS OVER THE PAST 3 YEARS
The Company planned to develop and upgrade
branch quality for the sales, the Company purchased a
plot of land for use as a distributing center at the Rungsit branch. For developing the quality of transporting
system, the Company purchased large-sized trucks for
transporting, and changed the usage of fuel for
transportation from diesel to natural gas in order to
reduce pollution and friendly to the environment. In
addition, the Company also bought six-wheeled and
four-wheeled vans in order to increase the efficiency of
transportation and ability to distribute products to
consumers with daily freshness.
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ด้านเครือ่ งจักร

ในเดือนตุลาคม 2553 ได้ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิต
Daily Sandwich เพิ่มขึ้นอีก 1 Line เพื่อขยายกำลังการผลิต
รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อม
กันนี้ ได้มีการสั่งซื้อแม่พิมพ์ขนมปัง และอุปกรณ์ด้านการผลิต
ใหม่ๆ ในสายการผลิตเดิม เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้มีการลงทุนติดตั้ง Server และ Storage ใหม่ เพื่อ
ปรับปรุง และยกระดับระบบการจัดเก็บข้อมูลทั้งในส่วนสำนักงาน
และโรงงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความเสถียรยิ่งขึ้น
ลงทุนสั่งซื้อเครื่อง Computer Hand Held ชุดใหม่มาใช้
ในงานด้านการขาย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยขาย

ปี 2554
ด้านการลงทุน

บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า
รังสิต-นครนายก เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ เพื่อยก
ระดับคุณภาพสาขา พร้อมกับการลงทุนจัดซื้อรถเพื่อใช้ ในการ
ขนส่งขนาด 10 ล้อ 6 ล้อ และ 4 ล้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
รองรั บ การขยายตั ว ของการกระจายสิ น ค้ า ให้ ร วดเร็ ว ทั่ ว ถึ ง 

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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน่ายแป้งสาลี โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุน ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน 600 ล้านบาท ซึ่งชำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน

ด้านเครือ่ งจักร

โรงงานลาดกระบัง
p ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก รในการผลิ ต Daily Sandwich
ณ อาคาร 3 โรงงานลาดกระบัง
p ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก รในการผลิ ต ขนมปั ง ไส้ ก รอก
เครื่องจักรผลิตสินค้าหน้าร้านเดลิย่า และเครื่องบรรจุไส้กวน ณ
โรงงานลาดกระบัง 2 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิง
ของเครื่องจักรในการผลิตสินค้าจากก๊าซ LPG เป็นก๊าซธรรมชาติ
(NG) ทั้งระบบ เพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม
โรงงานบางชัน
p ติดตั้งเครื่องจักร Line ขนมปังปอนด์ ใหม่ 1 Line
เป็น Line ที่ 2 
p ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิต Cake roll และโดรายากิ 
p ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตขนมปังทาหน้า

MACHINERY

In October, 2010 the Company installed one
more machine for the production line of daily sandwich
in order to add the capacity to support demands of
consumers that increase continuously. In addition, we
have ordered moulds and equipment for new
productions of the existing production lines in order to
increase the standard level of quality products.

INFORMATION TECHNOLOGY

To install servers and new storage in order to
adjust and improve the efficiency and the stability of
data storage system for both the office and plants.
To purchase a new set of hand-held computers
for the selling division in order to develop the efficiency
of selling units.

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
p Install the machinery for the production of
Daily Sandwich at Building 3 of Lad-Kra-Bang Plant
p 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
p Install the machinery for loaf line, having
the second line
p Install the machinery for Cake roll and
Dorayaki production
p Install the machinery for production of
bread with toppings.
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กล่าวโดยสรุปการติดตั้งเครื่องจักรในปี 2554 วัตถุประสงค์
เพื่ อ เพิ่ ม กำลั ง การผลิ ต สิ น ค้ า หมวดหลั ก ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

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		

บริษัทฯ ได้พิจารณาลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่อง Computer
Handheld และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในงานขาย ให้มีความ
ทันสมัยและรวดเร็วในการประมวลผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
กระจายสินค้าให้กับหน่วยขาย
นอกจากนี้ด้านการบริหารจัดการภายใน ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ ให้มี
มาตรฐาน และมีความเสถียรยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจ

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.

ปี 2555
ด้านการลงทุน

YEAR 2012
INVESTMENT

บริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตขนมปังชนิดแผ่นเพิ่ม
ที่โรงงานบางชัน และเครื่องจักรเพื่อผลิตขนมปังเดลี่แซนด์วิชเพิ่ม
ที่โรงงานลาดกระบัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายกำลังการผลิตรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภค
นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นสามัญ
ของบริษัทเพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด เพิ่มอีกร้อยละ 25 ทำให้
มีการจ่ายชำระเงินค่าหุ้นแล้วร้อยละ 50 ของเงินลงทุน

ด้านการขาย

บริษัท ได้สร้างโกดังเพิ่มที่สาขาพระราม 3 และภูเก็ต
เพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่จะจัดส่งให้ลูกค้า ตามนโยบายของ
บริ ษั ท ที่ จ ะยกระดั บ คุ ณ ภาพศู น ย์ กระจายสิ น ค้ า (DC) อย่ า ง
ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสินค้า ยานพาหนะใน
การขนส่ง ทั้งปริมาณและคุณภาพของรถ รวมถึงปรับเปลี่ยนการ
ใช้เชื้อเพลิงที่ประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม
และเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 บริษัท ได้จัดพิธี
ตั ด ริ บ บิ้ น ฉลองการปล่ อ ยรถคั น ที่ 1,000 โดยคุ ณ บุ ณ ยสิ ท ธิ์ 

โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ณ โรงงานบางชัน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ได้ลงทุนจัดซื้อเครื่อง Computer Handheld
รวมถึงอุปกรณ์ร่วมต่างๆ สำหรับทดแทนเครื่องเดิม เพื่อความ
รวดเร็ ว ในการประมวลผล และเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ กั บ หน่ ว ยขาย 

อีกทั้งซื้อเพิ่มสำหรับหน่วยขายที่ขยาย พร้อมกับการปรับปรุง
ระบบเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ระหว่างสำนักงานและโรงงาน เพื่อ
ความเสถียรของระบบรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต

We installed more machines for the sixth
production line of sliced bread at our Bang Chan
Factory and more machines for Daily Sandwich bread
production at Ladkrabang Factory to increase the
production capacity in line with the consumer demand.
We increase 25% of our payment of ordinary
shares of President Flour Mills Company Limited. We
therefore made payment of 50% of investment.

SALES

We built more warehouses at Rama 3 Center
and Phuket Center in response to quantity of goods
supplied to the customers, in compliance with our
policy on quality improvement of the distribution
centers. We also develop goods transportation system,
vehicles in terms of both quantity and quality as well as
introduce the use of efficient and ecologically friendly
fuel.
On 7th September 2012, the company celebrated
the release of 1,000 th truck in a ribbon cutting ceremony
presided by Mr. Boonsithi Chokwatana, President of
Saha Groups of Companies at our Bang Chan Factory.

INFORMATION TECHNOLOGY

We purchased handheld computers and other
devices to replace the existing ones to enhance the
speed of data processing and to increase capability of
sales units and purchased them more for new sales
units. We also improve data connectivity system
between our office and the factories for stabilization of
the system to support the business expansion.
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
PRODUCT LINES

บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ในการผลิ ต และจำหน่ า ย
ขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ โดยมีสายธุรกิจแบ่งได้ดังนี้
1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale) มีสัดส่วนการขาย
เป็น 90.63% ของยอดรายได้รวมของบริษัท
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก (Retail) มีสัดส่วนการขายเป็น
2.47% ของยอดรายได้รวมของบริษัท
3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และ ร้านอาหาร / ภัตตาคาร (Fast
Food & Catering) มีสัดส่วนการขายเป็น 5.95% ของยอดรายได้
รวมของบริษัท
4. ธุรกิจส่งออก (Export) มีสดั ส่วนการขายเป็น 0.17%
ของยอดรายได้รวมของบริษัท

The company mainly produces and distributes
bakery products with the following lines of business :
1. Wholesale bakery business sales was 90.63%
of the total incomes
2. Retail business sales was 2.47% of the total
incomes
3. Fast Food and Catering business sales was
5.95% of the total incomes
4. Export business sales was 0.17% of the
total incomes

สายธุรกิจและผลิตภัณฑ์

ธุรกิจค้าส่ง

WHOLESALE

ธุรกิจค้าปลีก
RETAIL

ธุรกิจฟาสต์ฟด
ู้
และร้านอาหาร
ภัตตาคาร
FAST FOOD
AND
CATERING

ขนมปังชนิดแผ่น

เดลิย่า

ฟาสต์ฟู้ด

ขนมปังสำหรับ
แฮมเบอเกอร์และ
ขนมปังสำหรับ
ฮอทดอก

มาดาม มาร์โก้

ร้านอาหาร / ภัตตาคาร

กู๊ดมอร์นิ่ง
ฟาร์มเฮ้าส์

ผลิตภัณฑ์ชุบทอด

SLICED BREAD

BURGER BUNS AND
HOTDOG BUNS

ขนมปังพร้อมทาน
SNACK BREAD

เค้กพร้อมทาน
SNACK CAKE

เบเกอรี่อื่นๆ

CONFECTIONERY

DELIYA

MADAME MARCO

GOOD MORNING
FARMHOUSE

FAST FOOD

CATERING

FRIED PRODUCT

ธุรกิจส่งออก
EXPORT
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โครงสร้างรายได้

INCOME STRUCTURE
โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2553 - 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

The Company’s income structure The details in 2010-2012 are as follows :

2555 p 2012
ผลิตภัณฑ์ / บริการ

PRODUCT / SERVICE

พันบาท

Thousand
Baht

ร้อยละ
%

2554 p 2011
พันบาท

Thousand
Baht

ร้อยละ
%

2553 p 2010
พันบาท

Thousand
Baht

ร้อยละ
%

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง

5,382,993.60

90.63 5,069,093.31

91.23 4,188,488.43

90.79

1.1 ขนมปังชนิดแผ่น

2,220,401.46

37.38 2,126,023.53

38.26 2,099,005.99

45.50

WHOLESALING BUSINESS

		

Sliced Bread

1.2 แฮมเบอร์เกอร์บัน และ ฮอทดอกบัน

		

Burger / Hotdog Buns

1.3 ขนมปังพร้อมทาน

		

Snack Bread

185,997.52
2,181,397.49

3.13

166,765.76

3.00

144,101.45

3.12

36.73 1,969,318.33

35.44 1,260,670.52

27.33

1.4 เค้ก

651,709.37

10.97

683,470.44

12.30

560,256.36

12.14

1.5 เบเกอรี่หวาน และอื่นๆ

143,487.76

2.42

123,515.25

2.22

124,454.11

2.70

146,868.51

2.47

139,453.22

2.51

140,579.16

3.05

2.1 เดลิย่า + ฟาร์มเฮ้าส์ช็อปส์

74,855.38

1.26

76,828.98

1.38

80,846.91

1.75

2.2 มาดามมาร์โก้

52,418.21

0.88

41,324.00

0.74

37,781.43

0.82

2.3 กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

19,594.92

0.33

21,300.24

0.38

21,950.82

0.48

3. ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร

353,475.39

5.95

318,142.23

5.73

266,044.61

5.77

3.1 ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร

290,953.84

4.90

269,979.38

4.86

216,827.72

4.70

62,521.55

1.05

48,162.85

0.87

49,216.89

1.07

10,104.19

0.17

7,511.61

0.14

1,274.34

0.03

		
		

Cake
Confectionery

2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก
RETAIL BUSINESS

		
		
		

Deliya + Farmhouse Shops
Madame Marco
Good Morning Farmhouse

FAST FOOD & CATERING

		

Fast Food & Catering

3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด

		

Fried Products

4. ธุรกิจส่งออก
EXPORT

รวมรายได้ธุรกิจหลัก
Total Income

5. รายได้อื่นๆ

OTHER INCOME

รายได้รวมทั้งสิ้น
TOTAL

5,893,441.69

99.22 5,534,200.37   99.61 4,596,386.54   99.64

   46,314.08

  0.78    21,916.14

  0.39    16,761.13   0.36

5,939,755.77 100.00 5,556,116.51 100.00 4,613,147.67 100.00
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สัดส่วนรายได้ตามสายธุรกิจ ปี 2555

SALES PROPERTION BY BUSINESS TYPES 2012

ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
Wholesale Bakery Business
ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร
Fast Food & Catering
ธุรกิจค้าปลีก
Retail Business
รายได้อื่นๆ
Other Income
ธุรกิจส่งออก
Export

90.63%
5.95%
2.47%
0.78%
0.17%
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

THE CHARACTERISTICS OF PRODUCTS OR SERVICE

ขนมปังชนิดแผ่น

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale)

เป็นลักษณะธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ในลักษณะค้าส่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” โดยการ
จัดส่งสินค้าวางจำหน่ายให้กับช่องทาง / ร้านค้าต่างๆ โดยกลุ่ม
ลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และ ร้านค้าปลีกดั้งเดิม
ได้แก่ 
คอนวีเนี่ยนสโตร์ เช่น 7-eleven, แฟมิลี่มาร์ท, 108
Shop เป็นต้น
ร้ า นค้ า ในปั๊ ม น้ ำ มั น ต่ า งๆ เช่ น จิ ฟ ฟี่ , สตาร์ ม าร์ ท ,
ไทเกอร์มาร์ท, ใบจาก เป็นต้น
ซู เ ปอร์ 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
และร้านสวัสดิการในสถานที่ราชการต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง 
(Wholesale) ได้แก่
1.1 ขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread)

เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ รกที่ บ ริ ษั ท เริ่ ม ผลิ ต และจั ด
จำหน่าย ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างการรับรู้ในแบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์
ให้กับผู้บริโภคได้มากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับ
เป็นผลิตภัณฑ์หลักในการสร้างรายได้ ให้กับบริษัท ด้วยลักษณะ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถสร้ า งความหลากหลายในการบริ โ ภคได้
เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับ

ขนมปังชนิดแผ่นผสมวิตามิน

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
modern trade and traditional trade customers 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; 	
Hypermarts, 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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ขนมปังโฮลวีตชนิดแผ่น

ขนมปังโฮลวีต
ชนิดเนื้อละเอียด

ขนมปังโฮลวีต
ผสมธัญพืช

ทุกคนในครอบครัว สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่นจาก
เดิมที่มีเพียงขนมปังชนิดแผ่นธรรมดา บริษัทได้พัฒนาและเพิ่ม
ความหลากหลายทั้งชนิด และขนาดสินค้ามากขึ้น ดังนี้
		 (1) ขนมปังแผ่นขาว (White Bread)
เป็ น กลุ่ ม ขนมปั ง ชนิ ด แผ่ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
เนื้อขนมปังขาว และผสมวิตามิน เป็นชนิดสินค้าที่เหมาะสำหรับ
ทุกเพศ ทุกวัย และสามารถนำไปประกอบอาหารต่างๆ ได้หลาก
หลาย ได้ทุกเวลา ชนิดสินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่น
น้ำหนัก 480 กรัม ขนมปังชนิดแผ่นน้ำหนัก 240 กรัม ขนมปัง
ผสมวิตามินน้ำหนัก 240 กรัม และขนมปังตัดขอบน้ำหนัก 220
กรัม รวมทั้งสิ้น 4 รายการ นอกจากนี้ยังมีการปรับบรรจุภัณฑ์
ลวดลาย พร้ อ มรายละเอี ย ดของข้ อ มู ล บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น
ปัจจุบัน และทันสมัยอยู่เสมอ
		 (2) ขนมปังแผ่นธัญพืช (Grain Bread)
เป็ น กลุ่ ม ขนมปั ง ชนิ ด แผ่ น ที่ มี เ มล็ ด ธั ญ พื ช
ต่ า งๆ เป็ น ส่ ว นประกอบในปริ ม าณมาก เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยที่
หันมาให้ความสนใจในสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกสรร
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ในการบริโภค ชนิดสินค้าในกลุ่มนี้
มีจำหน่าย ได้แก่ ขนมปังโฮลวีตน้ำหนัก 500 กรัม ขนมปังโฮลวีต
น้ำหนัก 250 กรัม และขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด (Fine
Whole Wheat) น้ำหนัก 250 กรัม เหมาะสำหรับเด็กและกลุ่ม
ลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ แต่ไม่ชอบลักษณะเนื้อขนมปังโฮลวีตสูตรเดิม 
นอกจากนี้บริษัท ยังได้ทำสัญญา Licensing
Agreement กับ Roman Meal Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิต
และจำหน่ายส่วนผสมในการผลิตขนมปัง และเบเกอรี่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามากว่า 100 ปี และถือได้ว่ามีความเชี่ยวชาญพิเศษ
ในการผลิตเบเกอรี่ที่มีธัญพืชเป็นส่วนประกอบ ซึ่งบริษัทได้รับสูตร
และวิธีการผลิตสินค้าที่ใช้ส่วนผสมของ Roman Meal รวมถึงสิทธิ
ในการใช้เครื่องหมายการค้า Roman Meal แต่เพียงผู้เดียวใน
ประเทศไทย นับเป็นหนึ่งในพัฒนาการสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีมาก
ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงสุด ประเภท

ขนมปังโฮลวีตผสม
ข้าวโอ๊ตและน้ำผึ้ง

ขนมปังสำหรับ
แฮมเบอร์เกอร์โรยงา

ขนมปังสำหรับ
ฮอทดอก

(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 used 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. Sliced Bread with
Vitamin and 220 g. Crustless Sliced Bread, making four
items. In addition, package design and information on
product package have been updated regularly.	
		 (2) Grain Bread		
			 It is the group of sliced bread having
cereals in order to increase the nutrition value. 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 500 g.
Whole Wheat Bread, 250 g. Whole Wheat Bread and
250 g. Fine Whole Wheat Bread which is suitable for
children and health conscious customer group who
dislikes the original whole wheat texture.
			 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. The company has acquired recipes and
production instructions of Roman Meal and is a sole
holder of the right to use the trademark “Roman Meal”
in Thailand. This is one of the ways to develop the
quality of our goods to meet the top demands of our
consumers. Roman Meal product groups are 250g
Whole Wheat Bread with Multigrain, and 250g Whole
Wheat Bread with Honey and Oat, Mixed Berry Oat
Bread, and Cranberry Mixed Multigrain Bread.	
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ขนมปังผสมลูกเกด

ขนมปังธัญพืช
ผสมแครนเบอร์รี

ขนมปังข้าวโอ๊ต
ผสมมิกซ์เบอร์รี

ขนมปังไส้ถั่วแดง ขนมปังไส้เผือก ขนมปังไส้สังขยา

ขนมปังไส้
คัสตาร์ดครีม

ขนมปังไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต

เดลี่แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิชไส้
หมูหยองมายองเนส

ขนมปังไส้กรอกหมู

ขนมปังไส้
คัสตาร์ดครีม

ขนมปังไส้เผือก

เดลี่แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิชไส้
ทูน่ามายองเนส

ขนมปังไส้กรอกไก่

ขนมปังไส้
หมูหยองมายองเนส

ขนมปังไส้ทูน่า

ขนมปังไส้คัสตาร์ด ขนมปังไส้ถั่วดำ
ช็อกโกแลต

ขนมปังไส้
สังขยา

ขนมปังไส้
สังขยานม

เดลี่แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิชไส้
ปูอัดมายองเนส

1.2 ขนมปั ง สำหรั บ แฮมเบอร์ เ กอร์ และ
ขนมปังสำหรับฮอตดอก (Hamburger Bun and
Hot Dog Bun)

สินค้าที่จำหน่ายได้แก่ ขนมปังสำหรับแฮมเบอร์
เกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไป
ทำเมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น แฮมเบอร์เกอร์ไส้ต่างๆ
หรือฮอตดอกไส้ต่างๆ เป็นต้น 

ขนมปังไส้
ถั่วเขียว

เดลี่แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิชไส้
ไก่หยองน้ำพริกเผา

ขนมปังแพเผือก

ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Roman Meal ได้แก่ ขนมปังโฮลวีตผสม
ธัญพืช น้ำหนัก 250 กรัม ขนมปังโฮลวีตผสมข้าวโอ๊ตและน้ำผึ้ง
น้ำหนัก 250 กรัม ขนมปังข้าวโอ๊ตผสมมิกซ์ เบอร์รี่ 90 กรัม และ
ขนมปังธัญพืชผสมแครนเบอร์รี่ 90 กรัม

ขนมปังไส้
ลูกบัวถั่วแดง

BUN

ขนมปังไส้ ไก่หยอง
มายองเนสลูกเกด

ขนมปังไส้เผือก ขนมปังไส้สังขยา
มะพร้าวอ่อน
มะพร้าวอ่อน

ขนมปังไส้
ถั่วดำ

เดลี่โฮลวีต
ขนมปังแซนด์วิชไส้
แฮมเบคอนมายองเนส

ขนมปังแพ
เนยสด

บัตเตอร์โรล
ไส้นมเนย

ขนมปังแพ
รสมะพร้าวใบเตย

ขนมปังไส้
ถั่วแดง

ขนมปังไส้
งาดำถั่วแดง

ขนมปังไส้
คัสตาร์ดนม

เดลี่โฮลวีต
ขนมปังแซนด์วิชไส้
ปลาแซลมอนมายองเนส

ขนมปังแพ
รสโกโก้

1.2 HAMBURGER BUN AND HOTDOG

The products that the company sells are
hamburger buns and hotdogs. These types of products
shall be used to make a variety of menu such as
hamburger and hot dogs with various fillings.
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ขนมปัง
หน้าเนยสด

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
รสกาแฟอัลมอนด์

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
กลิ่นสตรอเบอร์รี่

ขนมปัง
หน้าช็อกโกแลต

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
รสสตรอเบอร์รี่ลูกเกด

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
รสกาแฟ

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
กลิ่นสับปะรด

ขนมปัง
หน้าสังขยา

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีมรสสับปะรด
และผลไม้รวม

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
วุ้นมะพร้าวใบเตย

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
ช็อกโกแลต

1.3 ขนมปังพร้อมทาน (Snack Bread)

เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บเกอรี่ ใ นรู ป แบบพร้ อ มทาน
บรรจุในซองเดี่ยว พอดีกับการรับประทานครั้งเดียว ซึ่งเหมาะกับ
วิถีชีวิตของผู้บริโภคในสังคมเมืองที่มีความรีบเร่ง ต้องการความ
สะดวก รวดเร็ว พกพาและรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา ผลิตภัณฑ์
มี ห ลากหลายชนิ ด หลากหลายรสชาติ เหมาะกั บ ทุ ก กลุ่ ม
เป้าหมาย ทั้งเด็กนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และทุกๆ คน
ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ เดลี่แซนด์วิช ขนมปังสอดไส้หวาน
และไส้เนื้อสัตว์ ขนมปังทาหน้า ขนมปังแพ ขนมปังผสมลูกเกด
ขนมปั ง ฮอตดอกสอดไส้ ห วาน โดยในปี 2555 มี การแนะนำ
สินค้าใหม่ คือ ขนมปังไส้งาดำถั่วแดง ขนมปังฮอตดอกไส้ครีม
วุ้ นมะพร้ า วใบเตย ขนมปั ง ไส้ กรอกไก่ เดลี่ แ ซนด์ วิ ช ไส้ ปู อั ด
มายองเนส เดลี่ โ ฮลวี ต ไส้ แ ฮมเบคอนมายองเนส เดลี่ โ ฮลวี ต
ไส้ ป ลาแซลมอนมายองเนส ขนมปั ง ข้ า วโอ๊ ต ผสมมิ ก ซ์ เ บอร์ รี
และขนมปังธัญพืชผสมแครนเบอร์รี

ขนมปัง
หน้าเนยและแยมส้ม

เรนโบว์บัน
ขนมปัง
ไส้ครีมนมเนย

ขนมปังหน้าเนย
และแยมสตรอเบอร์รี่

ขนมปัง
มินิโลฟลูกเกด

เรนโบว์บัน
ขนมปัง
ไส้สังขยาใบเตย

1.3 SNACK BREAD	

เรนโบว์บัน
ขนมปัง
ไส้ครีมสตรอเบอร์รี่

		
It is the ready-to-eat bakery product
group and is packed in an individual case that is enough
for eat for one serving. This is suitable for the life style
of time-driven urban consumers seeking convenience.
The products which come in variety of tastes are
portable and can be consumed any time any place,
making them suitable for all tarket groups including
pupils, students, working people and everyone. The
product group consists of Daily sandwich, bread with
sweet fillings and meat-filled, spread bread, Pae bread,
raisin bread, hot dog with sweet fillings. The following
products were launched in 2012 : Red Bean Black
Sesame Filled Bun, Pandan Coconut Jelly Cream Filled
Hotdog Bread, Chicken Sausage Bread, Daily Sandwich Crab Stick Mayonnaise Sandwich, Daily Whole Wheat Ham Bacon Mayonnaise Sandwich, Daily Whole Wheat Salmon Mayonnaise Sandwich, Mixed Berry Oat Bread,
and Cranberry Mixed Multigrain Bread.
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โดรายากิ
ไส้คัสตาร์ดครีม

โดรายากิ
ไส้ช็อกโกแลต

โดรายากิ
ไส้ครีมอัลมอนด์

โดรายากิ
ไส้ครีมช็อกโกแลตชิพ

โดรายากิ
ไส้ครีมลูกเกด

โดรายากิ
โดรายากิ
ไส้ครีมกลิ่นกล้วยหอมช็อกชิพ ไส้ครีมมิกซ์เบอร์รี

เค้กโรล กลิ่นวานิลลา

เค้กโรล รสกาแฟ

เค้กโรล กลิ่นใบเตย

เค้กโรล กลิ่นส้ม

เค้กโรล รสสตรอเบอร์รี่

เค้กโรล รสช็อกโกแลต

เค้กโรล กลิ่นกล้วยหอม

เค้กโรล กลิ่นบลูเบอร์รี่

มายเค้ก
ลูกเกด

มายเค้ก
รสกาแฟอัลมอนด์

1.4 เค้กพร้อมทาน (Snack Cake)

บริษัทเล็งเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดในปัจจุบัน
ที่ยังไม่มีเค้กพร้อมทานยี่ห้อใดที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
ของตลาด และจากความพร้อมของบริษัท ประกอบกับความ
เชี่ยวชาญในการผลิตเค้กจากผู้มีความเชี่ยวชาญ จึงได้พัฒนากลุ่ม
สินค้า Snack Cake เพื่อการจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ Snack
Cake ที่บริษัทผลิตและจำหน่าย ประกอบด้วย เค้กโรล 8 รสชาติ
ได้แก่ เค้กโรลรสกาแฟ เค้กโรลกลิ่นใบเตย เค้กโรลกลิ่นส้ม เค้ก
โรลกลิ่นวานิลลา เค้กโรลรสช็อกโกแลต เค้กโรลรสสตรอเบอร์รี
และในปี 2555 ได้วางจำหน่ายรสชาติใหม่เพิ่มอีก 2 รสชาติ ได้แก่
เค้กโรลกลิ่นกล้วยหอมและเค้กโรลกลิ่นบลูเบอร์รี นอกจากนี้ยังมี
โดรายากิ 7 รสชาติ ได้แก่ โดรายากิไส้คัสตาร์ดครีม โดรายากิ
ไส้ ช็ อ กโกแลต โดรายากิ ไ ส้ ค รี ม อั ล มอนด์ โดรายากิ ไ ส้ ค รี ม
ช็อกโกแลตชิพ และโดรายากิไส้ครีมลูกเกด ซึ่งในปี 2555 ได้มี
การแนะนำรสชาติใหม่ คือ โดรายากิไส้ครีมกลิ่นกล้วยหอมช็อก
ชิพและโดรายากิไส้ครีมมิกซ์เบอร์รี่

มายเค้ก
ผลไม้รวม

มายเค้ก
วุ้นมะพร้าวใบเตย

1.4 SNACK CAKE

		
The company realized a market gap that
at that time there was no snack cake with acceptable
standard and recognition in the market. Due to the
company’s readiness as well as expertise in cake production, we have developed the snack cake production
line consisting of 8 kinds of cake roll including Cake Roll
Coffee Flavoured, Cake Roll Pandan Flavoured, Cake Roll
Orange Flavoured, Cake Roll Vanilla Flavoured, Cake Roll
Chocolate Flavoured, Cake Roll Strawberry Flavoured,
and other two which were introduced in 2012: Cake Roll
Banana Flavoured and Cake Roll Blueberry Flavoured. We
also offer 7 flavours of Dorayaki including Cream Custard Filled Dorayaki, Chocolate Filled Dorayaki, Creamy
Almond Filled Dorayaki, Chocolate Chip Cream Filled
Dorayaki, Raisin Cream Filled Dorayaki, and other two
flavours which were introduced in 2012 were Dorayaki
with Banana Choc Chip Cream and Dorayaki with Mixed
Berries Cream.
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คุ้กกี้รสผลไม้รวม

ขนมปังกรอบอบเนย

คุ้กกี้รสกาแฟ

ฟรุ๊ตพาย
ไส้สับปะรด

1.5 เบเกอรีอ่ นื่ ๆ (Confectionery)

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Confectionery ประกอบด้วย
ขนมปังกรอบอบเนย คุกกี้ 4 รสชาติ ได้แก่ คุกกี้รสเนย คุกกี้รส
ผลไม้รวม คุกกี้รสกาแฟ คุกกี้รสลูกเกด ฟรุ๊ตพาย 3 รสชาติ
ได้แก่ ฟรุ๊ตพายไส้สับปะรด ฟรุ๊ตพายไส้สตรอเบอร์รี ที่ได้รับความ
นิยมตลอดมา โดยในปี 2555 จึงได้มีการวางจำหน่ายรสชาติใหม่
เพิ่มเติม ได้แก่ ฟรุ๊ตพายไส้บลูเบอร์รี

2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail)

เป็นลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกของ
บริษทั และการจำหน่ายตรงให้กบั ลูกค้า ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ของบริษัท ได้แก่

2.1 เดลิยา่ (Deliya by Farmhouse)

จากนโยบายของบริษัท ที่ต้องการขยายตัวเข้าสู่
ธุรกิจค้าปลีกขนมปังและเบเกอรี่ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวมาก
ในอนาคต ประกอบกับประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือของ
บริษัท ในธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่ บริษัท จึงได้ดำเนินการเปิด
ร้ า น Deliya by Farmhouse ซึ่ ง เป็ น การผลิ ต และจำหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ขนมปังและเบเกอรี่โฮมเมดที่สดใหม่ หลากหลายชนิด 

อีกทัง้ ยังจำหน่ายเบเกอรี่ Snack Box รับจัดส่งในกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล ณ สิ้ น ปี 2555 มี ทั้ ง สิ้ น 15 สาขา ได้ แ ก่
สยามสแควร์ซอย 7, โรงเรียนจิตรลดา, ซอยจารุรัตน์, โลตัส
คลอง 7, โลตัสบางพลี, โลตัสลำลูกกา คลอง 2, โลตัสบางปู,
โลตัสศรีนครินทร์, โลตัสรัตนาธิเบศร์, โรงงานบางชัน, อาคาร
อาร์เอสทาวเวอร์ รัชดา, บิก๊ ซี พระราม 4, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ,
เดอะมอลล์ 2 รามคำแหง และเดอะมอลล์ ท่าพระ

คุ้กกี้รสเนย

คุ้กกี้รสลูกเกด

ฟรุ๊ตพาย
ไส้สตอเบอร์รี่

ฟรุ๊ตพาย
ไส้บลูเบอร์รี่

1.5 CONFECTIONERY
		 Products in this category includes Butter
Toast, Cookies (with four flavours: Cookies Butter
Flavoured, Cookies Fruit Flavoured, Cookies Coffee
Flavoured, and Cookies Raisin Flavoured and Fruit Pie
with three flavours: Pineapple Fruit Pie and Strawberry
Fruit Pie which are sustainably popular and Blueberry
Fruit Pie, another flavour which was newly released in
2012.

2. RETAIL BUSINESS
The company sells products through its outlets
and directly to 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 Cafe
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 2012,
there are 15 branches: Siam Square Soi 7, Chitrada School,
Soi Jarurat, Lotus-Klong 7 branch, Lotus-Bangphi, LotusLumlukka Klong 2, Lotus-Bangpu, Lotus-Sri Nakharin
branch, Lotus-Rathanatibet branch, Bang Chan Factory,
R.S. Tower Building Ratchada, BigC Rama 4, Government
Complex Chaeng Wattana, The Mall 2 Ramkamhaeng, and
The Mall Thapra.
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เดลิย่า

มาดาม มาร์โก้

2.2 มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco)

โฮมเมดเค้ ก เนื้ อ นุ่ ม สู ต รต้ น ตำรั บ สไตล์ ยุ โ รปที่
ปรุงแต่งรสชาติความอร่อยในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก
วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพจากทั้ ง ในประเทศ และต่ า งประเทศ ผ่ า น
กรรมวิธีการผลิตที่สะอาด พิถีพิถัน และด้วยระบบ Made To
Order ที่เป็นเอกลักษณ์ของเค้กมาดาม มาร์ โก้ จึงทำให้เค้ก
มาดาม มาร์ โ ก้ อ ร่ อ ยสดใหม่ ทุ ก ครั้ ง ที่ ลู ก ค้ า สั่ ง ซื้ อ พร้ อ มทั้ ง
บริการจัดส่งฟรีทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลภายใต้รสชาติยุโรป
แท้ๆ จึงทำให้ Madame Marco เป็น “The European Delight” 
ปัจจุบัน มาดาม มาร์ โก้ ได้เพิ่มช่องทางการ
จำหน่ายด้วยการเปิดร้าน มาดามมาร์โก้ช็อปส์ มีทั้งสิ้น 8 สาขา 

ได้ แ ก่ สยามพารากอน ชั้ น G โซน เทคโฮม, เดอะมอลล์
งามวงศ์วาน บริเวณโฮมเฟรชมาร์ท, เดอะมอลล์บางแค บริเวณ
โฮมเฟรชมาร์ท, เดอะมอลล์บางกะปิ บริเวณโฮมเฟรชมาร์ท,
เดอะมอลล์ 2 รามคำแหง บริ เ วณโฮมเฟรชมาร์ ท , โลตั ส
ศรีนครินทร์, เดอะมอลล์ ท่าพระ บริเวณฟูด้ คอร์ท และเมกาบางนา
บริเวณบิก๊ ซี ชัน้ G
		 เค้กมาดาม มาร์โก้มีการจัดส่งฟรี ทั้งในกรุงเทพ
มหานคร และปริมณฑล ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
Call Center โทร. 0-2326-0200-3

2.3 กูด๊ มอร์นงิ่ ฟาร์มเฮ้าส์

เป็ น การจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ ผู้ แ ทนขาย
แซนด์วิช ภายใต้รูปแบบของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การสร้างความนิยมในการบริโภคขนมปังในรูปแบบที่หลากหลาย
แก่ผู้บริโภคทั่วไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปมีอาชีพ

กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

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 domestic and
overseas. Then the raw materials pass clean and detailoriented production process. Madame Marco is a made-toorder cake which is the identity. This makes Madame Marco
cake delicious and fresh 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 to 8 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, Lotus at Sri Nakarin, Food
court of The Mall Thapra and Mega Bangna.
Madame Marco cake delivered for free to Bangkok
and surrounding area. Please contact our Call Center for
more information telephone number 0-2326-0200-3.

2.3 GOOD MORNING FARM HOUSE
		 Is the distribution to sales representative
selling sandwich under the Company’s name. The
objective is to promote variation in bread consumption
to general consumers and to promote career to general
people and have additional income. The sales
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Fast Food & Catering

และรายได้เสริม ซึ่งผู้แทนขายจะซื้อผลิตภัณฑ์ในการทำแซนด์วิช
จากบริษัท และทำแซนด์วิชตามที่ผู้บริโภคต้องการ โดยบริษัทจะ
คัดเลือกผู้แทนขายจากทำเลที่ตั้งและความพร้อมในการให้บริการ
ซึ่งบริษัท จะให้ความรู้ด้านการขาย ณ สิ้นปี 2555 มีผู้แทนขาย
แซนด์วิชกู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ กว่า 90 ราย

3. Fast food & Catering

เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายตามคำสั่งซื้อ
ของลูกค้า ซึง่ ได้แก่ ร้านฟาสต์ฟดู้ ต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
พิซซ่าฮัท เชสเตอร์กริลล์ เอแอนด์ดับบลิว ซานตาเฟ่สเต็ก มอส
เบอเกอร์ (จากประเทศญีป่ นุ่ ) เครือไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ ได้แก่ เบอเกอร์
คิง ซิสเลอร์ แดรี่ควีน เดอะพิซซ่า คอมปะนี รวมถึงการบินไทย
ธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟต่างๆ ที่ล้วนเป็นร้านอาหารชื่อดัง
ที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

3.1 Fastfood & Catering
		 (1) Fastfood

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตและจำหน่าย ได้แก่
ขนมปังสำหรับแฮมเบอเกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอกในหลาก
หลายขนาด ทั้งแบบโรยงาและไม่โรยงา ซึ่งบริษัทมีการผลิตแบบ
อัตโนมัติตลอดทั้งกระบวนการผลิต มีความสามารถในการผลิต
36,000 ชิ้นต่อชั่วโมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ขนมปังฝรั่งเศส
ครัวซองต์ ขนมปังอบกรอบ และผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมา
เพื่อตอบสนองลูกค้า ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็น Supplier สินค้า
ขนมปังรายใหญ่ที่สุดของประเทศ 
นอกจากนี้ ยั ง มี Frozen Dough เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัททำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดแช่แข็ง
หลายชนิดหลายขนาด ตามคำสั่งซื้อของร้านฟาสต์ฟู้ด ซึ่งสินค้า
ดังกล่าว บริษัทได้วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการ
ขยายตลาดในส่วนนี้ต่อไปในอนาคต 

representative purchase the company’s products to make
sandwich according to consumers’ preference The
company will select sales representative based on
locations and readiness to provide services. The company
will provide selling knowledge. There are about 90 sales
representative selling sandwich - Good morning Farm
House for the year 2012.

3. FAST FOOD AND CATERING
The company produces and sells products by
order to Fast- food Chains such as McDonald’s, KFC,
Pizza Hut, Chester’s Grill, A&W, Santa Fe’ Steak, Mos
Burger (From Japan), Minor Food Groups including
Burger King, Sizzler, Dairy Queen, and The Pizza
Company, including the business of airlines such as Thai
Airways International, restaurants, and coffee shops
reporting the highest sales worldwide.

3.1 FAST FOOD AND CATERING
(1) Fast food
			 Products include burger and hotdog
buns in various sizes, with and without sesames. 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 bread 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.		
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เกล็ดขนมปังสูตรพิเศษ

		

(2) Catering

นอกเหนือจากฟาสต์ฟู้ดต่างๆ แล้ว บริษัทยัง
ได้ขยายการจำหน่ายไปยังกลุ่มร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจร้าน
กาแฟต่างๆ ที่ต้องการเบเกอรี่เป็นส่วนหนึ่งของเมนู ในร้าน ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีการผลิต
และจำหน่ายอยู่ ในปัจจุบันอยู่แล้ว ยังหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่
บริษัทได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม
โดยเฉพาะ 

เกล็ดขนมปังกรอบพิเศษ

(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 menus. The products sold are both
existing products and newly developed products to
serve each consumer target.	

3.2 FRIED PRODUCTS

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ประกอบอาหารประเภท
ชุบทอด เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทย ได้แก่ เกล็ดขนมปัง
ผลิตจากขนมปังสดใหม่สูตรพิเศษ ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน ไม่ป่น
ละเอียด สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหารได้ดี ทำให้อาหารที่
ทอดมีสีเหลืองทองน่ารับประทาน อร่อย ไม่อมน้ำมัน กรอบนาน
กว่า เหมาะกับการทอดอาหารได้ทั้งเนื้อสัตว์ และผัก

		 Breadcrumb is used for fried dishes and is
popular among Thai consumers. The product is made
from special recipe of freshly baked bread resulting in
standard size of crumbs. The ungrinded, refined, and
ivory-coloured breadcrumbs are easily applied, making
the dish golden and scrumptious, not oil absorbing,
creating a long-lasting crispiness. The product is
suitable for frying meat and vegetable.

4. ธุรกิจส่งออก 

4. EXPORTING BUSINESS

3.2 ผลิตภัณฑ์ชบุ ทอด (Fried Products)	

บริษทั ได้ทำการพัฒนาสินค้าเพือ่ ส่งจำหน่ายไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น สำหรับลูกค้าที่เป็น Coffee Shop Chain และ Pizza Shop
ซึ่งมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น โดยในปี 2555 บริษัทจำหน่ายผ่าน
ตัวแทนในประเทศ เพื่อส่งไปยังลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น

The company has developed its products for
exporting to Japan. The target customer are famous
Japanese coffee shop chain and pizza shop. In 2012, the
company sold its products via its domestic agents to
export to Japanese customers.
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

MARKETING AND COMPETITION
การตลาด
1. ผลิตภัณฑ์ใหม่

ในปี 2555 บริษัทได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่ 13
รายการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้แก่
1. ขนมปังข้าวโอ๊ตผสมมิกซ์เบอร์รี : ขนมปังข้าวโอ๊ต
เนื้อนุ่ม อัดแน่นด้วยมิกซ์เบอร์รี่เต็มคำ มี ใยอาหารจากธัญพืช
ปราศจากโคเลสเตอรอล
2. ขนมปังธัญพืชผสมแครนเบอร์รี : 
ขนมปังธัญพืชเนื้อนุ่ม อัดแน่นด้วยแครนเบอร์รี่
เต็มคำ มีใยอาหาร และแคลเซียมจากธัญพืช ปราศจากโคเลส
เตอรอล
3. เดลี่แซนด์วิชไส้ปูอัดมายองเนส : 
แซนด์ วิ ช ขนาดพกพา รสชาติ อ ร่ อ ย ขนมปั ง
เนื้อนุ่ม สอดไส้เนื้อปูอัดเน้นๆ เต็มคำ
4. เดลี่โฮลวีตไส้แฮมเบคอนมายองเนส : 
เพิ่มคุณประโยชน์ด้วยขนมปังโฮลวีต ผสานความ
อร่อยจากเนื้อแฮมเบคอนเต็มๆ คำ
5. เดลี่โฮลวีตไส้แซลมอนมายองเนส : 
เพิ่มคุณประโยชน์ด้วยขนมปังโฮลวีต อัดแน่นด้วย
เนื้อแซลมอนแสนอร่อย
6. ขนมปังไส้กรอกไก่ : 
ขนมปั ง นุ่ ม หอม ผสานด้ ว ยไส้ กรอกเนื้ อ แน่ น
อร่อย กลมกล่อมทุกคำ ให้คุณอิ่มอร่อยได้ทุกที่ ทุกเวลา
7. ขนมปังไส้งาดำถั่วแดง : 
ด้วยเนื้อขนมปังเหนียวนุ่ม และไส้งาดำถั่วแดงที่
อร่อยอย่างลงตัวด้วยสูตรปรุงเฉพาะตัวของฟาร์มเฮ้าส์ กลายเป็น
ขนมปังสอดไส้อันหอมนุ่ม น่ารับประทาน
8. ขนมปังฮอตดอกไส้ครีมวุน้ มะพร้าวใบเตย : 
ขนมปังสี น้ ำ ตาลทองหอมกรุ่ น ผสมผสานอย่ า ง
ลงตัวด้วยครีมวุ้นมะพร้าวใบเตย ให้รสชาติอร่อยกลมกล่อม
9. เค้กโรลกลิ่นกล้วยหอม : 
เค้ ก เนื้ อ เนี ย นนุ่ ม นำมาม้ ว นด้ ว ยความพิ ถี พิ ถั น
หอมละมุนด้วยไส้ครีมกลิ่นกล้วยหอม หวาน กลมกล่อม อร่อย
อย่างลงตัว
10. เค้กโรลกลิ่นบลูเบอร์รี่ : 
เค้ ก เนื้ อ เนี ย นนุ่ ม นำมาม้ ว นด้ ว ยความพิ ถี พิ ถั น
หอมละมุนด้วยไส้ครีมกลิ่นบลูเบอร์รี่ หวาน กลมกล่อม อร่อย
อย่างลงตัว

MARKETING
1. NEW PRODUCTS
		
In 2012, we introduced 13 new products as
alternative choices for consumers as follows :
		
1. Mixed Berry Oat Bread:
			 Cholesterol-free soft oat bread with
mouthful of mixed berries and fiber from grains
		
2. Cranberry Mixed Multigrain Bread:
			 Cholesterol-free soft multigrain bread with
mouthful cranberry, fiber and calcium from grains
		
3. Daily Sandwich - Crab Stick Mayonnaise
Sandwich:
			 Portable delicious soft sandwich with
mouthful of crab sticks
		
4. Daily Whole Wheat - Ham Bacon
Mayonnaise Sandwich:
			 Nutritious whole wheat sandwich with
mouthful of bacon
		
5. Daily Whole Wheat - Salmon Mayonnaise
Sandwich:
			 Nutritious whole wheat sandwich with
mouthful of tasty salmon
		
6. Chicken Sausage Bread:
			 Soft bun with chicken sausage that you can
enjoy anywhere anytime
		
7. Red Bean Black Sesame Filled Bun:
			 Soft bun with black sesame and red bean
filling made with Farmhouse’s secret recipe
		
8. Pandan Coconut Jelly Cream Filled Hotdog
Bread:
			 Golden brown hotdog bread filled with
pandan cream and coconut jelly.
		
9. Cake Roll Banana Flavoured:
			 Cake roll filled with banana - flavoured
sweet cream
		 10. Cake Roll Blueberry Flavoured:
			 Cake roll filled with blueberry - flavoured
sweet cream

ANNUAL REPORT 2012 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

11. ฟรุ๊ตพายไส้บลูเบอร์รี่ : 
ส่ ว นผสมของเนื้ อ แป้ ง ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว
สอดไส้บลูเบอร์รี่ นำมาอบจนได้ที่ ได้เป็นฟรุ๊ตพายแสนอร่อย
รสชาติหวาน หอม ขนาดชิ้นพอดีคำ
12. โดรายากิไส้ครีมกลิน่ กล้วยหอมช็อกชิพ : 
โดรายากิเนื้อนุ่มสีน้ำตาลทอง สอดไส้ครีมกลิ่น
กล้วยหอม และช็อกโกแลตชิพที่เข้ากันได้ดี ให้รสชาติความอร่อย
สไตล์ญี่ปุ่น
13. โดรายากิไส้ครีมมิกซ์เบอร์รี : 
โดรายากิเนื้อนุ่มสีน้ำตาลทอง สอดไส้ครีมสีม่วง
อ่อนผสมด้วยเนื้อมิกซ์เบอร์รี่กระจายอยู่ทั่วครีม ให้รสชาติความ
อร่อยสไตล์ญี่ปุ่น 

2. ปรัชญาในการผลิตทีแ่ สวงหาคุณภาพเพือ่ ให้ผบู้ ริโภค
ได้รบั ประโยชน์สงู สุด โดยยึดหลักปฏิบตั ิ 4 ประการ คือ
ดีที่สุด

1. เลือกวัตถุดิบที่ดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

2. พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สนองความต้ อ งการทาง
โภชนาการของคนไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ เพื่อ
สร้างคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
4. ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อให้
ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

3. ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาด
ขนมปังและเบเกอรี่

ทั้งในด้านเทคโนโลยี ในการผลิตที่ถือว่าทันสมัยที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศักยภาพการผลิตรวมสูงสุด
ในประเทศ รวมทั้งการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
ทุ ก ชิ้ น ตลอดจนความสามารถทางด้ า นการกระจายสิ น ค้ า ทั่ ว
ภูมิภาคของประเทศได้แบบวันต่อวัน 
สำหรับภาวะตลาดโดยทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท
จะเห็นได้ว่าในส่วนของร้านค้าต่างๆ ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และกลุ่มร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วไปที่เป็น
ช่องทางการจำหน่ายของบริษัท ต่างมีการแข่งขันสูง ทั้งในด้าน
ราคา การจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการขยายสาขา
ให้เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ทางด้าน
ยอดขายของบริษัท และการแข่งขันกันในธุรกิจต่างๆ นี้เองก็จะ
เอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และทำให้
สามารถครอบคลุมพื้นที่การขยายกว้างขึ้น และถี่ขึ้น
จากความใส่ ใจในทุกกระบวนการ ภายใต้ปรัชญาการ
ดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีความสด ใหม่ สะอาด มีคุณภาพสูง และได้
มาตรฐานอย่ า งสม่ ำ เสมอ อาทิ เ ช่ น การมี ฉ ลากหี บ ห่ อ ที่ ดี ที่

		 11. Blueberry Fruit Pie:
			 Unique ingredients of dough filled with
blueberry and baked in order to become a delicious
sweet pie.
		 12. Choc Chip Banana Flavoured Cream Filled
Dorayaki:
			 Golden brown dorayaki filled with bananaflavoured cream and chocolate chips in Japanese style;
		 13. Mixed Berry Cream filled Dorayaki:
			 Golden brown dorayaki filled with purple
cream and mixed berries in Japanese style.
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
changing demands of consumers.
		
3. Continuously develop manufacturing
technology and management for ongoing quality
improvement.
		
4. Uphold safety, hygiene, and freshness as
the criteria to best serve consumers.
3. THE COMPANY IS CONSIDERED A
LEADER IN BREAD AND BAKERY BUSINESS AT
PRESENT.
		
The company has the most advanced
manufacturing technology in Southeast Asia and has
the highest manufacturing capacity in the country. The
company 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 fierce competitions in pricing, sales
promotion, and store expansion among modern and
traditional trade stores as well as fast fast food chains.
Such expansion benefits consumers in terms of quality
products or products beyond the standard quality with
reasonable price.	
		
With attention in every process under our
philosophy, the company gained trust and confidence
from consumers. Our bakery products are fresh, of high
quality and consistent in 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 products.
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สามารถรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ดีจนถึงมือ
ผู้บริโภค มีความสวยงามโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจต่อผู้บริโภค การ
แสดงวันหมดอายุเป็นรายแรก การให้ข้อมูลทางโภชนาการบน
ฉลาก การให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในเรื่องของส่วนผสม และการนำ
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารการกระจาย
สินค้าเพื่อความสดใหม่ของสินค้า 
Food Safety บริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหารมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและ
เน้นในเรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety) บริษัทได้รับการ
รับรองการจัดการสุขลักษณะที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
(GMP) และการรับรองระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม (HACCP) จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2548
บริ ษั ท เริ่ ม ใช้ แ ป้ ง Plain Flour ซึ่ ง เป็ น แป้ ง สาลี บ ริ สุ ท ธิ์ จ าก
ธรรมชาติ ที่ไม่มีสารฟอกขาวมาใช้ในขบวนการผลิตขนมปัง เพื่อ
ให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา และผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล
รับรองคุณภาพและมาตรฐาน อย. Quality Award 2012 ของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้คำขวัญ “คุณภาพปลอดภัย ใส่ใจสังคม”
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในฐานะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ดำเนินการที่ดี รักษามาตรฐานการผลิต มีจริยธรรม ความรับผิด
ชอบต่อสังคมและดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นับเป็น
ความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่แสดงถึงความใส่ใจมาโดยตลอด
ในปั จ จุ บั น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารได้ รั บ การรั บ รองจากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีขอบข่าย
ของการวิเคราะห์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
พร้ อ มกั น นี้ ห น่ ว ยงานวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท
ยังทำหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ Supplier ที่จำหน่ายวัตถุดิบให้กับ
บริษัท และให้คำแนะนำในเรื่องระบบคุณภาพของสินค้า ขณะ
เดียวกันบริษัทก็ถูกตรวจสอบจากลูกค้าของบริษัท โดยเฉพาะ
ร้านฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ๆ ด้วย 
บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดี
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (GLP/DIW) และห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ที่ได้พัฒนาระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นโครงการยก
ระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

		
The company has long been emphasizing on
the quality and safety of the products, which
corresponds to the government’s policies in allowing
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 Food and Drug Administration,
Ministry of Public Health. In 2005 the company begun
to use Plain Flour, natural and pure wheat flour with no
bleaching substance, in bread production to serve the
best to consumers.
		
Since we committed ourselves to develop and
manufacture goods with high standard of quality,
safety, and nutrition with high technology, we in 2012
received Food and Drug Administration Quality Award
2012 on Food Products Category under the slogan
“Quality, Safety, and Considered to Society” for 3
consecutive years by Food and Drug Administration,
Ministry of Public Health. The award proves recognition
from the public of our commitment to the principles as
well as our good management, ethics, responsibility to
the society, and operation in compliance with the law.
		
Moreover, the company’s laboratory was
certified under 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 suppliers
that provide raw materials for the company and also
gives advice on the product quality system. At the same
time, the company is audited by our customer especially
fast food restaurant chain and major convenient store.
		
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 registed with
the Department of Industrial Works.
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กิจกรรมทางการตลาด

MARKETING ACTIVITIES

p หนังโฆษณา FH 30th Anniversary

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมทางการ
ตลาด ที่นอกเหนือจากการช่วยส่งเสริมยอดขายให้สูงขึ้นแล้ว
ยังช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ช่วยขยายฐานผู้บริโภคให้กว้าง
ขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างการบริโภคอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างคุณค่าของ
ตราผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างทัศนคติและความจงรักภักดีของ
ผู้บริโภคต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ดังนั้น ในปี 2555 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณในการ
จั ด กิ จ กรรมทางการตลาดและการสื่ อ สารกั บ ผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดย
1.1 ออกภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ โดยมีการ
สร้างภาพยนตร์โฆษณาใหม่ถึง 5 ชุด ได้แก่
		 p ชุด Farmhouse 30th Anniversary (45 วินาที/
30 วินาที/ 15 วินาที) เป็นภาพยนตร์โฆษณาเพื่อเสริมสร้างภาพ
ลั ก ษณ์ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท และสื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคทราบถึ ง วาระครบรอบ 

30 ปี ภายใต้แบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์
		 p ชุด Farmhouse Whole Wheat (30 วินาที/
15 วินาที) เป็นภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมปัง
โฮลวีต
		 p ชุด นุ่มเต็มฟีลรับ New Ipad (15 วินาที) เป็น
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์เค้กโรล พร้อมทั้งการนำ
เสนอโปรโมชั่น
		 p ชุ ด Farmhouse Daily Whole Wheat 

(15 วินาที) เป็นภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์เดลี่โฮลวีต
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

p หนังโฆษณา FH Whole Wheat

We realize importance of marketing activities
is not only to increase sales but also to attract new
targets, to expand target groups, and to sustain the
consumption. It is also to promote a positive image of
the company as well as brand loyalty among the
consumers.
In 2012, we allocated the budget for efficient
marketing activities and consumer communication
continuously.
1.1 Broadcasting of 5 new TV commercials
		 p Farmhouse 30th Anniversary (45 seconds
/ 30 seconds / 15 seconds) to promote positive image
of the company and to inform of Farmhouse 30 th
anniversary;
		 p Farmhouse Whole Wheat (30 seconds/
15 seconds) to promote whole wheat products;
		 p Get Free! The New iPad with
Farmhouse Cake Roll (15 seconds) to promote cake
rolls;
		 p Farmhouse Daily Whole Wheat (15
seconds) to promote new Daily Whole Wheat.
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		 p ชุด Mini Pack Mixed Berry (15 วินาที) เป็น
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขนมปังธัญพืชผสมผลไม้
ตระกูลเบอร์รี
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพโฆษณาหลั ง การออก
อากาศ (Post-Advertising Test) จำนวน 3 เรื่องพบว่าผู้ชม
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Farmhouse 30th Anniversary” ที่ได้รับ
การจัดทำขึ้นเพื่อฉลองโอกาสที่ทางฟาร์มเฮ้าส์ครบรอบ 30 ปีนั้น
สามารถจดจำภาพยนตร์ โ ฆษณาได้ ถึ ง 99% และสนใจจะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์หลังจากชมภาพยนตร์โฆษณาเป็นอย่างมาก (100%
Top-Two Box) โดยส่ ว นใหญ่ ใ ห้ เ หตุ ผ ลว่ า ขนมปั ง ดู น่ า อร่ อ ย
น่ า ทานและสามารถรั บ ประทานได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ภาพยนตร์
โฆษณาชุด “Farmhouse Whole Wheat” สามารถสร้างการรับรู้
ถึงประเภทสินค้า และชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีและเป็น
ที่จดจำของผู้ชมถึง 95% รวมทั้งยังสามารถสื่อได้ถึงการเป็น
ขนมปังที่มีวิตามินและสารอาหารที่หลากหลายมีประโยชน์ช่วย
บำรุงร่างกายให้แข็งแรง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความรู้สึก
สนใจซื้อสินค้าภายหลังชมภาพยนตร์โฆษณาได้ ในระดับที่ดีมาก
(100% Top-Two Box) ภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับความสนใจอีก
เรื่อง คือ ชุด “Farmhouse Daily Whole Wheat” ซึ่ง 72% ของ
ผู้ชมจดจำชิ้นงานโฆษณาได้ ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ยังสามารถสื่อ
ถึงประโยชน์ของแซนด์วิชโฮลวีตและเนื้อปลาแซลมอนได้ดี อีกทั้ง
ยังกระตุ้นความรู้สึกสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ ได้เป็นอย่างมาก (97%
Top-Two Box) (อ้างอิงผลการวิจัยจากฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และ
วิจัย (Strategic Planning and Research Department) บริษัท
ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
นอกจากโฆษณาทางโทรทัศน์แล้ว ยังมีสื่อเสริมทาง
หนังสือพิมพ์ เช่น ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ และฐานเศรษฐกิจ สื่อ
วิทยุ และสื่อออนไลน์อีกด้วย ส่งผลให้ตราฟาร์มเฮ้าส์มีการรับรู้
จากผู้บริโภคสูงสุดถึง 95% (Top of Mind Awareness 95 %) 

p หนังโฆษณา Daily Whole Wheat

		 p Mini Pack Mixed Berry (15 seconds) to
promote multigrain bread with mixed berries;
According to post-advertising research
of these 3 commercials, 99% of audiences can recognize
“Farmhouse 30th Anniversary” commercial and are very
interested in buying the product after watching this
advertisement (100% Top-Two Box). Most of them
stated that the bread looked attractive and could be
eaten anywhere and anytime. The “Farmhouse Whole
Wheat” commercial made 95% of the audiences
recognize both the type of product and its brand. It also
informed the audience of bread’s nutritions with high
vitamin and minerals. It also raised considerable
interest for audiences in buying the goods after seeing
the commercial (100% Top-Two Box). Meanwhile, 72%
of audiences can recognize “Farmhouse Daily Whole
Wheat” commercial which informed them of whole
wheat and salmon nutritions. It also strongly persuads
the audiences to make a purchase (97% Top-Two Box)
(according to a research by Strategic Planning and
Research Department of Far East DDB Public Company
Limited).
Apart from the TV commercials, we also have
campaign through both newspaper, (Thai Rath,
Bangkok Biznews, and Thansettakij) and online media.
This made Farmhouse achieve 95% Top of Mind
Awareness.
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p กิจกรรมส่งเสริมการขายให้ผู้บริโภค บริษัทได้จัดโปรโมชั่นรายการ “3 ฟรี 1”และรายการ “6 ฟรี 1”
Consumer Promotion Activities, we launched a campaign of “Buy 3 and get 1 free” and campaign of “Buy 6 and get 1 free”

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการขายให้ผู้บริโภค (Consumer
Promotion Activities) บริษัทได้จัดโปรโมชั่นรายการ “3 ฟรี 1”
กับขนมปังแผ่น 480 กรัม และขนมปังโฮลวีต 500 กรัม โดยมีการ
จัดรายการในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม โปรโมชั่นรายการ “6 ฟรี
1” กับขนมปังแผ่น 480 กรัม และขนมปังโฮลวีต 500 กรัม ใน
ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน และโปรโมชั่นรายการ “5 ฟรี 1”
กับกลุ่มขนมปังสอดไส้ 50 กรัม ซึ่งมีการจัดรายการในช่วงกลาง
เดือนพฤษภาคม-กลางเดือนกรกฎาคม เพื่อเพิ่มยอดขายกลุ่มเค้ก
จึ ง มี การจั ด โปรโมชั่ น “นุ่ ม เต็ ม ฟี ล รั บ New Ipad” ในเดื อ น
กรกฎาคม-สิงหาคม ในปี 2555 ซึ่งทุกรายการที่มีการจัดนั้นได้รับ
การตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี 
1.3 กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์และแจกชิมผลิตภัณฑ์
		 p มี ก ารแนะนำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ คื อ ขนมปั ง
ธัญพืชผสมแครนเบอร์รี และขนมปังข้าวโอ๊ตผสมมิกซ์เบอร์รี แก่
กลุ่มผู้บริโภคที่งานแสดงสินค้า และแจกตัวอย่างฟรีเพื่อทดลองชิม
พร้อมคู่มือแสดงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ภายในงาน
		 p มี ก ารสาธิ ต ตั ด ชิ ม และให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ขนมปังธัญพืชผสมแครนเบอร์รีและขนมปัง
ข้าวโอ๊ตผสมมิกซ์เบอร์รี ในช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ตในช่วงเทศกาลเจ
ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ผู้บริโภคมีความเข้าใจและยอมรับ
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี

1.2 Consumer Promotion Activities – During
February to March, we launched “Buy 3 and get 1 free”
campaign for 480g Sliced Bread and 500g Whole
Wheat Bread and “Buy 6 and get 1 free” campaign for
480g Sliced Bread and 500g Whole Wheat Bread during
July to September. “Buy 5 and get 1 free” campaign for
50g Filled Bun was lanched during May to middle of July.
To increase sales of cake products, we had a campaign
of “Get Free! The New iPad with Farmhouse Cake Roll”
campaign during July to August. In conclusion, all our
campaign had positive feedback from consumers.
1.3 Booth Activities for Public Relations and
Product Tasting
		 p Introducing new products i.e.
Cranberry Mixed Multigrain Bread and Mixed Berry Oat
Bread and distributing samples along with introduction
pamphlets to convention visitors.
		 p Product demonstration and nutrition
education on Cranberry Mixed Multigrain Bread and
Mixed Berry Oat Bread in supermarkets during Vegan
Festival. This gained success since the consumers
understood and recognized the products well.

p การสาธิตตัดชิมผลิตภัณฑ์ในไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต
Products demonstration at Hypermarkets and Supermarkets
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p โครงการรณรงค์การทานอาหารครบหมวดหมู่ และรู้จักอ่านฉลาก
โภชนาการ
Promoting five primary food groups consumption and
reading nutrition label

1.4 โครงการรณรงค์ การทานอาหารครบหมวดหมู่
และรู้จักอ่านฉลากโภชนาการ 
ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ลงนาม โดยมีการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการ “ขบวนการทานครบหมู่
2012 ตอน กินฉลาด ต้องอ่านฉลาก” โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน
ได้รับรู้และเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าหรืออาหารที่มีประโยชน์
โดยดูจากฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่ GDA (Guideline Daily
Amounts) มีการจัดกิจกรรม ละครเพลงและเกมส์ พร้อมแจก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฟ าร์ ม เฮ้ า ส์ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย น รวม 200 โรงเรี ย น
ทั่วประเทศ นอกจากจะเป็นการให้ความรู้และความสนุกสนานแล้ว
ยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และ
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทราบความหมายของฉลาก
โภชนาการแบบ GDA และเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ ถู ก ต้ อ ง
นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตราฟาร์มเฮ้าส์ใน
ด้านโภชนาการในกลุ่มเยาวชนอีกด้วย
1.5 กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชเยาวชน อายุ 8-12
ปี จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในช่วงเดือนกรกฏาคม
2555 ที่ ผ่ า นมา เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนได้ ใ ช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ ในการคิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
รูปแบบต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนส่งสูตรเข้าประกวด
กว่ า 800 สู ต ร โดยมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมผ่ า นข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ รวมถึงรายการข่าวที่ได้
รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด คื อ รายการเรื่ อ งเล่ า เช้ า นี้ ที่ พู ด เชิ ญ ชวน
เยาวชนให้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

p กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชเยาวชน อายุ 8-12 ปี จัดขึ้น
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2555
Sandwich Contest for children
at age of 8-12 years at Queen Sirikit National Convention
Center in July 2012.

1.4 Promoting five primary food groups
consumption and reading nutrition label
		 In 2012, we acted in compliance with our
agreement with Food and Drug Administration,
Ministry of Public Health by Dr. Pipat Yingseri,
Secretary-General of Food and Drug Administration for
second year under Primary Food Parade 2012 (Eat
smart read labels). This project aimed at educating
students on how to select healthy products and food by
reading the Guideline Daily Amounts (GDA). The event
was set up together with musical plays and games.
Farmhouse products were given to the students in 200
schools nationwide. Aside from educating students
through entertainment, this project also encourages
students to correctly select healthy food based on Five
Primary Food Groups Principle and understand GDA
labels. This also promoted positive image of Farmhouse
among children.
1.5 Sandwich Contest for Children aged
8 - 12 years old at Queen Sirikit Convention Center in
July 2012- was to encourage children to develop their
creativity in creating new healthy sandwich recipes. 800
recipes were sent for the contest due to PR activities
through newspapers and TV shows.
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p งานสหกรุ๊ป แฟร์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2555
Booth exhibition at SAHA Group Fair in Queen Sirikit National Convention Center During 27 June to 1 July 2012

1.6 กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าในงานสหกรุ๊ป แฟร์
ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัทได้ออกบูธแสดง
นวั ต กรรมใหม่ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฟ าร์ ม เฮ้ า ส์ และบู ธ จำหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์, เดลิย่า, มาดาม มาร์โก้ และ กู๊ดมอร์นิ่ง
ฟาร์มเฮ้าส์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 และได้รับความสนใจเข้า
เยี่ยมชมจากลูกค้ารายใหญ่ต่างๆ รวมถึงผู้บริโภคได้ทดลองชิม
และซื้อผลิตภัณฑ์อย่างหนาแน่น
1.7 กิจกรรมประกวดการจัดชั้นโชว์สินค้าในโครงการ
“โชว์สวย โชว์เด่น” บริษัทได้จัดทำชั้นโชว์ขนาดจัมโบ้ พร้อมวัสดุ
โฆษณาและตกแต่ ง ชั้ น เพื่ อ ให้ ร้ า นค้ า แบบดั้ ง เดิ ม ได้ จั ด วาง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฟ าร์ ม เฮ้ า ส์ พร้ อ มทั้ ง มี การประกวดความสวยงาม
สมบูรณ์ของการจัดชั้นโชว์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ร้านค้า ส่งผลให้ตราฟาร์มเฮ้าส์มีความโดดเด่นสะดุดตายิ่งขึ้น
1.8 การปรับปรุงภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ บริษัทได้มี
การปรับปรุงลวดลายของบรรจุภัณฑ์ขนมปังแผ่นทั้งหมดให้ดูทัน
สมัย สวยงาม สะดุดตายิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลโภชนาการที่
มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งเปิดเว็บไซต์ “Sandwich
Idea” เพื่อผู้บริโภคสามารถดูสูตรแซนด์วิชต่างๆ

1.6 Booth exhibition at SAHA Group Fair in
Queen Sirikit National Convention Center - We
demonstrated Farmhouse innovative products and sold
them under Farmhouse, Deliya, Madame Marco and
Good Morning Farmhouse in July 2012. Major
customers and customers who tested a product were
both very interested in our booth.
1.7 Product Display Contest under the Project
of “Good and Outstanding Display” - The Company
provided jumbo-sized shelf with advertisements and
decorating materials for traditional stores to display
products, along with competing for the most beautiful
shelf display. this activity is well cooperated by stores
and make Farmhouse brand more noticeable.
1.8 Improved Packaging Design - We have
modernized all sliced bread packaging design to make it
more attractive and outstanding and have revised
nutrition facts beneficial to consumers. We also
launched a new website named “Sandwich Idea” as
sandwich reference recipe for consumers.
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1.9 เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในปัจจุบันและเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ
ผลิตภัณฑ์ตราฟาร์มเฮ้าส์ ดังนั้น ฟาร์มเฮ้าส์จึงได้ร่วมมือกับ
บริษัทวิจัยชั้นนำแห่งหนึ่งเพื่อทำการวิจัยศึกษาถึงพฤติกรรมการ
บริโภคและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่
จากการวิจัยผู้บริโภคทั่วประเทศระหว่างเดือนกรกฎาคมกันยายน 2555 พบว่า ฟาร์มเฮ้าส์ยังคงความนิยมเป็นตราสินค้า
อันดับ 1 ในตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยฟาร์มเฮ้าส์จัดได้ว่าเป็น
ยี่ห้อที่มีความแข็งแกร่งด้วยระดับคะแนนการรู้จักยี่ห้อเป็นอันดับ
แรก (Top of Mind Awareness) สูงถึง 95% นอกจากนั้นผลวิจัย
แสดงให้เห็นว่าฟาร์มเฮ้าส์ยังมีภาพลักษณ์ที่ โดดเด่นในหลายๆ
ด้าน ได้แก่
p มีรสชาติและผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดเสมอ
p รับประทานได้ทุกโอกาส
p เป็นผู้นำในเรื่องขนมปัง
p มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
p เหมาะสำหรับผู้ดูแลและห่วงใยสุขภาพ
p มีการประชาสัมพันธ์และโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ
p เป็นยี่ห้อสำหรับการแบ่งปัน
p เป็นยี่ห้อที่มีระดับ
p เป็นยี่ห้อที่ฉันจะแนะนำให้กับผู้อื่น
p มีบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจ

1.9 In order to monitor changes of consumers’
attitude toward bakery products and to strengthen
Farmhouse brand, we cooperated with a leading
research company in studying consumers’ behavior and
real demand of bakery consumers.
According to a research conducted during July
to September 2012, Farmhouse is No.1 brand in the
bakery market with 95% top of mind awareness.
Farmhouse brand is outstanding in these following
aspects
p Continuous launch of new flavours and new
products into the market;
p Convenience consumption;
p Leading roles in the bread market;
p Expertise;
p Suitable for health concious people;
p Continuous PR activities and advertisements;
p Brand for sharing;
p Premium Brand;
p Brand to be recommended to others;
p Attractive packaging
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ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย

CHARACTERISTIC OF CUSTOMERS AND
DISTRIBUTION CHANNELS

ความหลากหลาย ราคาที่เหมาะสมและความสะดวก
แก่การบริโภค คือแนวคิดและแนวปฏิบัติของบริษัท ดังนั้นลูกค้า
ของบริษัท จึงครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และทุกสาขา
อาชีพ โดยบริษัทจำแนกลูกค้าออกตามช่องทางการขาย ได้ดังนี้

1. การค้าส่ง
1.1 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัท

เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไปยังผู้บริโภคผ่านร้านค้า
ซึ่งร้านค้าจะได้รับส่วนลดของราคาขายปลีกจากบริษัท โดยแยก
ประเภทร้านค้าออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
p ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade) หรือ
ร้านขายของชำ โดยมีลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 28,829 ร้าน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่วาง
จำหน่ายบางชนิด จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้เฉพาะเพื่อให้มี
ความแตกต่างจากช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ และสอดคล้องกับ
ความต้องการ และกำลังการซื้อของลูกค้า โดยร้านค้าประเภทนี้
จะชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัททันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์
p ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มี การ
บริหารจัดการมาตรฐานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ลงทุนสูง เช่น
เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท ร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการ
น้ำมัน และประเภทดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store) เช่น เทสโก้
โลตั ส และบิ๊ ก ซี รวมไปถึ ง ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ต่ า งๆ ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2555 มีจำนวน 11,276 ร้าน 

1.2 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
ตามคำสั่งของลูกค้า

เป็ น การผลิ ต สิ น ค้ า ตามคำสั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จากร้ า นอาหาร
ฟาสต์ฟู้ด และร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
เบอเกอร์คิงส์ เชสเตอร์กริลล์ พิซซ่าฮัท เอแอนด์ดับบลิว ซิสเลอร์
มอสเบอเกอร์ เดอะพิซซ่าคอมปะนี แดรี่ควีน ซานตาเฟ่  สเต็ก
ฟูจิ และนารายณ์พิซเซอเรีย เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีจำนวนประมาณ 1,278 สาขา โดยส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์
ประเภทขนมปังสำหรับแฮมเบอเกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอก 

2. การค้าปลีก

เป็นลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกของ
บริษทั และการจำหน่ายตรงให้กบั ลูกค้า ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ของบริษัท ได้แก่

Variety, reasonable price, and convenience of
consumption are the main objective of the company,
hence its customers comprise of every demographic
group. The company classifies customers by channel of
distribution as follows :

1. WHOLESALE
1.1 SELLING PRODUCTS UNDER THE 
COMPANY’S BRAND
		
This is by selling products to consumers
through outlets, receiving discounts from the company,
which were categorized into 2 types.	
p Traditional trade : These are groceries
and by December 31, 2012, there were 28,829
traditional trade stores. Some of products available
here are specially made by the company to give
distinctive feature and corresponds to the needs and
buying power of consumers. These stores pay promptly
to the company once the products are delivered.	
		
p 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 of
December 31, 2012, there were 11,276 modern trade
stores.

1.2 SELLING PRODUCTS BY ORDER
		
The company manufactures products by order
from fast food chains and convenience stores such as
McDonald’s, KFC, Burger King, Chester’s Grill, Pizza
Hut, A&W, Sizzler, Mos Burger, The Pizza Company,
Dairy Queen, Santa Fe’ Steak, Fuji, and Narai Pizzeria.
As of December 31, 2012, there were 1,278 branches.
Most of the products sold are burgers and hotdog buns.

2. RETAILING	
		
This is the selling of products through company’s
outlets and directly to consumers under the company’s
brand, which are	
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เดลิย่า (Deliya by Farmhouse) 
มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco) 
กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์ (Good Morning Farmhouse)

การแข่งขัน

		
		
		

Deliya by Farmhouse
Madame Marco
Good Morning Farmhouse

COMPETITIONS

		
The company’s competitors can be divided into
คู่แข่งของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
2
categories:
p คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและมีช่องทางจัดจำหน่าย
ของตนเอง คู่แข่งกลุ่มนี้จะผลิตและจำหน่ายในรูปแบบค้าปลีก 		 p Competitors who are producers and have
ตามช่องทางจัดจำหน่ายของตนเอง และบางครั้งจะจำหน่ายในรูป their own distribution channel; this group of
แบบค้าส่งด้วย ส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปแบบของการค้าสมัยใหม่ competitors will produce and sell their products via
their distribution channel in the form of retail shop.
ลักษณะซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ Sometimes, they sell their products in form of
ร้านค้าในปั๊มน้ำมัน หรือร้านเบเกอรี่สมัยใหม่ เช่น เทสโก้โลตัส wholesaling. Their distribution channels generally come
บิ๊กซี เซเว่นอีเลฟเว่น เอสแอนด์พี กาโตว์เฮ้าส์ ยามาซากิ เป็นต้น 
 in the form of modern trade such as supermarket,
p คู่ แ ข่ ง ที่ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า โดยไม่ มี ช่ อ งทางจั ด
hypermarket, convenience store, shops in Gasoline
จำหน่ า ยของตนเอง คู่ แ ข่ ง กลุ่ ม นี้ จ ะจำหน่ า ยสิ น ค้ า ในรู ป แบบ station, or modern bakery shop such as Tesco Lotus,
ค้าส่งให้กับร้านค้าเล็กทั่วไป และ ร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งอาจมีฐาน Big C, 7-11, S&P, Gateaux House and Yamazaki.
การผลิตอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด เช่น บริษัท ซี แอนด์ 		 p Competitors who are producers, but do
ดับบลิว จำกัด บริษัท เอส.ที. เบเกอรี่ จำกัด 
not have their own distribution channel; these
โดยทั้งสองช่องทาง มีการหมุนเวียนเข้า-ออกของ competitors sell their products in the form of
ธุรกิจสูง และมีการแข่งขันด้านราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง ขณะที่ทาง wholesaling to small shops and modern shops. Their
บริ ษั ท ฯ เน้ น ความสดใหม่ ประกอบกั บ บริ ษั ท เป็ น ผู้ น ำในการ production is based in Bangkok or upcountry,
ออกสินค้าใหม่เสนอต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่คู่แข่งเป็น Competitor in this category includes C&W Co., Ltd. and
ผู้ตาม จึงเห็นได้ว่าบริษัท มีความได้เปรียบคู่แข่งทั้ง 2 ประเภทนี้ S.T. Bakery Co., Ltd.	
อย่ า งชั ด เจน จากการลงทุ น ทางด้ า นเครื่ อ งจั กรในการผลิ ต ที่ 		 Presently, both types of the competitors have
ทันสมัย ควบคุมอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต been considerably entering the market with a high
ทำให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต ต่ ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทุ ก ชิ้ น ที่ อ อกจากโรงงาน re-entry rate, and focusing on price competition. The
มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงเท่ากันไม่ว่าจะวางจำหน่ายอยู่ที่ ใด company is also the leader in constantly introducing
new products to customers while competitors are just
ในขณะที่คู่แข่งขันบางรายมีจุดผลิตสินค้ากระจายตามสถานที่ followers. Clearly, it can be said that the company is on
หรื อ สาขาต่ า งๆ ทำให้ สิ น ค้ า จากจุ ด ผลิ ต ต่ า งกั นมี คุ ณ ภาพไม่ the edge of advantages over to the two competitors
เหมือนกัน ประกอบกับการที่บริษัท มีการลงทุนเทคโนโลยีด้าน due to investment on cutting-edge production
การจัดส่งและจัดจำหน่าย ทำให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความ machinery. The advanced machinery is controlled by
สดใหม่ได้วันต่อวัน และมีการบริหารการเก็บผลิตภัณฑ์คืนเพื่อ computer in every production process. This resulted in
ไม่ ให้มีผลิตภัณฑ์เดิมตกค้างอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความ low production cost, consistent quality, and standard
สดใหม่ของสินค้า เป็นที่พอใจจากผู้บริโภค ทำให้บริษัทมีความ products, whereas competitors have placed their
ได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นๆ เป็นอย่างมากทั้งในด้านคุณภาพของ factories in many areas, causing inconsistent product
ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการบริการที่สามารถครอบคลุมแทบ quality. President Bakery PLC. invested in logistics
technology, which enables products to be delivered
ทุกพื้นที่ของประเทศ 

fresh and on time daily. The company efficiently
recalled unsold products to ensure product freshness
which satisfies consumers, leading to great
advantageous over competitors in terms of product
quality and service standard that covers all regions of
the country.

ANNUAL REPORT 2012 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

PROCUREMENT OF PRODUCTS AND SERVICES
การผลิต

PRODUCTION

โดยแบ่งสายการผลิตได้ดังนี้

Production Line :

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 ตารางเมตร โรงงาน
ที่ 3 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน 57
ตารางวา มี 1 อาคาร พื้นที่ ใช้สอยกว่า 38,000 ตารางเมตร
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ผลิตจากโรงงานทั้ง 3 แห่ง โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและดีที่สุดจากหลายๆ ประเทศ เช่น
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น
สินค้าที่ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน
พร้อมต่อการจัดจำหน่ายทั่วภูมิภาคของประเทศไทยได้วันต่อวัน
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพที่ดีของ
สินค้าที่ผู้บริโภคจะได้รับเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงเข้มงวด กับ
ทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้า
สำเร็จรูปออกจากโรงงาน นอกจากนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ดีและทันสมัย สามารถผลิตสินค้าที่ดีที่สุดและมีคุณภาพ
มาตรฐานสม่ำเสมอมาติดตั้งในโรงงานทั้ง 3 แห่ง ไม่เพียงแต่
ความทันสมัยและกระบวนการผลิตเท่านั้น ในเรื่องของวิศวกรรม
โครงสร้างและการออกแบบตัวอาคารก็เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความ
สำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ง่ายต่อการควบคุมดูแลและ
คำนึงถึงความเพียงพอของแสงสว่างและระบบหมุนเวียนอากาศที่
ดีภายในโรงงาน

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

1. สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น 3 สายการผลิต
2. สายการผลิตขนมปังแฮมเบอเกอร์และฮอทดอก 
1 สายการผลิต
3. สายการผลิตขนมปังทาหน้า 2 สายการผลิต
4. สายการผลิตเดลี่แซนด์วิช 5 สายการผลิต
5. สายการผลิตขนมปังสอดไส้ 3 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
Factory 1, there are 3 buildings with 26,680 sq.m. of
operational area. In 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
company’s products from these 3 factories are
manufactured with high-technology imported from
Japan, the US, Germany, Italy, Switzerland, for example
These result in consistency in product quality and
enable us to distribute products to all regions in
Thailand on daily basis.
Since we acknowledge the importance of good
product quality that consumers enjoy, we focus on all
stages of production process starting from receiving of
raw materials to transporting finished goods from the
factories. In addition, we also imported modern and
effective production technology to manufacture the
best product 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.

Ladkrabang Industrial Estate
1.
2.
		
3.
4.
5.
6.
		
7.
8.

Production Line of Sliced Bread 3 lines
Production Line of Burger Buns and Hotdog
Buns 1 line
Production Line of Spread Bread 2 lines
Production Line of Daily Sandwich 5 lines
Production Line of Filled Buns 3 lines
Production Line of Cake, Cookie and Crispy
Toasts
Production Line of Puff, Pie and Pastry
Production Line of Frozen Dough
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โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

1. สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น 3 สายการผลิต 
2. สายการผลิตขนมปังสอดไส้ 1 สายการผลิต
3. สายการผลิตเค้ก 2 สายการผลิต
4. สายการผลิตโดรายากิ 4 สายการผลิต
5. สายการผลิตขนมปังทาหน้า 3 สายการผลิต
สำหรั บ นโยบายการผลิ ต นั้ น นอกจากขนมปั ง แฮม
เบอเกอร์บันที่จำหน่ายในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด และร้านค้าสะดวก
ซื้อ รวมทั้งเค้ก “มาดาม มาร์โก้” ซึ่งจะผลิตตามคำสั่งของลูกค้า
แล้ว การผลิตโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการสรุปยอดขายของพนักงาน
ขาย โดยในแต่ ล ะวั น พนั ก งานขายจะประเมิ น ความต้ อ งการ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้สถิติข้อมูลการขายในอดีตที่ผ่านมา ในเขตที่
ตนรับผิดชอบและส่งคำสั่งผลิตให้โรงงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าแต่ละวัน ทั้งนี้ พนักงานขาย
จะใช้คอมพิวเตอร์มือถือในการลงบันทึกยอดขาย ยอดสินค้าคืน
รวมทั้งการออกใบกำกับภาษีให้กับร้านค้า โดยข้อมูลการขายจาก
คอมพิวเตอร์มือถือเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็นสถิติและนำไปประมวล
ผลที่ส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการผลิต
ในด้านวัตถุดิบแป้งสาลีและไขมัน ถือเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ บริษัททำการสั่งซื้อจากผู้ขาย
หลายราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ โดย
สั่งซื้อแป้งสาลีจากผู้ขาย 5 ราย และไขมันจากผู้ขาย 12 ราย
นอกจากนี้ ยั ง มี วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบสำคั ญ ในการผลิ ต
ขนมปัง รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าการซื้อสูง วัตถุดิบและบรรจุ
ภัณฑ์ที่บริษัท นำเข้าจากต่างประเทศได้แก่ ยีสต์ งาขาว ธัญพืช
ที่เป็นส่วนผสมของขนมปัง นมผง สารเสริมคุณภาพ คลิปล็อค
ปากถุงขนมปัง และถุงขนมปัง เป็นต้น

Bangchan Industrial Estate
1. Production Line of Sliced Bread 3 lines
2. Production Line of Filled Buns 1 line
3. Production Line of Cake 2 lines
4. Production Line of Dorayaki 4 lines
5. Production Line of Spread Bread 3 lines
Regarding the production policies, apart from
the burger buns sold at fast food chains and
convenience stores and Madame Marco cakes sold by
order, production generally depends on sales records
made by sales representatives. Each day, sales
representatives estimate the amount of order based on
sales statistic data in the past via computer network for
the next day stock. Moreover, sales representatives use
handheld computer to record their sales and number of
unsold products and issuing tax invoice, where such
information will be kept as statistics used for further
evaluation of the production plan.	
Plain flour and fats are main ingredients in
bread and other bakeries production. To prevent the
risk of raw material shortage, the company purchases
them from several suppliers, 5 of which supplies plain
flour and 12 supplies fat. 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
bread bags etc.
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การกระจายสินค้า

PRODUCT DISTRIBUTION
สำหรับนโยบายทางด้านการกระจายสินค้านั้น บริษัท
ยึดหลักการผลิตและจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของตลาด
และลูกค้า ซึ่งจะมีการสรุปยอดขายของพนักงานขาย โดยใน
แต่ละวันพนักงานขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยใช้
สถิติข้อมูลการขายในอดีตที่ผ่านมาในเขตที่ตนรับผิดชอบและ
ส่งคำสั่งผลิตให้โรงงานผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแนวทางในการ
ผลิตสินค้าแต่ละวัน เพื่อให้สินค้าที่ออกสู่ตลาดมีความสดใหม่
ทุ กวั น ไม่ เ หลื อ ค้ า งเป็ น ของเก่ า บนชั้ นวางสิ น ค้ า และสำหรั บ
ขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ที่จำหน่ายในร้านฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวก
ซื้อรวมทั้งเค้กมาดาม มาร์โก้ จะผลิตตามคำสั่งของลูกค้า เพื่อผู้
บริโภคจะได้รับเบเกอรี่ที่มีความสดใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ เพื่อคุณภาพ
ที่ดีของสินค้าและประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังรายแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่นำระบบ Mobile Computer System มาใช้
ในการจั ด จำหน่ า ย และการกระจายผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู่ ร้ า นค้ า ต่ า งๆ
โดยพนั ก งานขายสามารถตรวจสอบดู ข้ อ มู ล สถิ ติ การจำหน่ า ย
ย้อนหลังได้ ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมปริมาณการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ ได้ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากที่สุด และ
บริหารความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายได้วันต่อวัน ทำให้
มีสินค้าคืนในอัตราที่ต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเบเกอรี่รายอื่นๆ
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้บริษัท ยังมีการขยายช่องทางการจำหน่าย
ทั้ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ปริ ม ณฑล และต่ า งจั ง หวั ด อย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
ทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด โดยมีการจัดจำหน่ายผ่าน
กลุ่มร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade)
สำหรับการกระจายผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทมีศูนย์กลาง
การกระจายสินค้า (Distribution Center) กระจายอยู่ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทยรวม 38 แห่ง และขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้า
ต่างๆ ด้วยรถขนส่งของบริษัท ซึ่งมีจำนวนมากถึง 758 คัน จะ
เห็ น ได้ ว่ า บริ ษั ท มี ค วามพร้ อ มในทุ ก ๆ ด้ า นของการขนส่ ง และ
จัดจำหน่าย เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทั้งหมด ซึ่งยังใช้ระบบและ
วิธีการจัดจำหน่ายแบบเดิมๆ นับได้ว่าบริษัทมีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างมาก ดังนั้นตลอดเส้นทางการเป็นผู้นำใน
ธุรกิจเบเกอรี่ของบริษัท จึงดำเนินไปอย่างมั่นคงและมั่นใจ

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 convenience stores and
Madame Marco cakes, the company produces these
items by order, ensuring maximum benefits and
freshness to customers.
The company is the first bakery manufacturer
in Southeast Asia to use 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 unsold products and
there are always fresh products on shelves everyday.
Moreover, the company continues to increase
traditional trade and modern trade distribution outlets
in Bangkok and other provinces to meet market demand
nationwide.
For product distribution, the company has
38 distribution centers nationwide, delivering the
products to customers by 758 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 BY REGION

ภาคเหนือ (NORTH)

1. ดี.ซี. เชียงใหม่
Tel. 053-386018
2. ดี.ซี. เชียงราย
Tel. 053-701239
3. ดี.ซี. พิษณุโลก
Tel. 055-226470
4. ดี.ซี. นครสวรรค์
Tel. 056-334061
5. ดี.ซี. แพร่
Tel. 054-533906
6. ดี.ซี. ตาก
Tel. 055-893136

เชียงราย

เชียงใหม่

แพร่
อุดรธานี
พิษณุโลก

สกลนคร

ตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NORTH EAST)

ร้อยเอ็ด
นครสวรรค์

ขอนแก่น
นครราชสีมา

ลพบุรี

อยุธยา
กรุงเทพ

สุรินทร์

อุบลราชธานี

ปราจีนบุรี
ชลบุรี

ราชบุรี

จันทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี

• วิภาวดี
• ศูนย์วิจัย
• รัตนาธิเบศร์
• รังสิต
• พระราม 2

• พระราม 3
• เสรีไทย
• อุดมสุข
• ตลิ่งชัน
• บางพลี

นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต

1. ดี.ซี. อุบลราชธานี
Tel. 045-424276
2. ดี.ซี. ขอนแก่น
Tel. 043-341728
3. ดี.ซี. นครราชสีมา
			
Tel. 044-929158
4. ดี.ซี. อุดรธานี
Tel. 042-325041
5. ดี.ซี. สกลนคร
Tel. 042-736017
6. ดี.ซี. ร้อยเอ็ด
Tel. 043-523262
7. ดี.ซี. สุรินทร์
Tel. 044-530457

ภาคกลาง (CENTRAL)

กรุงเทพมหานคร

ชุมพร

กระบี่
สงขลา

1. ดี.ซี. อยุธยา
Tel. 035-242552
2. ดี.ซี. ราชบุรี
Tel. 032-312815
3. ดี.ซี. ลพบุรี
Tel. 036-799453
4. ดี.ซี. หัวหิน
(ประจวบคีรีขันธ์)
Tel. 032-826605

ภาคตะวันออก (EAST)

1. ดี.ซี. พัทยา (ชลบุรี)
Tel. 038-374467
2. ดี.ซี. ชลบุรี
Tel. 038-064848
3. ดี.ซี. จันทบุรี
Tel. 039-311601
4. ดี.ซี. กบินทร์บุรี (ปราจีนบุรี)
Tel. 037-202815

ภาคใต้ (SOUTH)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (10 ดี.ซี.)

BANGKOK AND VICINITY (10 DISTRIBUTION CENTERS)
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
		
5.
		

ดี.ซี. วิภาวดี
Tel. 02-9362981
ดี.ซี. พระราม 3
Tel. 02-2954769
ดี.ซี. ศูนย์วิจัย
Tel. 02-7182491
ดี.ซี. เสรีไทย
Tel. 02-5481281
02-5481232
ดี.ซี. รัตนาธิเบศร์
Tel. 02-5809900

D.C. Vipavadee
Fax. 02-9363248
D.C. Rama III
Fax. 02-2954785
D.C. Soonvijai
Fax. 02-7182167
D.C. Serithai
Fax. 02-9198691
D.C. Ratthanatibet
Fax. 02-5803339

6.
		
7.
		
8.
		
9.
		
10.
		

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

ดี.ซี. อุดมสุข
D.C. Udomsuk
Tel. 02-3288452 Fax. 02-3288452
ดี.ซี. รังสิต
D.C. Rangsit
Tel. 02-5331629-30 Fax. 02-9960404
ดี.ซี. ตลิ่งชัน
D.C. Talingchan
Tel. 02-8656524 Fax. 02-8656525
ดี.ซี. พระราม 2
D.C. Rama II
Tel. 02-8954875 Fax. 02-8957449
ดี.ซี. บางพลี
D.C. Bangphi
Tel. 02-3288452 Fax. 02-3288452

1. ดี.ซี. สุราษฎร์ธานี
Tel. 077-204113
2. ดี.ซี. หาดใหญ่ (สงขลา)
Tel. 074-582494
3. ดี.ซี. ภูเก็ต
Tel. 076-321435
4. ดี.ซี. ชุมพร
Tel. 077-576932
5. ดี.ซี. กระบี่
Tel. 075-612908
6. ดี.ซี. เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
Tel. 077-420893
7. ดี.ซี. นครศรีธรรมราช
Tel. 075-357868

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
D.C. Ayutthaya
Fax. 035-234294
D.C. Ratchaburi
Fax. 032-312814
D.C. Lopburi
Fax. 036-799454
D.C. Hua Hin 		
(Prachuapkhirikhan)
Fax. 032-826606
D.C. Pattaya (Chonburi)
Fax. 038-374468
D.C. Chonburi
Fax. 038-064801
D.C. Chanthaburi
Fax. 039-332441
D.C. Kabinburi (Prachin Buri)
Fax. 037-282579
D.C. Suratthani
Fax. 077-204114
D.C. Hatyai (Song Khla)
Fax. 074-582493
D.C. Phuket
Fax. 076-321436
D.C. Chumphon
Fax. 077-576933
D.C. Krabi
Fax. 075-612909
D.C. Kor-Samui (Suratthani)
Fax. 077-420934
D.C. Nakornsrithammarat
Fax. 075-357867

กระจายสินค้า สู่ร้านค้ากว่า 40,105 ร้านค้าทั่วประเทศ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง • Distribute to 40,105 outlets in Thailand with in 12 hours
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ปัจจัยความเสี่ยง

RICKS FACTORS
จากลั ก ษณะธุ ร กิ จ ของ บริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่
จำกัด (มหาชน) ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบที่
อาจจะมีต่อการดำเนินงานในอนาคต มีดังนี้

President Bakery Plc. Is the type of business
that involves in many risks, which may affect future
development, these risks are:

1. ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้า

1. RISK OF DEPENDENCE

บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ โดยบริษัทถือว่า
บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นช่องทางการจำหน่าย
ช่องทางหนึ่งของบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2555 ยอดจำหน่ายให้แก่
ลูกค้าดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละสามสิบกว่าของรายได้จาก
การขาย โดยหากบริษัทสูญเสียลูกค้ารายนี้ จะส่งผลต่อรายได้ใน
ส่วนดังกล่าวของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพ
สูงและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง
ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่ทำรายได้ ให้กับร้านค้าใน
ระดับที่สูงเมื่อเทียบกับสินค้าขนมปังและเบเกอรี่ของคู่แข่ง โดย
หากพิจารณาจากร้านค้าสะดวกซื้อของบริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด
(มหาชน) จะพบว่ามีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนมปังและ
เบเกอรี่ที่ผลิตโดยบริษัทเป็นจำนวนมาก จึงนับได้ว่าทั้งบริษัทและ
บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย 

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบ

สำหรับวัตถุดิบหลัก ได้แก่ แป้งสาลี และไขมัน รวมถึง
วัตถุดิบอื่นๆ ในปี 2555 ได้รับผลกระทบดังนี้
		 p แป้งสาลี ความเคลื่อนไหวราคาข้าวสาลีในตลาดโลก
รวมค่ า ขนส่ ง ราคาขายรายเดื อ นมี การเคลื่ อ นไหวอยู่ ใ นช่ ว ง
ประมาณ 360-460 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยราคาเฉลี่ย/เดือนสูงสุด
ในปี 2555 อยู่ที่เดือนกรกฎาคม และราคาเฉลี่ย/เดือนต่ำสุด อยู่ที่
เดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2555 ราคาข้าวสาลีมีการ
ขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาซื้อแป้งสาลีมีแนวโน้ม
สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดีการที่บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อแป้งสาลี
จำนวนมากและมีผู้ขายในประเทศหลายรายทำให้บริษัทสามารถ
เจรจาต่อรองกับผู้ขายได้
		 p วัตถุดิบกลุ่มไขมัน ได้แก่ มาการีน และชอร์ตเทนนิ่ง
มีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ ใช้ ในการผลิต
ได้แก่ น้ำมันปาล์มนั้น มีราคาค่อนข้างผันผวนทำให้ไม่สามารถ
คาดการณ์ราคาล่วงหน้าได้ ทางบริษัทจึงได้มีการหาผู้จำหน่าย
เพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุน

The company distributes products through CP
All Plc, which operates convenient stores throughout
the country. In 2012, 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
In the year 2012, we were affected by our
main raw materials including wheat flour and fat as
well as other raw materials in these following
respects:p Wheat flour: Regarding to the wheat price
(including transportation fee) in the global market, the
monthly selling price were varied from US$ 360-460
per ton. The highest average price per month was in
July and the lowest was in May. In the late 2012, the
wheat price had continuously increased which resulted
in higher price of wheat flour. However, due to our
large quantity of wheat flour purchase together with
due to a number of suppliers, we were able to
negotiate the price with them.
p Oil: Demand of margarine and shortening
tended to be higher, whereas the price of palm oil,
another main raw material, fluctuated and was difficult
to be anticipated. Consequently, we looked for more
suppliers to mitigate the risk.

043
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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

		 p ปลาทูน่าในน้ำมันพืช ในช่วงปลายปี 2554 จนถึง
ต้นปี 2555 มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจาก
สภาวะราคาตลาดและข้อจำกัดเรื่องฤดูกาลจับปลาทูน่า บริษัทจึง
ได้มีการหาผู้จำหน่ายเพิ่มเติม พร้อมทั้งทำสัญญาการสั่งซื้อล่วง
หน้ า กั บ ผู้ จ ำหน่ า ย เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นต้ น ทุ น และการ
ขาดแคลนของวัตถุดิบ
ทั้งนี้ การที่บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบในแต่ละประเภทกับ
ผู้จำหน่ายหลายราย และมีปริมาณการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
บริษัทมีอำนาจในการเจรจาต่อรองกับผู้จำหน่ายได้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายด้านการจัดซื้อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อสูงสุด ดังนี้
(1) ในการซื้ อ ทั้ ง วั ต ถุ ดิ บ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท
จะต้องมีผู้จำหน่ายหลายราย เพื่อให้เกิดการแข่งขันทั้งในด้าน
คุณภาพ ราคา และบริการ จึงทำให้บริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ได้ในเงื่อนไขที่ดีที่สุด
(2) การปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต และสู ต รการผลิ ต
เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในด้านวัตถุดิบแป้งสาลีและไขมัน ถือเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ บริษัททำการสั่งซื้อจากผู้ขาย
หลายราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยสั่ง
ซื้ อ แป้ ง สาลี จากผู้ ข าย 5 ราย และไขมั น จากผู้ ข าย 15 ราย
นอกจากนี้ ยั ง มี วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบสำคั ญ ในการผลิ ต
ขนมปัง รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าการซื้อสูง

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สด

เนื่องจากขนมปังและเบเกอรี่ของบริษัทส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์สด มีอายุในการบริโภคสั้นตั้งแต่ 3-7 วันนับแต่วันผลิต
ทำให้ บ ริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งหากมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ดคื น จากร้ า นค้ า ใน
ปริมาณมากเนื่องจากจำหน่ายไม่หมด ซึ่งจะกระทบต่อผลการ
ดำเนิ น งานของบริ ษั ท ได้ อย่ า งไรก็ ต าม จากการที่ บ ริ ษั ท ให้
ความสำคั ญ ในการฝึ ก อบรมพนั ก งานขาย และมี การนำระบบ
คอมพิวเตอร์แบบมือถือมาใช้ในระบบการจัดจำหน่ายและกระจาย
ผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ ทำให้พนักงานขายของบริษัทสามารถ
สรุปยอดขาย และควบคุมปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตาม
ความต้องการของร้านค้าและผู้บริโภคมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทจะรับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ำหน่ า ยไม่ ห มดจากร้ า นค้ า คื น ทั้ ง หมดเมื่ อ นำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดเป้าหมายให้
พนักงานขายประเมินยอดขายให้ได้อย่างแม่นยำ และกำหนดให้มี
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไม่หมดซึ่งบริษัทต้องรับคืนในสัดส่วนไม่เกิน
กว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง โดยมีการกำหนด
ผลตอบแทนของพนักงานขายอ้างอิงกับยอดจำหน่ายและปริมาณ

p Tuna fish in vegetable oil: In the late 2011
to the early 2012, As the price continuously increased
due to the global price and seasonal tuna fisheries, we
had to have more suppliers who had advanced purchase
agreement with us to mitigate the risk from price
fluctuation and raw material shortage.
Since we had several suppliers with high
quantity of purchase, we are able to negotiate the price
with the suppliers 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.
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. Also have high purchase value.

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
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ผลิตภัณฑ์คืนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานขาย บริษัทได้มีการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยนำระบบ Pre-sale มาใช้ในการ
คาดถึ ง ความต้ อ งการสิ น ค้ า ของลู ก ค้ า ได้ แ ม่ น ยำยิ่ ง ขึ้ น ทำให้
ปริมาณผลิตภัณฑ์คืนจากร้านค้าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อน
การนำระบบ Pre-sale มาใช้ และมีการพัฒนาระบบดังกล่าว 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัทในกลุ่มบริษัท
เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด (ประกอบด้วย บริษัทเพรซิเดนท์ไรซ์
โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำกัด)
ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 56.27 (ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่
10 ตุลาคม 2555) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท จึงทำให้บริษัทในกลุ่มบริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่ ว นใหญ่ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ยกเว้ น เรื่ อ งที่ ก ฎหมายหรื อ
ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

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 10, 2012
(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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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
SHAREHOLDING STRUCTURE
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2555
(วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)
ลำดับที่

List of shareholders as of October 10, 2012
(Book closing date of registration)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

NO.

จำนวนที่ถือ (หุ้น)

SHAREHOLDERS

1.

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

2.

NO. OF SHARES HOLD

ร้อยละ

PERCENTAGE

168,817,500

37.52

บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด

84,390,000

18.75

3.

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

42,187,500

9.38

4.

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

12,669,600

2.82

5.

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

8,700,650

1.93

6.

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

5,250,000

1.17

7.

นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน

4,782,600

1.06

8.

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

4,650,000

1.03

9.

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

4,500,000

1.00

10.

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

4,500,000

1.00

11.

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

4,500,000

1.00

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4,500,000

1.00

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

4,500,000

1.00

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

4,500,000

1.00

358,447,850

79.66

		
		

		
		

		

12.
		
13.
		

14.

President Rice Product Plc.
President Holding Co., Ltd.
Thai President Foods Plc.

Sahapattana Inter Holding Plc.

Mr.Pipat Paniangvait
Sahapattanapibul Plc.

Mrs.Orapint Punsak-udomsin

ICC International Plc.
Thai Wacoal Plc.

Pracha Aporn Plc.
Thanulak Plc.

Better Way (Thailand) Co., Ltd.

International Laboratory Co., Ltd.
S & J International Enterprise Plc.

รวม / Total
“ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”

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

DIVIDEND POLICY

บุคลากร

HUMAN RESOURCES

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ
50 ของกำไรสุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ภาษี เ งิ น ได้ และหลั ง หั ก สำรองตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการ
ลงทุนของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวนพนักงานของบริษัท
แบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

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, 2012 the company’s employees
are dividend according to their jobs as follows:

หน่วย : คน / Unit : Person

สายงานหลัก p MAIN DEPARTMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฝ่ายผลิต
ฝ่ายขาย
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายการตลาด
อื่นๆ
รวม

Production
Sales
Accounting & Financial
Engineering
Marketing
Other
Total

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร

2555 / 2012

2554 / 2011

2,418
1,642
96
137
9
82
4,384

2,193
1,530
95
130
15
68
4,031

REMUNERATION

หน่วย : บาท / Unit : Baht

ค่าตอบแทน p REMUNERATION

2555 / 2012

2554 / 2011

เงินเดือนรวม
Total Salary
โบนัสรวม
Total Bonus
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident fund contribution
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน Long-term employee benefits
รวม
Total

589,369,597.00
106,992,930.00
18,629,843.50
6,120,040.63
721,112,411.13

454,326,042.75
102,996,190.00
14,605,131.50
2,998,722.00
574,926,086.25

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินไว้ใช้สอย
โดยรับฝากเงินจากพนักงาน และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัท
ประกาศซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะตลาดเงิน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้
ยอดเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 144.80
ล้ า นบาท และบริ ษั ท ได้ จ่ า ยดอกเบี้ ย ให้ แ ก่ พ นั ก งานสำหรั บ ปี
2555 เป็นจำนวน 5.52 ล้านบาท 
นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2533 เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลัก
ประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม หรือ

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 2012, the total amount was 144.80 million
Baht and the company paid interest for the employees
for the year 2012 at the amount of 5.52 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
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ไร้ความสามารถ หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการทำงาน
ตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงาน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว” ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ 306,290,831.22 บาท
โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้
จัดการกองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัย
เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องตนเอง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คงในชี วิ ต และ
ครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15
ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าท้องตลาด ปัจจุบันมี
พนักงานที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจำนวน 495 ราย 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร
ในแต่ ล ะฝ่ า ยงานอย่ า งสม่ ำ เสมอ เพราะทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี
คุณภาพ จะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้า
หมายที่กำหนดไว้ กอปรกับในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC: ASEAN Economic
Community) ดังนั้นแนวทางการพัฒนาบุคลากร จึงมุ่งเน้นการ
เตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทใน
อนาคต อาทิ หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร การวางยุทธศาสตร์เป้า
หมาย 5 ปี ฟาร์มเฮ้าส์สู่ความสำเร็จ หลักสูตรสนทนาภาษา
อังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น
ในระดับหัวหน้างาน นอกจากความรู้ในงานแล้ว บริษัท
จะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ ความรู้ ที่จำเป็นด้านการบังคับบัญชา อาทิ
หลักสูตร Daily Management หลักสูตรการแก้ ไขปัญหาและ
ตัดสินใจ รวมถึงหลักสูตรการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร
OEE หลักสูตร Baking Science สำหรับหัวหน้างานฝ่ายผลิต
เป็นต้น ส่วนพนักงานระดับปฏิบัติการจะเน้นพัฒนาทักษะ ความรู้
ที่ตรงกับสายงาน โดยผ่านการสอนจากหัวหน้างาน หรือผู้ที่มี
ประสบการณ์ ใ นแต่ ล ะสายงาน (On the job Training) และ
เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการผลิตอาหาร ดังนั้น พนักงาน
ในสายการผลิต รวมถึงสายงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องได้รับความรู้
ในระบบคุณภาพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตร 5ส, GMP,
HACCP ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น ส่วนพนักงานฝ่าย
ขายจะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการวางแผน วิเคราะห์การขาย
ล่วงหน้า (Pre sale System) รวมทั้ง หลักสูตรการบริการลูกค้า
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เป็นต้น ส่วนพนักงานในสายงานอื่นๆ
จะเน้ น พั ฒ นาความรู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบและความรู้ พื้ น ฐานที่ จ ำเป็ น
โดยการจัดอบรมภายในบริษัท และการจัดส่งไปอบรมภายนอก
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงาน เพราะบริษัท
ตระหนักเสมอว่า ความสำเร็จขององค์กรมิได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วย
ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และความมุ่งมั่นของพนักงาน
ทุกคนในองค์กรเพราะองค์ประกอบต่างๆ นี้ ถือได้ว่ามีความสำคัญ
ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

from the company or reach the retirement according to
the company’s regulation or resign from the fund. The
fund is named “the provident fund for employees of the
President Bakery Public Company Limited” and the fund
has been registered. At present, the fund has net asset
of 306,290,831.22 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 495 employees using the welfare to buy their
houses.

POLICY ON COMPANY’S PERSONNEL
DEVELOPMENT

The company realizes importance of personnel
development on regular basis since the good-quality
human resource will mobilize the organization to
achieve the vision and goal. Additionally in the year
2015, Thailand will be a part of ASEAN Economic
Community (AEC). The company, therefore, emphasizes
on preparation of its personnel in response to the
company’s future business’ expansion. For example,
training courses for executives on 5-year strategic plan
and English and Chinese languages couses.
For the head of section, apart from knowledge
concerning works, the company also provides them
with skills and knowledge necessary for management,
e.g. Daily Management Course and Course of Baking
Science for Section Heads. For working-level staff, they
will be provided with skills and knowledge either
through coaching by the head or experts (On the Job
Training). Since our business is in relation to food
production, production-line staff and other relevant
lines must be educated about quality systems, e.g. Five
Principles of Workplace, GMP, HACCP concerning work
safety. Sales staff will be educated about skills of
planning, pre-sale system and customer service to
increase business opportunities. Meanwhile, staff from
other departments will be provided with skills
concerning their responsibility and basic knowledge by
means of training courses inside and outside the
organization. This is because that the company realizes
well that success of the organization and sustainable
development do not depend on any single person or
department but on knowledge, capability, attitudes and
commitment of all staff.
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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

โรงงาน

สำนักงาน

FACTORY

โรงงานลาดกระบัง 1
Lad Krabang
Factory 1

ขาย

OFFICE

โรงงานลาดกระบัง 2
Lad Krabang
Factory 2

ผลิตลาดกระบัง 2

โรงงานบางชัน
Bang Chan
Factory

ผลิตบางชัน

สำนักงานกลาง
Central
Management

ทรัพยากรบุคคล

SALES

การเงิน

ขายธุรกิจ 1

บัญชีบริหาร

หน่วยงานดูแลลูกค้า
รายใหญ่

Finance

Production
Ladkrabang 1

วิศวกรรม

Production
Bang Chan

Human Resource

Management A/C

Engineering

Production
Ladkrabang 2

วิจัยพัฒนาและ
ควบคุมคุณภาพ

สนับสนุนการผลิต
โรงงานลาดกระบัง

Retail Business

ธุรกิจ 2

สนับสนุนการผลิต
โรงงานบางชัน

สรรหาและจัดซื้อ

บัญชีต้นทุนและ
งบประมาณ

ผลิตลาดกระบัง 1

RD and QC

โลจิสติกส์
Logistics

Supporting
Ladkrabang Factory

Supporting
Bang Chan Factory

Procurement

การตลาด

Marketing

สารสนเทศ
MIS

สื่อสารองค์กรและ
กิจกรรมสัมพันธ์

Corporate
Communities
Activities Relation

Cost Accounting
and Budgeting

Sales 1

Key Account

พัฒนามาตรฐาน

Work Standard
Development
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั

ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2555 คณะกรรมการบริ ษั ท
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ p NAME
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

		 Mr.Pipat Paniangvait		

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

		 Mr.Apichart Thammanomai

3. นายกำธร ตติยกวี

		 Mr.Kamthorn Tatiyakavee

4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

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 2012, there are 14 Directors

ตำแหน่ง p TITLE
ประธานกรรมการ
Chairman

กรรมการผู้อำนวยการ

Managing Director

กรรมการ

Director

กรรมการ

		 Mr.Boonpiam Eamroongroj

Director

5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

กรรมการ

		 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		

11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

		 Dr.Yupa Soontrapa		

12. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม

		 Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom

13. พลโทพิศาล เทพสิทธา

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

		 Lt.Gen.Phisal Thepsithar

Independent Director

14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

		 Mr.Boonsak Chiempricha

Independent Director & Audit Committee Director
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กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท โดยการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น
1. นายพิมล รัฐปัตย์
2. พญ.ยุพา สุนทราภา
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
4. พลโทพิศาล เทพสิทธา
5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษทั ทีส่ ำคัญมีดงั นี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น
เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำ
รายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 นัน้ บริษทั ได้รบั อนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการ
บริษัท ให้ฝ่ายจัดการของบริษัท สามารถอนุมัติการทำธุรกรรม
ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปกับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยได้มีการเปิดเผย
รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ
กำหนด เป็นต้น ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่ ง หรื อ บุ ค คลอื่ น ไปปฏิ บั ติ การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทนคณะ
กรรมการก็ได้ โดยในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่
ในการพิจารณาและอนุมตั ริ ายการบางรายการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
p การพิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ
p การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชี
กับสถาบันการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี
คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ กำหนดของสำนั ก งาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ
1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคง
มีอยู่ ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม
วาระมีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาทำงานใหม่ได้ และกำหนดช่วงวาระ
ของการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะ
กรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สรุปได้ ดังนี้

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

SCOPE OF POWER AND AUTHORITY
OF A BOARD OF DIRECTOR

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

BOARD OF AUDIT COMMITTEE

The Board of Audit Committee consists of 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

1. นายพิมล รัฐปัตย์

		 Mr.Phimol Rattapat

2. พญ. ยุพา สุนทราภา

		 Dr.Yupa Soontrapa

3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

TITLE

NO. OF ATTENDANCE/TOTAL MEETING

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4

กรรมการตรวจสอบ

4/4

กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

4/4

กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร

3/4

Chairman of Audit Committee
Audit Committee

Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom Audit Committee, with knowledge in accounting and finance

4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

Mr.Boonsak Chiempricha

Audit Committee, with knowledge in accounting and tax

โดยมี นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ผู้จัดการส่วน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้อง
ตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการ
เปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บั ญ ชี โดยไม่ มี ฝ่ า ยจั ด การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ
1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

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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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อ
ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
8. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบ
ภายใน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(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 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ ผู้ บ ริ ห ารไม่
ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจ
รายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อ ก.ล.ต. หรือตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ

		 (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.
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11. พิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รคณะ
กรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
12. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง และคณะ
กรรมการของบริษัทคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
บริษัทต่อบุคคลภายนอก

นิยามของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการที่ ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน
หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้ อ กำหนดของสำนั ก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อ
กำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับ
รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอ
ให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

11. To consider, review and improve the
charter of audit committee and propose to board of
directors for approval.
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.	

DEFINITION OF INDEPENDENT
DIRECTORS

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

QUALIFICATIONS OF INDEPENDENT
DIRECTORS

Qualifications of independent directors shall be
in compliance with regulations of Securities and
Exchange Commission as follows:(1) An independent director shall not hold no
more than 0.5% of the voting shares of the Company,
its parent company, its subsidiary company, its major
holding companies or a person with authority to
control the Company. This shall include the shares held
by persons relating to the independent director
(2) An independent director shall not be or
was not a director who participates in administration,
employees, staff, consultant with salary or a person
who has authority to control the Company, its parent
company, its subsidiary company, its associated
company, its same-level subsidiary company, major
shareholders or that of those with authority to control
the Company, except that he/she stops holding such
position for at least two years before the date of
appointment to be an independent director. Such
prohibitions do not include the case that the
independent was an official or a consultant of a
governmental agency who is a major shareholder or
has authority to control the Company
(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
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ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ
รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือ
ให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญา
มี ภ าระหนี้ ที่ ต้ อ งชำระต่ อ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้
เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวัน
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุ ม ของบริ ษั ท สั ง กั ด อยู่ เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สองปี ก่ อ นวั น ที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(8) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

to control any entity which has business relation with
the Company, its parent company, its subsidiary
company, its associated company, its major shareholder
or a person with authority to control the Company,
except that the independent director stop holding such
position no less than two years before the date of
appointment to be an independent director.
Business relation according to the phrase 1 shall
include any regular trade relation for business running,
rent or lease of real estate, issues regarding asset or
service or providing or receiving of financial aids:creditor, guarantor, providing with asset for debt
guarantee or any other act with the same manners which
cause liabilities of the Company or its contract party to
other party from 3% of the Company’s net tangible asset
or over 20 million Baht, depending on which amount is
higher. The calculation of liabilities shall be in compliance
with calculation of value of related transaction as
announced by Securities and Exchange Commission,
mutatis mutandis. Such liabilities shall also include
liabilities which arise during one-year period before the
date that such person’s business relation occurred.
(5) An independent director shall not be or was
not an auditor of the Company, its parent company, its
subsidiary company, its associated company or those
with authority to control the company and he/she shall
not be a significant shareholder, a person with authority
to control or a partner of the audit firm that employs an
auditor of the Company, its parent company, its
subsidiary company, its associated company, its major
shareholder or those with authority to control the
company, except that he/she resigned form such position
for at least two years prior to the appointment to be an
independent director.
(6) An independent director shall not be or
was not any professional service provider including a
legal consultant or a financial consultant, with service
fees over two million baht per year, of the Company, its
parent company, its subsidiary company, its associated
company, its major shareholder or those with authority
to control the Company and he/she shall not be a
significant shareholder, a person with authority to
control or a partner of such professional service
provider, except that he/she resign from such position
at least two years prior to the date of appointment to
be an independent director.
(7) An independent director shall not be a
director appointed to be a proxy of the Company’s
director, the major shareholders or a shareholder
related to the major shareholders
(8) An independent director shall not have
business in the same manner and become a significant
competitor of the Company, its subsidiary company and
shall not have significant share in a partnership or
become a director who participates in administration,
an employee, staff, a consultant with paid salary or
holding of more than 1% of shares with right to vote of
other companies whose business is in the same manner
or becomes the significant competitor of the
Company’s business or its subsidiary company’s.
(9) An independent director shall not possess
any other manner which obstruct him/her to give
comments independently on the Company’s operation
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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 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือ
คณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ มี
ประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ
อิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป 

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.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

SCOPE OF POWER AND AUTHORITY
OF INDEPENDENT DIRECTORS COMMITTEE

อิสระ

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน
5 ท่าน มีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระได้ทบทวนการทำงานที่ผ่าน
มา และได้ ให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน อำนาจดำเนินการ การกำหนดนโยบายการบริหาร
การเงิน และการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดย
ได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้อยู่ร่วมประชุมกับคณะ
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ มี ก ารพิ จ ารณาลงมติ ใ นเรื่ อ งหรื อ
รายการที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับ
การประชุมอิสระที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุป
ได้ดังนี้
ชื่อ

ตำแหน่ง

NAME

1. นาย พิมล รัฐปัตย์

		 Mr.Phimol Rattapat

2. พญ. ยุพา สุนทราภา

		 Dr.Yupa Soontrapa

3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

		 Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom

4. พลโท พิศาล เทพสิทธา

		 Lt.Gen.Phisal Thepsithar

5. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

		 Mr.Boonsak Chiempricha

The independent directors committee consists
of 5 independent directors who have authority to
independently express their opinions in accordance with
assigned duties to protect interests of all shareholders
equally and to prevent from the conflict of interest. In
the previous year, the independent directors committee
reviewed the company’s performance and expressed
opinions on internal control system, authority of
execution, making of financial policy and risk
management which benefits to the company. They
made decisions independently and attended all of the
board of directors’ meetings regarding resolution on
significant issues. The independent directors will
examine and certify their qualification of freedom of
least once a year. In the past, there were two meetings
of the independent board of directors that are
summarized as follows

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

TITLE

NO. OF ATTENDANCE/TOTAL MEETING

ประธานคณะกรรมการอิสระ

2/2

กรรมการอิสระ

2/2

กรรมการอิสระ

2/2

กรรมการอิสระ

2/2

กรรมการอิสระ

2/2

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

โดยมี นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ผู้จัดการส่วนตรวจ
สอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

Miss Lapasrada Lertpanurot, Manager of
Internal Audit Division, is Secretary of the Independent
Board of Directors.
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่
คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2555 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารใน
เรื่องการติดตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ของบริษัท เพื่อจัดทำทะเบียนคุมความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจน
กำกับดูแลความเสี่ยงในด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk) ที่มีผล
กระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยง
ที่ เ หลื อ อยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมและยอมรั บ ได้ ทั้ ง นี้ ใ นปี 2555
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
ชื่อ

1. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา
2. นาง เอมอร ปทุมารักษ์

		 Mrs.Aim-on Pathumarak

3. นาย สุชาติ รัตนเจียเจริญ

		 Mr.Suchat Rattanajiajaroen

4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

		 Ms.Petcharat Anantawichai

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

TITLE

NO. OF ATTENDANCE/TOTAL MEETING

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/2

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

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

โดยมี นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ผู้จัดการส่วน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

The board of directors has appointed the Risk
Management Committee having one-year term from
the date the board of directors has the resolution of
the appointment. In 2012, the Risk Management
Committee had meetings with the executives regarding
monitoring of the company’s policy on strategic risk
management for preparation of the company’s risk
mapping as well as supervision of operation risk which
affects the company both from internal and external
factors in order that the remaining risk is in an
appropriate and acceptable level. In 2012 , the Risk
Management Committee held 2 meetings with can be
summarized as follows:

ตำแหน่ง

NAME

		 Mr.Boonsak Chiempricha

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ
1 ปี นั บ จากวั น ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง ในปี
2555 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำ
หน้ า ที่ ส รรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ ดำรงตำแหน่ ง
กรรมการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่าง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปี 2555 คณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง สรุปได้
ดังนี้

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 2012, the Recruiting and
Remuneration-Considering Committee selected persons
having suitable qualifications to stay the director
position and considered the standard of remuneration
payment to the Board of Directors and the small board
in order to be suitable for their responsibilities and
within the amount approved from the Shareholders’
general meeting. In 2012, the Recruiting and
Remuneration-Considering Committee had two
meeting and was summarized as follows:
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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

NO. OF ATTENDANCE/TOTAL MEETING

ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

Chairman of the Recruiting and
Remuneration-Considering Committee

Recruiting and Remuneration-Considering Committee
Recruiting and Remuneration-Considering Committee

โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและ
เลขานุ การบริ ษั ท เป็ น เลขานุ การคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะผู้บริหาร
ท่าน ดังนี้

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

TITLE

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 8

รายชื่อ p NAME

THE MANAGEMENT
As of 31 December 2012, there are 8 executives

ตำแหน่ง p TITLE

1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผู้อำนวยการ

		 Mr.Apichart Thammanomai

Managing Director

2. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

กรรมการบริหารการผลิต

		 Mr.Suchat Rattanajiajaroen

Executive Production Director

3. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร

กรรมการบริหารการขาย

		 Mr.Somsak Anurukpradorn

4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

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

Executive Sales Director

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

		 Ms.Petcharat Anantawichai

Director and Senior Management Accounting Department and Finance Department Manager

5. นางสุนันทา ชวนประพันธ์

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ

		 Mrs.Sununta Chuanprapun

6. นางมาลี ตั้งใจสนอง

Mrs.Malee Tangjaisanong

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

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลาดกระบัง 2 และ ฝ่ายธุรกิจ 2

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

7. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์

		 Ms.Chaweewan Prakongsup

8. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล

		 Mrs.Poolsub Leetrakul

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร

Management Accounting Department Manager

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Assistant Department Manager (Finance Dept.)

คณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ มี การมอบอำนาจให้ แ ก่
กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ให้มีอำนาจ
กระทำการแทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

SCOPE OF AUTHORITY FOR
MANAGING DIRECTOR
The Board of Directors assigned authority to
Managing Director to implement any tasks on behalf of
the company on the following conditions.
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1. เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของ
บริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ 
2. เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน
เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ภายใน
วงเงินสำหรับแต่ละโครงการที่ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือเทียบ
เท่า
3. เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้
เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่ไม่
เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
4. เป็นผู้มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจสำหรับการจ่าย
ตามปกติธุรกิจในการบริหารเพื่อการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถกระทำได้ หากผู้รับมอบอำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทและ
บริษัทย่อยในการใช้อำนาจดังกล่าว

1. Is authorized to manage the company
according to the objectives, regulations and approval of
the Shareholders Meeting and Board of Director
Meeting.
2. Is authorized to review and approve
investments such as buying and selling investment and
fixed assets with roughly no more than 10 million baht
per project.
3. Is authorized to review and approve
financial loans with no more than 100 million baht per
project.
4. Is authorized to review and approval any
corporate expense for the function of the company
Whereby, the power of the above authorized
persons can not be delivered, if they do have any
benefit from or conflict of interest against the company
and its subsidiaries in using such the power.

การสรรหากรรมการ

The Board of Directors has appointed the
Recruiting Committee 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.
We also gave opportunity to the minority
shareholders to nominate the candidates of the
company’s directors in the general meeting in
compliance with criteria which can be seen in the
company’s website (www.farmhouse.co.th)

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 
ทั้งนี้ สำหรับการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ ซึ่งต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด
ตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งใน
ลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ บริษัท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมี
สิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่ง
สามารถดูได้จากเว็บไซด์ของบริษัท (www.farmhouse.co.th) 

RECRUITMENT OF DIRECTORS
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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555
(1.1) ค่ า ตอบแทนในรู ป เบี้ ย ประชุ ม และบำเหน็ จ
กรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ p NAME
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

987,000

987,000

กรรมการผู้อำนวยการ

943,000

943,000

กรรมการ

478,360

470,360

กรรมการ

478,360

478,360

กรรมการ

559,700

559,700

กรรมการ

543,700

543,700

กรรมการและเลขานุการบริษัท

559,700

559,700

กรรมการ

535,700

543,700

กรรมการ

543,700

543,700

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

599,700

599,700

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

510,360

510,360

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

502,360

510,360

Chairman

Managing Director

3. นายกำธร ตติยกวี

Director

4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

		 Mr.Boonpiam Eamroongroj

Director

5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

		 Mr.Suchat Rattanajiajaroen

Director

6. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร

Mr.Somsak Anurukpradorn
Ms.Petcharat Anantawichai

Director
Director & Secretary

8. นางสุนันทา ชวนประพันธ์

Mrs.Sununta Chuanprapun

Director

9. นางมาลี ตั้งใจสนอง

Mrs.Malee Tangjaisanong

10. นายพิมล รัฐปัตย์

		 Mr.Phimol Rattapat
			

11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

Dr.Yupa Soontrapa
			

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

13. พลโทพิศาล เทพสิทธา

2555 / 2012 2554 / 2011

ประธานกรรมการ

		 Mr.Kamthorn Tatiyakavee

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

1. Monetary Remuneration As of 31 December
2012
		 1.1 Types of remunerations such as meeting
allowance and remuneration performance.

ตำแหน่ง p TITLE

		 Mr.Pipat Paniangvait
		 Mr.Apichart Thammanomai

REMUNERATION FOR THE
DIRECTORS AND MANAGEMENTS

Director
Independent Director &
Chairman of Audit Committee
Independent Director &
Audit Committee Director

Independent Director &
Audit Committee Director

		 Lt.Gen.Phisal Thepsithar

Independent Director

กรรมการอิสระ

478,360

470,360

14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
		 Mr.Boonsak Chiempricha
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์ ***
		 Mrs.Aim-on Pathumarak
รวม / Total

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

595,700

595,700

8,000

16,000

8,323,700

8,331,700

Independent Director

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Director of risk management

*** คณะกรรมการบริษัทมี 14 ท่าน ลำดับที่ 15 เป็นกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

*** 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) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

		 1.2 Remuneration for the Management

หน่วย : บาท / Unit : Baht

ค่าตอบแทน p REMUNERATION

จำนวนราย/1 p NO./1

เงินเดือนรวม

2555 / 2012 2554 / 2011

18

34,033,660

29,700,120

18

10,440,830

13,674,490

44,474,490

43,374,610

Total Salary

โบนัสรวม
Total Bonus

รวม / Total
/1 นับรวมกรรมการบริหาร จำนวน 6 ราย และ ผู้บริหาร จำนวน 12 ราย

(2) ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการ
บริหารและผู้บริหาร

/1 Include 6 Directors and 12 Management

2. Other remuneration
		 Provident funds for the management

หน่วย : บาท / Unit : Baht

ค่าตอบแทน p REMUNERATION

จำนวนราย/1 p NO./1

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2555 / 2012 2554 / 2011

18

1,411,835

1,378,677

18

1,244,827

1,031,835

2,656,662

2,410,512

Provident Funds

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
Long-term employee benefits

รวม / Total
/1 นับรวมกรรมการบริหาร จำนวน 6 ราย และ ผู้บริหาร จำนวน 12 ราย

/1 Include 6 Directors and 12 Management
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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ประวัติผู้บริหาร

BOARD OF DIRECTORS - PROFILE
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ อายุ 73 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

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

ประสบการณ์ทำงาน
p 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
p 2553-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
และพิจารณาค่าตอบแทน ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
p 2551-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
รองประธานกรรมการ
p 2551-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
				
ผลิต และจำหน่ายอาหาร
p 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
				
ธุรกิจเช่าซื้อสินทรัพย์
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จำกัด
				
ธุรกิจลงทุน
p 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด
				
ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
p 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ซันโกแมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
				
ธุรกิจประกอบเครื่องบรรจุภัณฑ์ ประเภทผงอัตโนมัติ
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
				
ธุรกิจการลงทุน
p 2551-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท นอร์ทเทิร์น เทคโนโลยี จำกัด
				
ธุรกิจผลิตเครื่องจักรบรรจุซอง
p 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จำกัด (มหาชน)
				
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
p 2554-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด
				
ผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกแป้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

10,346,350

p

-ไม่มี-
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INFORMATION CONCERNING DIRECTORS
AND EXECUTIVES OF PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED AS OF DECEMBER 31, 2012

1. MR. PIPAT PANIANGVAIT Chairman Age 73
EDUCATION BACKGROUND/ p Master’s Degree in Business Administration, Thammasat University
DIRECTORS SKILLS
p Bachelor Degree in Education Science Quanzhou Physical Culture institute
AND DUTIES TRAININGS		 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
p Graduated from National Defence College, class 2 National Defence College of Thailand
p Trained at Havard University, USA.
p Director Certification Program
p
p

THE PAST 5 YEARS
p 2008-Present
Chairman
OF WORK EXPERIENCE				

				
p 2010-Present
Chairman of the
			
Recruiting and
			
Remuneration			
Considering
			
Committee
p 2008-Present
Chief Executive
			
Office /
			
Vice Chairman
			
of the Board
p 2008-Present
Deputy Chairman
				
p 2008-Present
Chairman
				
p 2008-Present
Director
				
p 2008-Present
Director
				
p 2008-Present
Chairman
				
p 2008-Present
Chairman
				
p 2008-Present
Director
				
p 2008-Present
Deputy Chairman
				
p 2008-Present
Chairman
				
p 2011-Present
Director
				
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

10,346,350

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-None-

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and
bakery products
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and
bakery products
Thai President Foods Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles,
and biscuits
President Inter Foods Co., Ltd.
Manufacturer and distributor of food
President Rice Products Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles
President Holding Co., Ltd.
Leasing and Purchasing of assets
Thai-Myanmar Success Venture Co., Ltd.
Investment
Dai-Ichi Packaging Co., Ltd.
Manufacturer and distributor of packaging
Sungo Machinery (Thailand) Co., Ltd.
Packing Autimatic Machine
Saha Pathana Inter-Holding Plc.
Investment
Northern Technology Co., Ltd.
Manufacturer of packing machinery
Thai O.P.P Plc.
Manufacturer and distributor of plastic packaging
President Flour Mills Co., Ltd.
Production and distribution of flour group
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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ อายุ 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
p Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2548
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
p

ประสบการณ์ทำงาน
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการ
				
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการ
				
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการ
				
p 2554-ปัจจุบัน กรรมการ
				

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

3,439,170

p

-ไม่มี-

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
บริษทั เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด (บริษทั ไทยฟูจยิ า่ จำกัด)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่แบบโฮมเมด
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด
ผลิต และจำหน่ายสินค้าจำพวกแป้ง

3. นายกำธร ตติยกวี กรรมการ อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Bridgeport, U.S.A.
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program ปี 2549
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2547
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
p
p

ประสบการณ์ทำงาน
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				

p 2551-ปัจจุบัน กรรมการ
				
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการ
				
p 2551-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
				

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

3,822,150

p

-ไม่มี-

บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
ธุรกิจการลงทุนและลิสซิ่ง
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี
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2. MR.APICHART THAMMANOMAI Managing Director Age 63
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS
AND DUTIES TRAININGS

p
p
p
p

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
p 2008-Present
OF WORK EXPERIENCE			

Managing
Director
p 2008-Present
Director
				
p 2008-Present
Director
				
p 2008-Present
Director
				
				
p 2011-Present
Director
				
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

3,439,170

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-None-

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and bakery products
Thai President Foods Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles, and biscuits
President Rice Products Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles
Cake and Bakery Co., Ltd. (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 59
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS
AND DUTIES TRAININGS

p
p
p
p
p

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
p 2008-Present
OF WORK EXPERIENCE			

Managing
Director
p 2008-Present
Director
				
				
p 2008-Present
Director
				
				
p 2008-Present
Advisor
				
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

3,822,150

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-None-

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

065
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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ 61 ปี
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
p ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program
ประสบการณ์ทำงาน
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จำกัด
				
ผลิตและจำหน่ายอาหาร
p 2555-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 300,000
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

p

(จำนวนหุ้น) /1

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

-ไม่มี-

5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ กรรมการบริหารการผลิต อายุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ p ปริญญาตรี สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program
และทักษะของการเป็นกรรมการ		
ประสบการณ์ทำงาน
p ปัจจุบัน
กรรมการบริหารการผลิต
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				

2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
				
p 2551-2555
กรรมการผู้จัดการโรงงาน
				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 936,040
p

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

(จำนวนหุ้น) /1

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

เป็นพี่ชายของบุคคลลำดับที่ 8

6. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร กรรมการบริหารการขาย อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ p Mini MBA สาขาการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program
และทักษะของการเป็นกรรมการ		
ประสบการณ์ทำงาน
p ปัจจุบัน
กรรมการบริหารการขาย
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

2551-2555

p

674,890

p

-ไม่มี-

กรรมการ และผู้จัดการ
อาวุโสฝ่ายขาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
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4. MR.BOONPIAM EAMROONGROJ Director Age 61
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS
AND DUTIES TRAININGS

p
p
p

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

THE PAST 5 YEARS
p 2008-Present
OF WORK EXPERIENCE			

Managing
Director
p 2008-Present
Director
				
p 2008-Present
Director
				
p 2012-Present
Director
				
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

300,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-None-

President Rice Products Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and bakery products
President Inter Food Co., Ltd.
Manufacturer and distributor of food.
Thai President Foods Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles and biscuits.

5. MR.SUCHAT RATTANAJIAJAROEN Executive Production Director Age 56
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS
AND DUTIES TRAININGS

p
p

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

THE PAST 5 YEARS
p Present
OF WORK EXPERIENCE			

Executive
Production
			
Director
p 2010-Present
Director of risk
			
Management
p 2008-2012
Plant Director
				
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

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

936,040

RELATIONSHIP
p Older brother
WITH DIRECTORS		 of No.8

6. MR.SOMSAK ANURUKPRADORN Executive Sales Director Age 57
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS
AND DUTIES TRAININGS

p
p

Mini MBA in Management, Chulalongkorn University
Director Accreditation Program				

THE PAST 5 YEARS
p Present
Executive Sales Director
OF WORK EXPERIENCE					

					
p 2008-2012
Director And Senior Dept.
			
Manager (Sales Dept.)
					
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

674,890

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-None-

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

067
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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน 44 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ p ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program
และทักษะของการเป็นกรรมการ		

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีบริหารและ
ฝ่ายการเงิน
p 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
				
p 2551-2555
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการ
				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 616,660
ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

p

ปัจจุบัน

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

(จำนวนหุ้น) /1

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

-ไม่มี-

8. นางสุนันทา ชวนประพันธ์ กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ อายุ 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ
ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

ปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551-ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายวิจัยพัฒนาและ ควบคุมคุณภาพ ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
p 735,090
p

p

เป็นน้องสาวของบุคคลลำดับที่ 5

9. นางมาลี ตั้งใจสนอง กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต ลาดกระบัง 2 และฝ่ายธุรกิจ 2 อายุ 52 ปี
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program
ประสบการณ์ทำงาน
p ปัจจุบัน
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ฝ่ายผลิตลาดกระบัง 2 และ
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
ฝ่ายธุรกิจ 2
p 2551-2555
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายผลิต 2, 4 และ ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
p 2552-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด
				
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
p 1,028,220
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

p
p

(จำนวนหุ้น) /1

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

-ไม่มี-
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7. MS.PETCHARAT ANANTAWICHAI Director and Senior Management Accounting Department and Finance Department Manager Age 44
EDUCATION BACKGROUND/ p Bachelor’s Degree in Accounting, Thammasat University
DIRECTORS SKILLS
p Director Certification Program
AND DUTIES TRAININGS							
THE PAST 5 YEARS
p Present
OF WORK EXPERIENCE			

Director and Senior		
Management Accounting
			
Department and Finance
			
Department Manager
p 2010-Present
Director of risk management
					
					
p 2008-Present
Director and Senior Dept.
			
Manager (Finance &		
			
Accounting Dept.)		
p 2008-Present
Director		
					
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

616,660

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-None-

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
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 53
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS
AND DUTIES TRAININGS

p
p
p

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

THE PAST 5 YEARS
p 2008-Present
OF WORK EXPERIENCE			

			

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

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

735,090

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

Yonger sister of No.5

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

9. MRS.MALEE TANGJAISANONG Director and Senior Dept. Manager Production (2) and Retial Dept. Age 52
EDUCATION BACKGROUND/ p Master’s Degree in Business Administration for Smart Entrepreneur,
DIRECTORS SKILLS		 Ramkamhaeng University
AND DUTIES TRAININGS
p Bachelor’s Degree in Economics, Ramkamhaeng University
p

Director Accreditation Program			

THE PAST 5 YEARS
p Present
OF WORK EXPERIENCE			

Director and Senior Dept.
Management Production (2)
			
and Retail Department
p 2008-2012
Director and Senior Dept.
			
Manager Production 2, 4
			
and Retail Dept.		
p 2009-Present
Director 		
					
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

1,028,220

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-None-

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products 			
President Green House Food Co., Ltd.
Resturant
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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

10. นายพิมล รัฐปัตย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 77 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

เนติบัณฑิต สำนักศึกษากฏหมายเนติบัณฑิตยสภา
p ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
p ประกาศนียบัตรจิตวิทยาความมัน
่ คง สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คงแห่งประเทศไทย กองบัญชาการทหารสูงสุด
p อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program
p

ประสบการณ์ทำงาน
p 2551-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				

บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
สื่อสารโทรคมนาคม
p 2551-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
				
ธุรกิจทุน Holding Company
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
				
ธุรกิจทุน Holding Company
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
p 2553-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
พิจารณาค่าตอบแทน
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
p 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท NLD จำกัด (มหาชน)
				
ก่อสร้าง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

400,000

p

-ไม่มี-

11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

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

ประสบการณ์ทำงาน
p 2551-ปัจจุบัน อายุรแพทย์
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
p

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

p

150,000

p

-ไม่มี-

โรงพยาบาลกรุงธน
โรงพยาบาล
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

ANNUAL REPORT 2012 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

10. MR.PHIMOL RATTAPAT Independent Director and Chairman of Audit Committee Age 77
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS
AND DUTIES TRAININGS

p
p
p
p

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
p 2008-Present
Legal Adviser		
OF WORK EXPERIENCE					
p 2008-Present
Legal Adviser		
					
p 2008-Present
Independent 		
			
Director		
p 2008-Present
Independent Director and
			
Chairman of Audit Committee
					
p 2010-Present
Director of the Recruting and
			
Remuneration-Considering
			
Committee 		
p 2008-Present
Chairman 		
					

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

400,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-None-

Advance InfoService Plc.
Communications
Thanachart Investment Funds Plc.
Investment funds
Thanachart Investment Funds Plc.
Investment funds
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
NLD Plc.
Construction

11. DR.YUPA SOONTRAPA Independent Director and Audit Committee Age 63
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS
AND DUTIES TRAININGS

p
p
p
p

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
p 2008-Present
Physician 		
OF WORK EXPERIENCE					
p 2008-Present
			
			

SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

150,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-None-

Independent 		
Director and 		
Audit Committee 		

Krungthon Hospital
Hospital
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

12. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

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

2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
p 2551-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ประจำ
ภาคการเงิน
p 2551-2554
กรรมการบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
p 2551-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ
p 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
p 2552-2553
หัวหน้าภาควิชาการเงิน
		
p 2553-ปัจจุบัน คณบดี
				
p 2553 ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

p

450,000

p

-ไม่มี-

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

ANNUAL REPORT 2012 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

12. ASSOC. PROF. DR. KULPATRA SIRODOM Independent Director and Audit Committee Age 56
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS
AND DUTIES TRAININGS

p
p
p
p

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
p 2008-Present
OF WORK EXPERIENCE			

Independent
Thai President Foods Plc.
Director and
Manufacturer and distributor of instant noodles,
			
Chairman
and biscuits
			
of Audit Committee
p 2008-Present
Independent
President Bakery Plc.
			
Director and
Manufacturer and distributor of bread and bakery products		
			
Audit Committee
p 2008-Present
Associate
Faculty of Commerce and Accounting, Thammasat		
			
Professor
University
University
			
Thammasat
			
University
p 2008-2011
Committee State Ministry of Finance 					
Ministry
			
Enterprise
			
Evaluation
			
Memorandum
p 2008-Present
President of
Faculty of Commerce and Accounting,
			
MBA program,
Thammasat University
			
International
University
			
program
p 2009-Present
Independent
Siam Commercial Bank
Bank
			
Director and
			
Audit Committee
p 2009-2010
Head of
Faculty of Commerce and Accounting,
			
Department
Thammasat University
University
			
of Finance
p 2010-Present
Dean
Faculty of Commerce and Accounting,
				
Thammasat University
				
University
p 2010-Present
Independent
Thai Wacoal Plc.
Manufacturer of ready-made garment
			
Director and
			
Chairman of
			
Audit Committee
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

450,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-None-
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13. พลโทพิศาล เทพสิทธา กรรมการอิสระ อายุ 79 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

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

2551-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
วิชาการคณะที่ 645
ผลิตภัณฑ์ทันตกรรม
				
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
				
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

p

450,000

p

-ไม่มี-

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่วยงานของรัฐบาลกำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
บริษัท ร้อคเวิธ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

ANNUAL REPORT 2012 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

13. LT GEN PHISAL THEPSITHAR Independent Director Age 79
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS
AND DUTIES TRAININGS

p
p
p
p
p
p
p
p

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
p 2008-Present
OF WORK EXPERIENCE			

Chairman of the 		
Academic		
			
Board 645, Dental		
					
			
		
p 2008-Present
Independent 		
			
Director		
p 2008-Present
Independent Director and
			
Chairman of Audit Committee
					
p 2008-Present
Independent Director and
			
Chairman of Audit Committee
					
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

450,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-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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14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

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

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ
p 2555-2556
กรรมการข้าราชการ
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
p 2551-2553
กรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
p 2551-2553
ประธานกรรมการ
				
p 2552-2554
กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
				
p 2552-ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ
				
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
p 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
p 2553-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
p 2551-ปัจจุบัน กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
p 2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
p 2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
				
p 2553-ปัจจุบัน กรรมการ
				
p 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
p 2555-ปัจจุบัน กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

2551-2552

p

75,000

p

-ไม่มี-

กรมสรรพากร
หน่วยงานราชการ
ศาลยุติธรรม
หน่วยงานราชการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
รัฐวิสาหกิจ กลุ่มพาณิชย์และบริการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
การเงิน
สถาบันบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หน่วยงานราชการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
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						
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัย					
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีโอเอ็มบี พริน้ ซิเพิล จำกัด
เงินทุนและ หลักทรัพย์
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14. MR.BOONSAK CHIEMPRICHA Independent Director Age 63
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS
AND DUTIES TRAININGS

p
p
p
p

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
p 2008-2009
OF WORK EXPERIENCE			

Plan and Policy Analyst 10
(infrastructure Advisory)
p 2012-2013
Chairman of Audit 		
			
Committee		
p 2008-2010
Director and Chairman of
			
Audit Committee		
p 2008-2010
Chairman		
					
		
p 2009-2011
Director and Audit		
			
Committee		
					
p 2009-Present
Director		
					
					
p 2008-Present
Independent 		
			
Director and 		
			
Audit Committee		
p 2010-Present
Chairman of the Risk
			
Management		
					
p 2010-Present
Director of the Recruiting
			
and Remuneration-Considering
			
Committee		
p 2008-Present
Director and 		
			
Chairman		
p 2009-Present
Chairman		
					
p 2009-Present
Chairman		
					
p 2010-Present
Director		
					
p 2012-Present
Chairman of Audit 		
			
Committee		
p 2012-Present
Director and 		
			
Audit Committee		
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

75,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-None-

Revenue Department
Government agency
Courts of Justice
Government agency
State Railway of Thailand
State Enterprise
The Syndicate of Thai Hotals and
Tourists Enterprises Limited
State Enterprise / Commercial and Service
Small and Medium Enterprise Development
Bank of Thailand
Finance
Institute for Good Governance
Promotion (IGP).
Government agency
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
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
Mahasarakham University
University
CIMB-Principal Asset Management
Investment and Securities
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15. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร อายุ 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
p ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
p

ประสบการณ์ทำงาน
p 2553-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

2551-2552

p

166,000

p

-ไม่มี-

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีบริหาร

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

16. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน อายุ 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

p

ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน
p 2551-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

p

155,000

p

-ไม่มี-

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

		
หมายเหตุ : กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยในการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ยกเว้น 1. นายพิมล รัฐปัตย์ 2. พญ.ยุพา สุนทราภา 3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม 4. พลโทพิศาล เทพสิทธา 5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
/1
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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15. MS.CHAWEEWAN PRAKONGSUP Management Accounting Department Manager Age 51
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS
AND DUTIES TRAININGS

p
p

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

THE PAST 5 YEARS
p 2010-Present
OF WORK EXPERIENCE			

Management Accounting
Department Manager
					
p 2008-2009
Assistant Department
			
Manager (Accounting
			
Dept.)		
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

166,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-None-

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

16. MRS.POOLSUB LEETRAKUL Assistant Department Manager Finance Dept. Age 52
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS
AND DUTIES TRAININGS

p

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

THE PAST 5 YEARS
p 2008-Present
OF WORK EXPERIENCE			

Assistant Department
manager (Finance Dept.)
					
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

p

155,000

RELATIONSHIP
WITH DIRECTORS

p

-None-

Remark :
		
		
		
		
		

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

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
ผู้ บ ริ ห ารงานของบริ ษั ท และกรรมการที่ เ ป็ น อิ ส ระหรื อ คณะ
กรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทได้ยึด
มั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล มาโดยตลอด โดยคณะ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเป็นส่วนที่สำคัญในการ
ผลั ก ดั น ให้ การพั ฒ นาการดำเนิ น งานของบริ ษั ท เป็ น ไปอย่ า ง
โปร่ ง ใส และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ลู ก ค้ า และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
เป็นสำคัญ
ทั้งนี้ บริษัทยังมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากลยุทธ์
การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร ตลอดจนจะท้วงติงหรือคัดค้าน
การกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็น
ขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ทุกราย รวมทั้งต้องจัดให้มีการรายงานทางการเงิน ระบบการ
ควบคุ ม ภายใน และการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการกำกั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้บริษัทเติบโต
อย่างมั่นคง โดยการสร้างกลไกควบคุมการดำเนินงานของบริษัท
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความเชื่อมั่น ความ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและบริการ พนักงาน
ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น บริษัทจึงปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ไว้ดังนี้
1. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มี
การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการแต่ละชุด และผู้บริหารอย่างชัดเจน
2. ดำเนิ น การให้ เ ชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า รายงานทางการเงิ น
สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง โดยมีการประเมินและวาง
มาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่
เหมาะสม
3. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของ
บริษัทและการกำกับดูแลฝ่ายบริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักการการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดัง
นั้น จึงให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบ
ภายใน

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

GOOD CORPORATE GOVERNANCE
POLICIES

The company acknowledges the importance
of Good Corporate Governance. To establish a stable
growth, the management mechanism much be transparent,
auditable, reliable, fair to shareholders, customers,
employees, and socially responsible. The company,
therefore, complies with the laws, Office of Securities and
Exchange Commission and SET regulation, and the
principle of Good Corporate Governance The Board of
Directors set up good corporate governance policies as
follows:
1. To establish clear structure of company’s
management through clear scope of authorizes, duties
and responsibilities of each the Board of Directors,
committee and executives.
2. To ensure that financial records reflect the
actual work performance. Evaluations, prevention
standards and risk management are required to keep
the risks to minimum level.
3. To ensure that all company’s procedures
and business management are effective under the
principle of transparent countermeasure and audit
ability. Hence, Internal Control and Internal Audit are
considered top priorities.
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4. ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท เป็ น ที่ ตั้ ง ด้ ว ยการจั ด วางระบบการ
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 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ยดึ มัน่ การ
ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด และได้พยายาม
ปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็น
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัท มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
กฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2549 บริษัท ได้มีการจัดแบ่งหมวด เป็น 5
หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้
ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การ
ได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้กำหนดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วัน
สิ้ น สุ ด ของรอบปี บั ญ ชี โดยในปี 2555 บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 โดย
ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
บริษัท ได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคำ
บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 18-20 เมษายน
2555 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม และมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.
co.th/ ข้อมูลการลงทุน

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

REPORTS OF PERFORMING BASED ON 
THE GOOD CORPORATE GOVERNANCE

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

1. SHAREHOLDERS’ RIGHTS
The company has realized and respected
ownership right of the shareholders. The company then
has encouraged the shareholders to exercise their
rights and has treated all shareholders equally. The
basic rights of shareholders are purchasing or
transferring of equity, sharing of profit and receiving of
adequate corporate information.
The company usually sets the shareholder’
general meeting once a year, within 4 months after the
end of the accounting period. In 2012, the company set
the 33nd general meeting of shareholders on April 24th,
2012. The company prepared an invitation letter stating
the place, the day, the time, the agendas of the meeting
and documents relevant to the meeting to the
shareholders not later than 10 days before the meeting
day. In addition, the company announced the general
meeting in Thai daily newspaper for at least 3
consecutive days. For this year, the company announced
the meeting during 18-20 April 2012. We also allowed
the shareholders to send questions before the date of
meeting and publicized them at www.farmhouse.co.th/
investment information.
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วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ได้รับการพิจารณา
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น
เอกสารประกอบการประชุ ม ที่ จ ะนำส่ ง ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มกั บ
หนังสือเชิญประชุมนั้น ได้มีคำชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อม
ความเห็นของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบ
การตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่างๆ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ระบุชัดเจนถึงเอกสารหลักฐาน แสดง
ความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ว่าจะต้องนำเอกสารหลักฐานใดมาแสดง และบริษัท ได้ปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

การเลื อ กตั้ ง กรรมการ และกำหนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ : บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการ

เป็นรายบุคคล โดยได้ ให้รายละเอียดประวัติกรรมการ และการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วน 
การจัดสรรเงินกำไร : บริษัทได้ให้รายละเอียด เกี่ยว
กับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ร ายละเอี ย ด
เกี่ยวกับผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทนเหตุผลของ
การคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่
ผ่านมา 
วันประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท จะชี้แจงสิทธิ และ
หน้าที่ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้
นับจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง
การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการประชุมได้จัดสรรเวลา
ในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง
เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม
โดยบริษัทได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธี
แสดงผลคะแนนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลผลคะแนนขึ้น
โปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน โดยปี 2555 มีกรรมการเข้า
ร่วมประชุมทุกท่าน รวม 14 ท่าน ซึ่งมี ประธาน คณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตั ว แทนผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาต รวมทั้งตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม บริษัทได้บันทึกรายชื่อกรรมการผู้
เข้าร่วมประชุม และในปี 2555 ไม่มีกรรมการลาประชุม พร้อมทั้ง
บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ ในรายงานการ
ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ สำหรับรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้เผยแพร่ไว้ที่
www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
14 วัน

Agendas of the shareholders’ general meeting
were approved in the board of directors’ meeting.
Therefore, the documents of the meeting submitted to
the shareholders together with the invitation letters
contained explanation of facts and reasons as well as
comments from the directors based on adequate
information so much that the shareholders could use it
for making decisions in voting in each agenda. In
addition, in the invitation letter, the company clearly
specified documents or evidences that represent the
ownership or certified proxy having right for attending
the meeting and all shareholders were equally treated
by the company.
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 company’s secretary
explained rights and duties of votes. According to the
company’s regulation, one share had one vote. The vote
was performed overtly and the time of meeting was
arranged sufficiently. The shareholders were allowed to
express their opinion and question in the meeting. The
minutes of all shareholders’ meeting were recorded. In
order that the shareholders understood the process of
vote, vote counting and vote results in the computer
screen were displayed on the projection screen. In the
year 2012, the meeting was attended by all 14
directors, including the chairman of the board of
directors, the directors, the chairman of the audit
committee, and the certified public accountant as well
as the law consultant. These people attended the
meeting in order to answer any questions raised during
the meeting. The company recorded the name list of
the directors attending the meeting as well as questions
and comments in the minutes of meeting for the
shareholders’ examination. The minutes of the meeting
on 24th April 2012 can be seen at www.farmhouse .co.th/
investment information 14 days after the date of the
meeting
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2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ แ ละความเท่ า เที ย มกั น ของ
ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้น
ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท กำหนดให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับจากวัน
ปิ ด บั ญ ชี ง บดุ ล งวดสิ้ น ปี โดยจะส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ ม
เอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวัน
ประชุม โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษผู้ ถื อ หุ้ น สามารถดู ไ ด้ จาก
www.farmhouse.co.th นอกจากนี้หากมีความจำเป็น ต้องเสนอ
วาระพิ เ ศษ เป็ น กรณี เ ร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง กระทบหรื อ เกี่ ย วโยงกั บ ผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบ
ของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
1 เดือน ก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชี 
วาระการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น ได้ รั บ การ
พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ
และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วง
หน้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้มาประชุมเอง และ
มอบฉันทะ โดยได้แสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลง
คะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถ Down
Load ได้จาก www.farmhouse.co.th ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวง
พาณิชย์กำหนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งขั้นตอนการ
ออกเสี ย งลงมติ รวมทั้ ง สิ ท ธิ การออกเสี ย งลงคะแนน โดยนั บ
จำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประชุม และได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยตรวจนับ
คะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง 
2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การบริหาร
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์คณะกรรมการจึงกำหนดให้มมี าตรการ การทำรายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้ 
1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจำ และทำกัน
ต่ อ เนื่ อ งไปตลอดในอนาคต ฝ่ า ยบริ ห ารและจั ด การ สามารถ
ดำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็นราคา

2. EQUALLY TREATING OF SHAREHOLDERS

The company realizes rights and equality of
the shareholders and treated all shareholders equally.
Every shareholder has equal rights as follows:
2.1 Shareholders’ meeting - The company sets
the shareholder’ general meeting once a year, within 4
months after the end of the accounting period. The
company send an invitation letter together with
documents of the meeting to the shareholders no later
than 10 days in advance before the meeting day. In case
of any matter which affects or relates to interests of
the shareholders or which relates to the government’s
conditions or regulations which approval from the
shareholders is required, the company will hold an
extraordinary meeting case by case and will give an
opportunity 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 and addition of an agenda without informing
the shareholders in advance is not allowed. In case the
shareholders are not able to attend the meeting, the
company allows the shareholders to assign a proxy or
an independent director to attend and to vote in the
meeting. The proxy authorization form B as well as
documents for the meeting are attached to the
invitation letter or the form can be downloaded from
www.farmhouse.co.th which is in compliance with 3
forms stipulated by the Ministry of Commerce. The
shareholders can choose any form in order to specify
direction of their votes.
		 In the shareholders’ meeting, the company
shall explain process of voting and rights to vote which
deems that one share has one vote as well as the
meeting regulation and ballots which must be used 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
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ยุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไขอื่นๆ
ที่จำเป็น ที่จะนำมาตัดสิน ในการทำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหาร
และจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการ
ประกอบคำอธิบาย ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. กรณีที่เป็นรายการที่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติประจำ
แต่เป็นรายการที่เป็นนัยสำคัญ หากบริษัท มีการทำรายการ ใน
ลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสม
ของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำนาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจ
สอบจะขอให้บริษทั จัดให้มบี คุ คลทีม่ คี วามรูค้ วามชำนาญพิเศษ เช่น
ผูส้ อบบัญชี หรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ หรือสำนักงานกฎหมาย
เป็นต้น ทีเ่ ป็นอิสระจากบริษทั และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เป็น
ผู้ให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
2.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีการกำหนด “นโยบาย คำสั่ง และวิธีการ
ดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน” (ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ที่ 7/2545)
สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการ
และผู้บริหาร บริษัท ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ ในมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุ
วาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ใน
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง และได้ เ ปิ ด เผยไว้ ใ น
รายงานประจำปี 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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 บของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ดังนี้
p

ต่อผูถ้ อื หุน้ :

บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการ
สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือ
หุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน คือ บริษัท
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้

necessary. The management considers and agrees that
the mentioned transactions can maximize benefits to
the company and must keep documents to be used for
the explanation to the audit committee.
		 2. In case of irregular but significant
transaction, if the company has such transactions with
persons who may have conflicts of interest in the
future, the audit committee will be the persons who
provide opinions whether or not the transactions are
suitable. If the audit committee has no enough skills for
the transactions, they con request the company to find
people with special skill such as an auditor or an
assessor or a law office that is independent from the
company and the 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 as well as discloses
them in the Annual Report.

3. ROLES OF INTEREST HOLDERS

The company emphasizes on all rights of the
interest holders and performs in accordance with the
regulations and laws of the securities exchanges of
Thailand and the SEC, including other related laws, in
order that the interest holders’ rights are wellsupervised as follows
p

TO SHAREHOLDERS

		 The company will operate the business
transparently and intends to continuously build
sustainable growth and good returns to the
shareholders in the long time.
		 The company will treat all of the
shareholders equally with clear policy on dividend
payment: - the company shall pay the dividend no less
than 50% of the net profit after deducting income tax
and statutory reserve. The dividend may vary depending
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การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผล
การดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท 
บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
ดังนี้
เงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2554
DIVIDEND FROM OPERATION IN 2011

on performance, financial status and investment plan of
the company.
		 The company paid the dividend as follows:

บาท ต่อหุ้น

จ่ายเมื่อวันที่

BAHT PER SHARE

DATE OF PAYMENT

จากผลประกอบการครึ่งปีแรก

0.37

วันที่ 14 ตุลาคม 2554

จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง

0.54

วันที่ 23 พฤษภาคม 2555

รวม

0.91

14th October 2011

From the operation in the first half year		

23rd May 2012

From the operation in the last half year		
Total

เงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2555
DIVIDEND FROM OPERATION IN 2012

บาท ต่อหุ้น

DATE OF PAYMENT

0.43

วันที่ 24 ตุลาคม 2555

จากผลประกอบการครึ่งปีแรก

24th October 2012

From the operation in the first half year		

จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง

From the operation in the last half year
p

ต่อพนักงาน :

จ่ายเมื่อวันที่

BAHT PER SHARE

รอเสนอและอนุมัติ

Wait for approval

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรไป
สู่ความสำเร็จ บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน 
บริษัท มีการส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ เพิ่ม
ขีดความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้โอกาสใน
การเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ควบคู่กับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสม
กับทักษะความรู้ ความสามารถหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบัติงาน
ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทมีการส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความ
ปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน พร้อมจัดตั้ง
คณะกรรมการหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานขึ้นมา
ดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ผ่านรูปแบบสวัสดิการด้านต่างๆให้กับพนักงาน เพื่อความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 
	 	 p ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น ห้อง
พยาบาลประจำบริษัท ห้องอาหาร กองทุนเงินทดแทน ค่ารักษา
พยาบาลนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด ประกันอุบัติเหตุให้กับ
พนักงานทุกคนคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ตรวจสุขภาพประจำปี และ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ

p

รอเสนอและอนุมัติ

Wait for approval

TO EMPLOYEES

		 The company realizes that the employees
are the most valuable resource and are the center of
organization mobilization. The company therefore treats
all employees based on their human dignity and basic
rights.
		 The company encourages training to
increase capability of all employees and gives
opportunity to the employees to develop their working
skills based on their capability. The company also
ensures the fair and proper remuneration based on the
employees’ skill, capability, duty and performance.
		 The company enhances working condition
and environment, are aware of safety of lives, health and
properties of the employees. We also established a
committee on work safety as well as improved the
quality of life by means of various kinds of welfares for
the employees’ better lives.
		 p Regarding health and safety, we provided
with a medical room, a canteen, providence funds,
extra medical fees apart from what stipulated by law,
24-hour accident insurance, annual medical
examination, flu vaccination, etc.
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	 	 p ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่ง
พนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ทุนการศึกษา
บุตร ซื้อสินค้าราคาพิเศษ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ฯลฯ
	 	 p ด้านขวัญและกำลังใจ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
รางวัลพนักงานและหัวหน้างานดีเด่น รางวัลพนักงานอายุงาน 10
ปี เงินรางวัลจูงใจ กิจกรรมนันทนาการ งานเลี้ยงประจำปี เงินช่วย
เหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
	 	 p ด้านเงินออมเพื่ออนาคต เช่น เงินฝากพนักงาน
อัตราดอกเบีย้ สูงกว่าท้องตลาด กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เงินบำเหน็จ
เกษียณ ฯลฯ
บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสภาพแวดล้อม โดยมีการจัดตัง้ “คณะกรรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพื่อดำเนิน
งานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
ภัยภายในอาคาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งจัด
เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้
แก่พนักงาน โดยดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกัน
อุบัติภัยอย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและ
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น ซึ่งจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและ
ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย เป็ น ประจำทุ ก ปี ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังดูทรัพย์
สิ น ของพนั ก งานและบริ ษั ท พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี การควบคุ ม ดู แ ล
ตรวจสอบ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
บริษัทได้ ให้การสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม 5ส.
และกิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการ สร้างเสริมสุขภาพเพื่อ
รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ โดยมีกิจกรรมรณรงค์และฝึก
อบรมให้พนักงานสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า
อุบัติเหตุจากการเดินทางและ ยาเสพติดทุกประเภท โดยมีการจัด
ตั้ ง คลิ นิ ก เลิ ก บุ ห รี่ ภ ายในบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ ดี แ ละเป็ น
ประโยชน์ต่อพนักงาน
บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนัก
งาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้าน
สวัสดิการ และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการ
ต่างๆให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนัก
งานมีช่องทางในการสื่อสาร อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ในวันทำบุญ
บริษัท และให้การอบรมหลักสูตรสร้างสุขสนุกกับการทำงานโดยมี
หลั ก ธรรมคำสอนเพื่ อ นำมาปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ครอบครั ว และการ
ทำงานซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  

		 p Welfares include service bus, uniform,
childbirth financial aid, children scholarship, the
company’s shop with deducted price for employees,
collective accident insurance policy, etc.
		 p Incentives include training both inside
and outside the organization to increase capability,
granting of awards for supervisors and employees,
award for staff with 10 years of working period,
incentives, recreations, annual party, financial aids for
staff deceased from the accident or their family
members, etc.
		 p Saving for the Future Program includes
saving service with interest rate higher than the
financial institution, providence funds, retirement
payment, etc.
The company encourages all staff to
participate in environment protection by establishing a
committee on occupational health and safety and
workplace environment for good practice of safety and
hygiene. The committee regularly examines safety of
the workplace and organizes 24-hour security guard.
They also install alarms, fire prevention system devices
as well as fire extinguisher inside buildings. The staff are
provided with equipment and tools and are strictly
supervised to act in good practice and to regularly
check conditions of all of systems and equipment, e.g.
alarm system, fire extinguishers, emergency lights,
respirators, and so on. Fire drills are also annually held
both theoretically and practically. CCTV are also
installed as well as regularly checked for safety of the
staff properties.
The companies arranged activities for safety
and clean of the workplace as well as activities for
good physical and mental health of the employees by
improvement of workplace environment. Campaigns
and training programs were launched to prevent the
staff from smoking, alcohol drinking, road accidents and
all kinds of narcotics. Smoking withdrawal clinic was
also set up.
The company also set up a committee on
improvement of the employees’ welfare to give
opportunity to the staff to participate in welfare
management and the committee also acted as
mediator to ensure that all the employees gain benefit
from the welfare. The committee is also used as a
communication channel for the staff. Furthermore, the
company encourages activities which executives and
employees carry out together.
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p

ต่อคูค่ า้ :

ปัจจุบัน บริษัทมีอัตราการเติบโตของยอดขายที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ และ บรรจุ
ภัณฑ์ที่ ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องจักร
และเครื่องมือเครื่องใช้มากขึ้นในอัตราส่วนที่ผันแปรตามกันไป
และด้วยจำนวนคู่ค้าและคู่สัญญาที่มากขึ้นนี้ นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายให้พนักงาน
ทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
คู่ค้าและคู่สัญญา ดังนี้
1. มุ่งมั่นในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการอย่าง
มีมาตรฐาน ภายใต้หลักการแข่งขันบนพื้นฐานข้อมูลที่เท่าเทียม
กัน มีหลักเกณฑ์ ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
จั ด ทำรู ป แบบสั ญ ญาที่เ หมาะสม บริ ห ารจั ด การให้มี ร ะบบการ
จัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. มุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นา แลกเปลี่ ย นความรู้ และ
รักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา โดยมีวัตถุประสงค์
ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน
คุณภาพทางเทคนิค และมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตลอดจนความ
เชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. ไม่เรียก และไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า 
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การดำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ในปี
2555 บริษัทได้จัดทำโครงการสรรหาคู่ค้าไข่ไก่สดตอกเพิ่มเติม
เนื่องจากปริมาณการใช้ไข่ไก่สดตอกซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ
ผลิตภัณฑ์มีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อวันสูงถึง 6,500-7,000 กิโลกรัม
หรื อ คิ ด เป็ น การใช้ ไ ข่ ไ ก่ ถึ ง วั น ละกว่ า 150,000 ฟอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ และคัดสรรไข่ไก่สด
ตอกที่มีคุณภาพ ภายใต้ราคาที่เหมาะสมมาผลิตสินค้าจำหน่ายแก่
ผู้บริโภค ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2555
และมี ก ำหนดแล้ ว เสร็ จ ในเดื อ นมี นาคม 2556 โดยทางบริ ษั ท
จะเข้าไปให้ความรู้และพัฒนาร่วมกับ คู่ค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการ
คัดเลือกวัตถุดิบ การบริหารจัดการสถานที่ผลิต กระบวนการผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต และการจัดส่งขนส่ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ไข่ไก่ตอกที่สด สะอาด และมีคุณภาพดีมาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
จำหน่ายแก่ผู้บริโภค รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้แก่
คู่ค้า พร้อมกับการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคู่ค้ากับบริษัท
ซึ่งเปรียบเสมือนว่าทั้งบริษัทและคู่ค้ามีสายป่านที่เชื่อมโยงต่อกัน
และจะเป็ น การนำมาถึ ง ความแข็ ง แรงในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทให้มีความยั่งยืนต่อไป 

p

TO TRADING PARTNERS

		 At the present time, as growth rate of our
sales increases continuously, This leads to more
purchase orders of raw materials, packages, machines
and equipment as well as trading partners and contract
parties, accordingly. Apart from acting in compliance
with laws, the company has policy that requests all staff
to act in compliance with business ethics concerning
trading partners and contract parties, as follows:		 1. We shall purchase and hire both goods
and service under acceptable standard based on a fair
competition principle that all parties shall have right to
access information equally. Assessment and selection of
trading partners and contract parties shall be
performed in compliance with stipulated rules.
Contracts shall be made in appropriate form.
Systematic management and monitor shall be done to
ensure complete compliance with terms and conditions
of the contract and to prevent from corruption during
the process of purchase and hire.
		 2. We shall develop and maintain good
relationship with our trading partners and contract
parties as well as exchange knowledge between each
other. This clearly aims at worthiness of goods and
service quality in comparison with the cost. We also
encourage improvement of technical quality as well as
good and mutual understanding and trust.
		 3. We shall refuse all kinds of bribes or any
other interests apart from what stating in the trade
agreement.
			 For our sustainable business, in the year
2012, we launched a program to select more fresh egg
suppliers since our demand per day is as much as 6,500
– 7,000 kilograms or 150,000 eggs and we want to
avoid from shortage and to ensure egg freshness with
reasonable price for our production. This program
began on the late 2012 until March 2013 when we
educate our trading partners about raw material
selection process, production facility management,
production process, production process control and
transportation in order to get fresh, clan cracked eggs
with good quality in order to make good-quality
products for our consumers. This will also increase
income of our trading partners as well as maintain
good relationship with them which will finally results in
sustainability of our business.
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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
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ต่อเจ้าหนี้ :

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้การค้าอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ต่อทั้งสองฝ่าย 
2. จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต าม
สัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อร่วม
กันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
p

ต่อลูกค้า :

1. ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักความพึงพอใจ ในสินค้า
และบริการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง
2. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือ่ สัตย์ ยุตธิ รรม และ
มีน้ำใจ
3. รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
4. พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด จึงยึดถือ
หลักปฏิบัติ 4 ประการคือ
5.1 ใช้ วั ต ถุ ดิ บ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพดีที่สุด
5.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการ
ทางโภชนาการของคนไทย อย่างไม่หยุดนิ่ง
5.3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ
เพื่อสร้างคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
5.4 ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อ
ให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
บริษัทจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลาง
ในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้า
และบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และ www.farmhouse.
co.th หรือ เฟชบุ๊ค www.facebook.com/FarmhouseThai ซึ่งจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อ
ให้คำขอต่างๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจ
ต่อลูกค้าและผู้บริโภค
p

ต่อคูแ่ ข่ง :

บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลัก
สากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขัน
ทางการค้า ไม่เข้าไปล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคูแ่ ข่งขัน ในปีที่
ผ่านมา บริษทั ไม่มขี อ้ พิพาทใดๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคูแ่ ข่งทางการค้า
p

ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม :

บริ ษั ท ดำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยคำนึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม มีการนำก๊าซธรรมชาติ NGV
ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

p

TO CREDITORS

1. We shall equally and fairly treat all
creditors based on fair return for both parties.
		 2. We shall provide with strict monitor and
control system for compliance with terms and conditions
of the contract. In case of failing to comply with the
contract, the creditors shall be informed immediately in
order to jointly and reasonably solve the problem.
p

TO CUSTOMERS :

		 1. To perform business by holding the
principle of customers’ satisfaction to the company’s
products and services
		 2. To perform business with honesty,
fairness and sympathy
		 3. To keep customers’ confidential businesses
		 4. To develop products and services to be
perfect as customers want, to search for any innovation
to increase values to the products and services
continuously
		 5. To provide the best benefits for consumers
by holding 4 practices as follows:
			 5.1 To use the best raw materials in
order to make the best products
			 5.2 To continuously develop products in
response to demands for nutrition of Thai people
			 5.3 To develop technology in production
and management in order to build better quality
			 5.4 To hold principles of safety, freshness,
and management in order that consumers get the best
thing
		 The company set up a customer relationship
unit for receiving complaints, recommendations and
advices from customers. The telephone number is
02-209-3090 and the fax number is 02-209-3091
and www.farmhouse.co.th or www.facebook.com/
FarmhouseThai. Our staff are ready to be informed and
to process all enquiries immediately to build trust
among our customers and consumers.
p

TO COMPETITORS :

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

TO COMMUNITIES, SOCIETY AND
ENVIRONMENT
p

We operate our business with awareness of
impacts to natural resources and environment.NGV
that we started using for our factory and vehicles is
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และมลภาวะน้อย มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานและรถขนส่ง รวม deemed clean and safe energy which cause little impact
ถึง มีการใช้โอโซนในระบบ Cooling Tower เพื่อประหยัดพลังงาน to environment and cause less pollution. Ozone gas is
also used in a cooling tower system to save energy and
และลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม to decrease using of chemicals that cause impact to
environment.
โดยรวม ตั้งแต่สภาพแวดล้อมในโรงงานและชุมชนโดยรอบมีการ
We maintain good relationships with
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐาน ไม่ก่อผลกระทบต่อชุมชน communities around our facilities and overall society by
ข้างเคียง มีการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ เช่น 
 means of wastewater treatment system with acceptable
รดน้ำต้นไม้ ล้างพืน้ ถนน รวมถึงการนำน้ำจากกระบวนการดังกล่าว standard which cause no effect to neighbouring
มาผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน สามารถนำมาใช้ล้างยานพาหนะได้ communities. The water after being treated is re-used
for tree watering, road cleaning as well as, when being
อีกด้วย
chlorine antiseptic.
ด้านสังคม มีการรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐคือ treated byConcerning
the society, we in collaboration
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ with Thai Health Promotion Foundation launched
“แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ” ภาย “Health Promotion for Enterprise Plan” under the
ใต้โครงการ โรงงานสีขาวปลอดบุหรี่ จนได้รับโล่เกียรติคุณสถาน Smoke-Free Enterprise Project, which our two facilities,
ประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้า 2 รางวัลได้แก่ Ladkrabang 1 and Ladkrabang 2 were awarded.
We also supported charitable and religious
โรงงานลาดกระบัง 1 และ ลาดกระบัง 2 
บริษัทยังมีการสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศล activities in conjunction with neighbouring communities
well as donated money and goods to other charitable
ต่างๆ ร่วมกับชุมชน เช่น การทอดกฐินสามัคคีกับทางวัดใกล้ as
organizations nationwide, especially on the occasion of
ชุมชน รวมถึงหน่วยงานเพื่อสังคมในชุมชนและมอบเงินบริจาค the 30th Anniversary of the company.
รวมถึงสิ่งของ แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆทั่วประเทศ สำหรับผู้ PUBLIC SECTOR
ด้อยโอกาสในโครงการ “30 ปีคู่ไทย ปันน้ำใจให้สังคม” ในวาระที่
We operate our business with honesty and
บริษัท ดำเนินกิจการมาครบรอบ 30 ปี (รายละเอียดเพิ่มเติม always collaborate with the public sector. We correctly
ดูจากรายงานแห่งความยั่งยืนแนบท้ายเล่ม)
and completely paid taxes, e.g. corporate income tax,

ภาครัฐ

บริษัท ดำเนินธุรกิจแบบสุจริต ซื่อตรงให้ความร่วมมือ
สนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด มีการชำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบ
ถ้วน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษี
ป้ า ย ภาษี โ รงเรื อ น ภาษี ศุ ล กากร อากรแสตมป์ รวมถึ ง ค่ า
ธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัททุกประเภท

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน

บริ ษั ท จะไม่ รั บ บุ ค คลอายุ ต่ ำ กว่ า 18 ปี เ ข้ า มาเป็ น
พนักงาน ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณี
ถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่าง
ไม่ เ ป็ น ธรรม ปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานภายใต้ ก ฎหมายแรงงานโดย
เคร่งครัด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับ
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาของผู้ อื่ นมาใช้ ใ นธุ ร กิ จ โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต แต่ บ ริ ษั ท
มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ได้สินค้า

value-added tax, specific business tax, withholding
income tax, signboard tax, house and building tax,
tariff, revenue stamps and any other fees relating to our
business and collected by the public sector, within
period stipulated by laws.

GUIDELINE ON SUPERVISION AND
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

The company has never employed a person
with age below 18 years old. We also allow the
employees to defend themselves against accusation in
relations to their works and duties. We have never had
unfair termination of employment and we strictly
treated our employees in compliance with the labour
law.

GUIDELINE ON INTELLECTUAL
PROPERTY INFRINGEMENT

Our policy is not to engage in intellectual
property infringement. We do not allow copying or
using other persons’ intellectual property in our
business without the owner’s consent. We furthermore
focus on product innovations and product designs in
order to make good-quality goods and to meet demand
of the customers by means of cooperation with R&D
institution and suppliers. Last year, we did not have
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ที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการร่วม
คิดร่วมพัฒนากับหน่วยงานวิจัยพัฒนาและโรงงานผลิตอย่างต่อ
เนื่อง และในปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาแต่อย่างใด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและ
ห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษทั ดำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส
ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริต
หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการละเมิดนโยบาย ถือเป็น
ความผิดร้ายแรงต่อหน้าที่การงาน ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณี
การให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริ ษั ท ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การมี ร ะบบการกำกั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการ
ตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียม
กันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น
1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่
งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
2. สารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน
การจ่าย/ไม่จา่ ยปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ 
โดยจั ด ส่ ง สารสนเทศดั ง กล่ า วในรู ป แบบ Online
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผย
แพร่ต่อไป และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไป
ตามข้อกำหนด
สารสนเทศที่เปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ
ปี และรายงานประจำปี นอกจากงบการเงินแล้ว ยังมีการเปิดเผย
ในเรื่องต่างๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึง
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. การกำกับดูแลกิจการ มีการจัดทำนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร 
3. สังคมและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม บริษัท ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ
จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้บริษัทคำนึงถึง
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ สั ง คมโดยส่ ว นรวม และตระหนั ก ถึ ง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและได้กำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้อง

any incident concerning intellectual property
infringement.

GUIDELINE ON ANTI-CORRUPTION AND
ANTI-BRIBERY FOR BUSINESS INTEREST

We operate our business based on
righteousness and transparency in compliance with
the law. This is our policy for all staff that we shall
not gain business success by means of corruption or
bribery. In case that we find such incidents, this shall
be deemed serious offence. We however did not have
any case of bribery for the company’s business interest.

4. INFORMATION DISCLOSURE 
AND TRANSPARENCY

The company emphasizes on the good
corporate governance. We disclose 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 important information equally and
quickly, as follows:
1. Information that is reported on 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
for further publication. The company has never been
prosecuted by the SEC and the SET in relation to
violation of requirement on information disclosure.
The information that is disclosed at the annual
registration statement and the annual report includes
financial statements the following matters that show
transparency in operating the businesses
1. business operation: disclosure of operating
the company’s business
2. the good governance: preparation of policy
as to good governance and ethics and code of conduct
in written document
3. socials and environment: responsibility
for socials and environment is one of the company’s
policies to operate the businesses. Then it is put at
the company’s good governance to realize the
responsibilities for socials by aggregate and the
environment, and the ethics is assigned to behave well
to socials and the environments, to establish conscious
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ปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญในการ
มีส่วนร่วมสนับสนุน 
4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น
10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
ประชุมสามัญประจำปีก่อนวันประชุม
5. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการ
เปิดเผยทั้งรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการ
ควบคุ ม ภายใน และเปิ ด เผยให้ ท ราบถึ ง ผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในด้านต่างๆ 8 ส่วน ตามรายละเอียด หน้า 98-101
6. รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลย
พินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวม
ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างพอเพียงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ น นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด ให้ มี การดำรงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผล
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียง
พอ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัท ยังได้จัดทำรายงานความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการในการจั ด ทำรายงานทางการเงิ น ซึ่ ง
ครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ ได้เสนอแนะไว้ ลงนามโดยประธาน
กรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ โดยแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี 
		 ในการนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน 
7. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัท ได้กำหนดค่า
ตอบแทนของกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้ขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บำเหน็จ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการนำไป
จัดสรรเอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่าน
ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามราย
ละเอียดในหน้า 60 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท
ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้

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 98-101)
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 on page 60
the compensation for the board and executives.		
		 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
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กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ที่ ค รบถ้ ว น ตรงต่ อ ความเป็ น จริ ง เชื่ อ ถื อ ได้ สม่ ำ เสมอ และ
ทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ ให้ความสำคัญและยึดถือ
ปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้
มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและ
ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้ ง นั กวิ เ คราะห์ ซึ่ ง ผู้ ล งทุ น สามารถติ ด ต่ อ ขอทราบข้ อ มู ล
บริษัทได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3098, 02-2093098 หรือที่
website www.farmhouse.co.th หรื อ ที่ e-mail address
petcharat@farmhouse.co.th นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าไปมีส่วน
ร่วมในงาน opportunity day ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจัดขึ้น เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้พบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์ทุกๆปี ซึ่งในปี 2555 บริษัทได้ร่วมงานนี้ในวันที่
12 มีนาคม 2555 
และ เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2555 บริษทั ได้รว่ มพบปะ
กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน ในงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุม่
สหพัฒน์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในงานแสดงสินค้าเครือสหพัฒน์
ครัง้ ที่ 16

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี จ ำนวน 14 ท่ า น

ประกอบด้วย
		 p กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
		 p กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
		 p กรรมการตรวจสอบและอิ ส ระ 5 ท่ า น (ใน
กรรมการอิสระ 5 ท่านนี้ มี 4 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ)
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการ
บริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของ
บริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้
กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ใน
ตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้น
จากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คณะ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรอง
งาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดหน้า 51
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดหน้า 57 และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียด
หน้า 57

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 e-mail 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 2012, the Company participated in the event on
March 12nd, 2012.
On June 29th, 2012, the Company met analysts
and investors in “Analysts and Investors Meets Saha
Group” Fair which was especially set up in conjunction
with the 16th 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:
			 p directors who are executives 6 persons
			 p directors who are not executives 3
persons
			 p audit and independent directors 5
persons (4 of them are audit committee)
			 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
Sub-committees to study and screen details. This could
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 51 Risk Management Committee as show on
page 57 and Recruiting and Remuneration Consedering
Committee as show on page 57.
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5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
		 ภาวะผูน้ ำและวิสยั ทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความ
เห็นชอบ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท และเพื่อที่จะดำเนินการ
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มีการ
แต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์รวม
ของบริษัท และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม
ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
และงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้
กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ และ ภารกิจ ดังนี้
		 วิสยั ทัศน์ (Vision)
เป็ น ผู้ น ำในการผลิ ต และจั ด จำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
เบเกอรี่ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยม 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 ได้
จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้างและการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละ
ด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดย
เฉพาะการลงนามผูกพันบริษัท ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
แล้วว่า ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
สำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
ตามข้อบังคับ ของบริษัท
 		 จริยธรรมทางธุรกิจ
		 บริษัท ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง จึงได้
ออกข้อพึงปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร
และ พนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ ภายใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งต้องใช้วิจารณญาณอย่าง
รอบคอบ ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ละเว้นการกระทำ ที่จะก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และส่วนรวม

5.3 ROLE, DUTY AND RESPONSIBILITIES
OF THE BOARD OF DIRECTORS
Leadership and vision
			 The board of directors has participated in
approving visions and missions of the company in order
to perform in accordance with the set vision and
mission. The management appointed a strategic
working group to specify the company’s total strategy
and to prepare each work unit’s strategy. This can be a
guideline of operations. Also, there are systems of
monitoring, improving and evaluating performance,
compared to the set plan and budget in order to
maximize values of the company.
		 Vision
			 To be a leader of all kinds of bakery
production and distribution together with building
popularity and maximization of consumers’ satisfaction
Mission
			 1. Intend to develop and produce standard
products with quality, safety, and nutrition
			 2. To employ modern and high-efficient
technology to produce products
			 3. To develop management system to
work with efficiency continuously
			 4. To build trust and satisfaction to
related persons
			 Role, duties and responsibilities of the
board of directors and the executives are clearly
separated. Both structure and conducting duties of each
division are clearly specified; and the role, duties and
responsibilities are regularly transmitted to related
person. The method of the company’s authorized
signatory is specified that two out of the board of
directors have authorized to co- sign with the company
seal. The board may specify names of the authorized
directors who co-sign with the company seal according
to regulations of the company.
Business ethics
			 The company believes in business ethics
and therefore issued a procedure concerning business
ethics and employee integrity. The Directors.
Management and employees are encouraged to work
with loyalty and honesty within the scope of the laws
and their responsibilities. They must also use their
discretion to avoid any action that may cause damages
to the company and the public
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การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ
ทั้งนี้ มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน
		 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวเพชรรัตน์
อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่าย
การเงิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ดำรง
ตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อ
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มี
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่าย
จัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และ ประชุมกรรมการ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึง
ปฏิบัติต่างๆ 
4. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และรายงาน
สารสนเทศในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามระเบี ย บและข้ อ กำหนดของ
ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
			 p ทะเบียนกรรมการ
			 p หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
			 p หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น
			 p รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
			 p รายงานประจำปี
			 p แบบ 56-1
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน
โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการกำกั บ
ตลาดทุนประกาศกำหนด 
		 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ ต่ อ ระบบการควบคุ ม
ภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้แนวความคิด
ที่ว่าระบบการควบคุมภายในไม่ ใช่ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะ

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.
Company Secretary
			 The board of directors of the company
appointed Ms. Petcharat Anantawichai, Dirctor and
Senior Management Accounting Department and
Finance Department Manager, the company secretary
due to her expertise and experience. The company
secretary’s scope of duties and responsibility are:			 1. To give preliminary consultation to the
directors concerning laws, regulations and obligations
of the company as well as to regularly observe their
adherence and to report any significant changes to the
directors.
			 2. To act as coordinator between the
board of directors and the management concerning
relevant law and regulation matters as well as to
ensure adherence to the board of directors’ regulation.
			 3. To hold the shareholders’ meeting and
the board of directors’ meeting in compliance with
laws, regulations and practices.
			 4. To record the minutes of the
shareholder’s meeting and the board of directors’
meeting and to observe adherence to resolutions made
in the shareholders’ meeting and the board of directors’
meeting.
			 5. To supervise the disclosure of
information and reports concerning regulations and
requirements of Securities and Exchange Commission of
Thailand and Stock Exchange of Thailand.
			 6. To prepare and store these following
documents:				 p List of Board of Directors
				 p Invitation Letters for Board of
					 Directors’ Meeting and the Minutes
					 of Meeting
				 p Invitation Letters for Shareholders’
					 Meeting and the Minutes of Meeting
				 p Share Purchase Report of Directors
					 and Executives
				 p Annual Report
				 p 56-1 Form
			 7. To store the report on interests
informed by directors or executives
			 8. To act any other matters as required by
Capital Market Supervisory Board
Internal Control and Internal Audit
			 The company realizes the importance of
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หรือเป็นระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจำขององค์กร แต่การ
ควบคุ ม ภายในถื อ เสมื อ นเป็ น ส่ ว นเดี ย วกั น กั บ ระบบงานที่ ฝ่ า ย
บริหารใช้ปฏิบัติงานการจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
และสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2555
บริษัท ได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติและดำเนิน
การ ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระจายอำนาจการบริหาร
และอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงไปตามแต่ละลำดับขั้น เพื่อให้การ
บริหารงานสามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของ
บริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม จึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มี
สายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่
ตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงาน
ตามแผนงานที่วางไว้เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการตรวจ
สอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สม่ำเสมอ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วย
งานใดมีความบกพร่อง มีความเสี่ยง มีความประมาทเลินเล่อ
ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ผิดหลักจริยธรรม
หรือคุณธรรม ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเสนอไปยังกรรมการผู้อำนวยการให้มีการสั่งการ
เพื่อตรวจสอบระบบนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกครั้ง 

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 instead is 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, in the year 2012,
we improved approval authority and prepared relevant
documents by decentralizing authority to all levels. This
is to respond the business expansion and the company’s
growth. 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 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,
abuse or 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.

บริษัท ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่าง
สม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ เพิ่ม
ตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน เพื่อทบทวนและ
พิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจนงบ
การเงินประจำเดือน และ กำหนดนโยบายการบริหารที่สำคัญและ
จำเป็ น โดยมี เ ลขานุ การบริ ษั ท แจ้ ง วาระการประชุ ม ให้ ค ณะ
กรรมการทราบด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการ
ประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

			 The company always holds the board of
directors’ meeting at least once a month and there will
be an extraordinary meeting, if is necessary. Agendas
have to be clear in order to revise and consider the
performance and operations of the company and the
monthly financial statement and have to specify
important and necessary management policy. The
company’s secretary informs the agendas to the board
of directors by sending the invitation letter with
documents to the meeting 7 days in advance. In 2012,
the board of directors held 12 meetings as usual.

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

5.4 THE BOARD OF DIRECTORS’
MEETING
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การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมวาระปกติ

รายชื่อ
Name

Meeting Attendance/Total Reular Meetings

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

Mr.Pipat Paniangvait

12/12

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

Mr.Apichart Thammanomai

12/12

3. นายกำธร ตติยกวี

Mr.Kamthorn Tatiyakavee

12/12

4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

Mr.Boonpiam Eamroongroj

12/12

5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

Mr.Suchat Rattanajiajaroen

12/12

6. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร

Mr.Somsak Anurukpradorn

12/12

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

Ms.Petcharat Anantawichai

12/12

8. นางสุนันทา ชวนประพันธ์

Mrs.Sununta Chuanprapun

11/12

9. นางมาลี ตั้งใจสนอง

Mrs.Malee Tangjaisanong

12/12

10. นายพิมล รัฐปัตย์

Mr.Phimol Rattapat

12/12

11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

Dr.Yupa Soontrapa

12/12

12. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม

Assoc.Prof.Dr.Kulpatra Sirodom

11/12

13. พลโทพิศาล เทพสิทธา

Lt.Gen.Phisal Thepsithar

12/12

14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

Mr.Boonsak Chiempricha

11/12

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการที่เข้า
ร่ ว มประชุ ม และขาดประชุ ม สรุ ป สาระสำคั ญ และมติ ค ณะ
กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่าน
ได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน 

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.

คณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ มี การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
อย่างครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี และสำหรับการ
ประเมินผลประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 สรุปผล
โดยรวมได้ว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีเยี่ยม 

		 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 2012 on January 15th, 2013 summarized that the
effectiveness of their performance was at good to very
good level.

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ : บริษัท ได้กำหนดค่า
ตอบแทนของกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้ขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บำเหน็จ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการนำไป

5.5 SELF-EVALUATION OF THE BOARD
OF DIRECTORS

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
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จัดสรรเอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร : บริษัท ได้กำหนด
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละปี และผลการดำเนินงาน
ของผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะท่ า น โดยใช้ ร ะบบ Key Performance
Indicators (KPIs)
ปี 2555 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร ดังรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
และค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร หน้า 60

5.7 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร

กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ โดยมีกรรมการ 10 ท่าน ได้
ผ่านการอบรมของสถาบัน IOD ในหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย และ มีกรรมการอีก 4 ท่าน ได้ผ่านหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) ซึง่ ทัง้ 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่
สำคัญและจำเป็นอย่างยิง่ ต่อบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
กรรมการ

แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

บริษัท ได้มีการจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน
(Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทได้วาง
นโยบายในการสืบทอดตำแหน่งงานในหน้าที่ต่างๆ โดยเตรียม
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อทดแทนและปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่
เพื่ อ ก้ า วสู่ ต ำแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น หรื อ ในกรณี ที่ พ นั ก งานจะพ้ น จาก
ตำแหน่งเดิม โดยการลาออกหรือเกษียณอายุ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. จัดให้มผี บู้ ริหารระดับรองๆ ลงไป ได้มโี อกาสใกล้ชดิ
และได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงทั้งในระดับสายงานและข้าม
สายงาน
2. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มี
ความสามารถบริ ห ารงานครบวงจรมากขึ้ น เพื่ อ รั บ งานบริ ห าร
ระดับสูง
3. เตรี ย มการให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง พร้ อ มรั บ งานของ
สายงานอืน่ ในกรณีจำเป็น
4. กำหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองที่ มี ศั ก ยภาพเป็ น ผู้
สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
5. จัดให้มี Committee ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
งานและศักยภาพของกรอบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

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 2012, the company paid all
compensations to the board of directors and the
executives. Details are shown in compensation for
directors and executives on page 60

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.

SUCCESSION PLAN
The company has prepared a succession plan
for continuity of work in case that any executive is not
able to carry out tasks and also for increasing
effectiveness of operation. The company has a policy on
succession for all positions and prepares personnel with
expertise and capability to replace and to continue the
operation in case of changes due to promotion,
resignation and retirement. The details are:1. To give opportunity to lower-level
executives to closely work with senior executives both
inside and outside the direction line;
2. To prepare personnel with specific
expertise to have skills in all kinds of management for
their future higher-level position;
3. To prepare high-level executives for other
positions in case of necessity;
4. To specify lower-level executives with
potential for appropriate higher positions;
5. To systematically set up committees for
development of works and increase capability of each
work group;
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6. จั ด อบรมผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และระดั บ กลางให้ มี
จิ ต สำนึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบและความซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ องค์ กรและ
มององค์กรในภาพรวมมากยิง่ ขึน้
7. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่ายให้มีศักยภาพมากขึ้น
ฝึกการวางแผนล่วงหน้าและเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ
ให้แก่ผบู้ ริหารระดับรองๆ
8. พัฒนาให้ผบู้ ริหารระดับรองๆ ได้จัดทำแผนงานและ
นำเสนออย่างเป็นระบบ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดถือ
ธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข

การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูล
ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนดังนี้
ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยว
กับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อ
กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่
บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ ได้เปิดเผย เพื่อ
ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคล
อืน่ โดยถือเป็นหนึง่ ในข้อบังคับเกีย่ วกับการทำงานของบริษทั ด้วย

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษทั ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยจัด
ให้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของ
หน่วยงานนัน้ ๆ รวมทัง้ กำหนดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน ทำ
หน้าที่ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
สม่ ำ เสมอ ตลอดจนปรั บ ปรุ ง และให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ในระบบการ
ควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ และความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและ
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสีย
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ จำนวนรวม 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการ

6. To set up training courses for high-level
and mid-level executives concerning responsibility and
loyalty of organizations and increase of vision;
7. To set up training courses for lower-level
executives from each department to increase their
capability concerning work planning and systematic
thinking;
8. To systematically educate lower-level
executives about work planning and presentation;
9. To develop mental quality of executives of
all levels to increase their morality and to reduce
conflict for peacefully working.

USES OF COMPANY’S INFORMATION
The policies on using the company information
for personal purposes are as follows:
To give information to Director and other
executives regarding the duty to report asset ownership
of their own, spouse’s and children’s and the penalties
in regard with the Securities and Exchange Commission
Act, 1992 and SET regulations.
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.
Executives are prohibited to use any
information that has not been revealed for assets and
securities transactions before the information is
disclosed to the public. They are also not permitted to
disclose any important information to other parties.

INTERNAL CONTROL AND AUDIT
We also heavily focus on internal control by
means of providing internal control and risk
management with effectiveness in order to contain the
risk within an acceptable level and suitable for working
environment or activities. We also regularly set up an
internal audit unit to exam, to monitor and to assess
the internal audit. The unit has also improved and built
confidence in the existing internal audit system in
response to changing situation and risk with aim to
achieve the company’s goal and strategy. This finally
results in confidence among the shareholders and the
stakeholders.
According to the board of directors’ meeting
No.2/2555 on 12th February 2012 participated in by 5
members of the board of independent directors and the
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ประเมินระบบการควบคุมภายใน อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ
(The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission -Enterprise Risk Management :
COSO-ERM) ซึง่ มี 8 องค์ประกอบได้แก่

audit committee, assessment of internal audit based on
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission-Enterprise Risk Management :
COSOERM) includes 8 respects as follows:-

บริ ษั ท ฯ มี ส ภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม ที่ ดี แ ละ
เหมาะสม โดยบริษทั ฯ มีสภาพแวดล้อมแบบเป็นนามธรรม ได้แก่
ผูบ้ ริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น มีทศั นคติทดี่ ี มี
การส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม เป็นตัวอย่างทีด่ ี (Role Model) และสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี การจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล
การติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนิน
งานทีส่ ำคัญ การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบจากภายนอก
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กร
ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิดความยั่งยืน จึงส่งเสริมให้เกิด
จิตสำนึกที่ดีในการควบคุมบุคลากรสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในการ
ทำงานอย่างมีความรูค้ วามสามารถ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และ
มีจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทาง
และนโยบายหลักๆ ในการดำเนินงานด้านธุรกิจและปฏิบัติการ มี
โครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาทีช่ ดั เจน และเหมาะสม
โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่าง
ชัดเจน หากพบว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีการฝ่าฝืน
หรือกระทำการใดๆ ทีข่ ดั ต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษทั จะพิจารณา
และดำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระทำดัง
กล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการทำงานด้วยแล้ว บริษัทจะ
พิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

		 The company has good and suitable control
environment in both abstract forms: - working
philosophy and styles of executives, which is reflected
by having positive attitude, promotion of organization
culture which focuses on honesty and moral as well as
role model. The company also supports operation
concerning accountancy, IT management, HR as well as
monitor, assessment and risk management on
important issues. Audition both from inside and outside
organization plays major roles in supporting the
company’s sustainable achievement under environment
limitation. The company therefore promotes morality
of its staff to operate their duties efficiently and
honestly. The control environment covers guidelines
and main policies for business and operation together
with organization structure and clear and appropriate
hierarchy. The staff of all levels must be informed their
roles, duties and responsibilities, whereas the company
obviously emphasizes on good corporate governance.
However, in case of violation of the company’s ethics
by all staff, certain actions will be properly posed. In
case of further violation of the company’s regulations
and obligations, the company will also pose punishment
as deemed appropriate.

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษทั ฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการ
ปฏิบตั งิ านในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Report)
และด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ
(Compliance) โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษร ทีส่ อดคล้อง
กับเป้าหมายหลัก และพันธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดับความ
เสีย่ งทีย่ อมรับได้ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้มกี ารปรับเปลีย่ นแผนงาน
กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัย
เสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

1. CONTROL ENVIRONMENT

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.
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3. การบ่งชีเ้ หตุการณ์

3. EVENT IDENTIFICATION

บริษัทฯ ได้ระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ ที่อาจส่งผลเสียหายต่อวัตถุประสงค์ ในระดับองค์กร และ
ระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ ไว้อย่างเหมาะสมเป็นระบบ โดย
พิจารณาจากแหล่งความเสีย่ งภายนอกและภายในบริษทั ฯ และยังมี
การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั ฯ มีการระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระดับ และ
กำหนดให้มีการรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบอยู่
เสมอ

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.

บริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อันประกอบด้วย สมาชิกของคณะกรรมการอิสระและกรรมการ
บริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ของการ
ประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการให้เหมาะ
สม และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหารและพนัก
งานของบริษัทฯ ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
กิจกรรมที่ตนรับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งกำหนดขึน้

		 The company set up a committee on risk
management consisting of members from the board of
independent directors and the management to allow
the management to participate in stipulation of criteria
on risk management both in the organizational and
operational levels. This is for being a guideline for the
executives and the staff for risk assessment and
management of activities under their responsibility with
acceptable level in compliance with criteria set up by
the committee on risk management.

4. การประเมินความเสีย่ ง

5. การตอบสนองความเสีย่ ง

4. RISK ASSESSMENT

5. RISK RESPONSE

บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง โดยกำหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงใน
แต่ละระดับ และในภาพรวม เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ ได้มกี าร
พิจารณาทางเลือกทีม่ คี วามคุม้ ค่าทีส่ ดุ และมีประสิทธิผลทีส่ ดุ โดย
เลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเป็นอันดับแรก เพื่อลดโอกาส
และผลกระทบในภาพรวมที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีมาตรการ
ควบคุมภายในที่ดี ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยงที่
เปลีย่ นแปลงไป 

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.

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผล
การปฏิบตั งิ าน (KPIs) เป็นเครือ่ งมือในการวางแผนและควบคุมผล
การปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
(KPIs) นั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ ท ำการทบทวนเป็ น ประจำทุ ก ปี เ พื่ อ ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการ
กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าทีแ่ ละวงเงินอำนาจอนุมตั ิในแต่ละระดับ
ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการดูแลป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไม่
ให้สญู หาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้
นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ตลอดจนกำหนดบุคลากรภายในองค์กรขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบ
ระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานและมีการแบ่งแยก
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจน

		 The company had control activities by
using Key Performance Indicators (KPIs), a tool for
planning and controlling work results at all levels in
order to achieve the objective and the target efficiently.
KPIs however is annually reviewed by the company to
be in line with objectives and goal. Scope of power and
authority and approved amount of money at each level
were written. The Company’s assets were protected
from losses or were prevented from being used
improperly. 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.

6. กิจกรรมการควบคุม

6. CONTROL ACTIVITIES
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7. สารสนเทศและการสือ่ สาร

บริษทั ฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการตัดสินใจ ทัง้ ในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์
น่าเชื่อถือ และมีการดำเนินงานและการควบคุมสารสนเทศทั้ง
ภายในและภายนอก ทั้งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและด้านการ
ดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการบันทึกและสื่อสารไปยังผู้บริหาร
และบุคลากรอื่นภายในหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะข่าวสาร ที่เป็นสัญญาณบอก
เหตุอันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ ไขปัญหาได้ทันท่วงที และ
บริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน 
บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการ
กำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้

8. การติดตามและประเมินผล

บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานที่ดี โดยนำระบบ Balance Scorecard ซึ่งมีดัชนีวัด
ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ หรือ Key Performance Indicators
เป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงาน เพื่อควบคุมผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในบริษัท
โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของดัชนีวัดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน
และให้ มี ก ารติ ด ตามผลอย่ า งสม่ ำ เสมอต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้
บริษัทฯได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานและสอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทำการติดตามผล
การแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบอย่ า งสม่ ำ เสมอ โดยหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม ไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำคัญ
ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2555
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบจุดอ่อนของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการดำเนินงานของบริษทั ฯ 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 ASSESSMENT

The Company has an effective monitoring and
assessment system by implementing the balance
scorecard system which uses key performance
indicators as a tool to assess the working performance
in order to control working performance of all
departments and divisions, from the high-level to the
staff of the company. 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 monitor
improvement results. In addition, a direct report to the
Board of Audit Committee is regularly submitted by
independent internal audit unit.
In 2012, 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 2012, 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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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของบริษัทฯ มีโครงสร้างสายบังคับบัญชารายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจ
ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่พิจารณาตาม
ปัจจัยความเสี่ยงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง
การให้คำแนะนำ ปรึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ทวี่ างไว้ โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
p ในการตรวจประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบ
การควบคุมภายใน ส่วนตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทาน ผล
การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชือ่ ถือ
p การตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการ
บริหารความเสี่ยง ส่วนตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามี
การระบุและประเมินความเสีย่ งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีการ
บริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งยังมี
การติดตามสอบทานความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งสม่ำเสมอ
p ในการตรวจประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบ
การกำกับดูแลกิจการ ส่วนตรวจสอบภายในได้สอบทานการกำกับ
ดูแลกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีโครงสร้างและ
การสนับสนุนของกระบวนการที่จำเป็นในการนำไปสู่ผลสำเร็จของ
การกำกับดูแลที่ดีและโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
ตลอดจนมีการนำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลการ
ตรวจสอบภายใน และการติ ด ตามผลการแก้ ไ ขดั ง กล่ า วอย่ า ง
สม่ำเสมอ และหากมีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสงสัยทีม่ นี ยั สำคัญทีม่ ผี ล
กระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ จะมีการรายงาน
ตรงต่อกรรมการผูอ้ ำนวยการได้ทราบเพือ่ ดำเนินการแก้ไขอย่างทัน
ท่วงที ทั้งนี้ เพื่อทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายใน
องค์กร
ส่ ว นงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ ได้ อ้ า งอิ ง
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีความ
เป็นอิสระและความเทีย่ งธรรม ตลอดจนได้รบั การสนับสนุนในด้าน
ทรัพยากรต่างๆ ทีจ่ ำเป็นอย่างเพียงพอ

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
in accordance with these following guidelines:p Concerning assessment on effectiveness of
internal audit system, the internal audit unit has carried
out examination and re-examination of the
performance in each process to ensure the company’s
achievement with effectiveness and efficiency and strict
adherence to regulations and obligations as well as to
have highly reliable financial report.
p Concerning assessment on efficiency of risk
management system, the internal audit unit has carried
out examination and re-examination the risk
management of the operator to ensure that the risk
management is properly and correctly addressed and is
carried out so systematically that the risk is in an
acceptable level. The report shall be complete and the
monitor of the risk shall be regularly carried out.
Concerning efficiency of good governance, the
internal audit unit has examined and re-examined the
company’s good governance based on the good
governance principle required by the Stock Exchange of
Thailand to ensure that the structure and the process
support of the company which is compulsory for good
governance achievement, transparency and as well as it
is supported with the necessary and adequate
resources.
p 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 2555 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 10 ของหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดัง
กล่าวเป็นดังนี้
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

1. บริษัท เพรซิเดนท์ บริษัท ถือหุ้นใน PGH
กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ คิดเป็นร้อยละ 39
จำกัด “PGH”
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นางมาลี ตั้งใจสนอง
และ นางสาวเพชรรัตน์
อนันตวิชัย

2. บมจ.
ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ (“TF”)

ลักษณะ
รายการที่สำคัญ

- บริษัทขายสินค้าให้กับ
PGH เช่น เกล็ดขนมปัง,
ซาโบเตนแพนเค้ก
- บริษัทให้เช่าพื้นที่
สำนักงานและพื้นที่เก็บ
วัตถุดิบ
- บริษัทให้บริการอื่นๆ

- PH ถือหุ้นในบริษัทคิด บริษัทซื้อรถยนต์ตาม
เป็นร้อยละ 18.75
สัญญาเช่าการเงิน
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
และนายกำธร ตติยกวี

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

3.80 เนื่องจากเกล็ดขนมปัง และ ซาโบเตนแพนเค้ก 
เป็นวัตถุดิบและสินค้าที่ใช้สำหรับปรุงและประกอบ
อาหาร ของภัตตาคาร ร้านอาหารญี่ปุ่น บริษัท
เห็นว่า ราคาที่ขายให้กับ PGH เป็นราคาที่สมเหตุ 
สมผล และยุติธรรม ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
0.30 บริษัทมีพื้นที่เพียงพอ จึงแบ่งให้ PGH เช่า เพื่อ
ความสะดวกในการติดต่องาน โดยคิดค่าเช่าที่
เหมาะสมกับพื้นที่
0.80 บริษัทมีรถขนส่ง ประเภทตู้แช่เย็นอยู่แล้วจึงสามารถ 
ให้บริการจัดส่งวัตถุดิบไปตามสาขาของ PGH ได้
อีกทั้งบริษัทมีบุคลากรที่สามารถให้บริการด้านต่างๆ
แก่ PGH เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน
โดยคิดค่าบริการที่เหมาะสมและยุติธรรม

- บริษัทเช่าที่ดินจาก TF
1.20
เพื่อสร้างโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง
ตามสัญญาเช่าที่ดินซึ่งมี
อายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่
1 มิ.ย. 2534 - 31 พ.ค.
2544 และได้ต่ออายุสัญญา
เช่ามาถึงปัจจุบัน สัญญา
เช่ามีระยะเวลา 3 ปี เริ่ม
ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 54 - 31 
พ.ค. 57 อัตราค่าเช่า
เดือนละ 100,000 บาท
- บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท 1.63
กลิ่นช็อคโกแลต
								

3. บจ.เพรซิเดนท์
โฮลดิ้ง (“PH”)

- TF ถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็นร้อยละ 9.38
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
นายกำธร ตติยกวี
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
รองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
และ นายบุญเปี่ยม
เอี่ยมรุ่งโรจน์

มูลค่า
(ล้านบาท)

เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับพื้นที่
โรงงานของบริษัท และ TF ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์จากที่ดินผืนดังกล่าว บริษัทจึงได้ทำ
สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจาก TF เพื่อใช้เป็นพื้นที่
ในการสร้างโรงงาน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และ
เทียบเคียงได้กับอัตราที่ใช้กับที่ดินใกล้เคียง

เนื่องจากกลิ่นช็อคโกแลตเป็นวัตถุดิบที่ต้องสั่งซื้อ
จากต่างประเทศ ปริมาณการสั่งซื้อมีจำนวนไม่มาก
ประกอบกับเป็นวัตถุดบิ คุณภาพเดียวกับ TF นำเข้า
จากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเวเฟอร์ บิสกิต
บริษัทเห็นว่าราคาที่ซื้อกับ TF สมเหตุสมผลและ
ยุติธรรม รวมทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

72.81 จากการที่บริษัทต้องใช้รถยนต์จำนวนมากเพื่อการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ โดยรถยนต์สว่ นใหญ่ บริษทั จะซือ้ ตามสัญญา
เช่าการเงิน ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้บริษทั ผู้ให้บริการ
เช่าทรัพย์สนิ ทางการเงินรายต่างๆ ประมาณ 2 - 3 ราย
รวมทั้ง PH ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินเสนอการ
ให้บริการเพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขของแต่ละราย โดย
บริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก รวมไปถึง
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการที่สำคัญ

มูลค่า
(ล้านบาท)

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

การบริการ และเงื่อนไขการชำระเงินด้วย โดยในปี 
2555 บริษัทมีการซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน 
กับ PH เพิ่ม จำนวน 36 คัน
4. บจ. เคอรี่
ฟลาวมิลล์
(“เคอรี่”)

- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ราย บริษัทซื้อแป้งสาลีเพื่อใช้
719.03
เดียวกัน ได้แก่ TF ซึ่ง เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ถือหุ้นในเคอรี่คิดเป็น ขนมปังและเบเกอรี่
ร้อยละ 39.00
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายกำธร ตติยกวี
								

								
								
5. บจ. ไดอิชิ
แพคเกจจิ้ง
(“ไดอิชิ”)

- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ราย บริษัทซื้อภาชนะหีบห่อ
เดียวกัน ได้แก่ TF ซึ่ง เช่น ซองแซนด์วิช
ถือหุ้นในไดอิชิคิดเป็น จากไดอิชิ
ร้อยละ 50.10
- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

เนือ่ งจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดบิ สำคัญในการผลิตขนมปัง
และเบเกอรีแ่ ละบริษทั เป็นผู้ใช้แป้งสาลีสำหรับขนมปัง
และเบเกอรี่รายใหญ่สุดของประเทศการพึง่ พาผูจ้ ดั หา
วัตถุดบิ เพียงรายเดียวจะทำให้บริษทั มีความเสีย่ งในการ
ขาดแคลนวัตถุดบิ ดังนัน้ บริษทั จึงได้คัดเลือกผู้จำหน่าย
แป้งสาลีประมาณ 4-5 รายทีม่ คี ณุ ภาพของแป้งสาลีผ่าน
มาตรฐานของบริษทั ซึง่ รวมถึงเคอรีเ่ ป็นหนึง่ ในผูจ้ ำหน่าย
แป้งสาลีให้แก่บริษัท อย่างไรก็ตามก่อนการสั่งซื้อ 
บริษัทจะทำการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และความ
สามารถในการผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีของผู้จำหน่าย
รายอื่นเพื่อใช้ในการกำหนดปริมาณการซือ้ ขายตาม
ความเหมาะสม ดังนัน้ บริษทั จึงเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็นรายการทีส่ มเหตุสมผลและยุติธรรม รวมทั้งเป็นการ
ดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

23.44 เป็นรายการซื้อบรรจุภัณฑ์ ที่มีผู้ขายในตลาด
หลายราย บริษัทสามารถหาข้อมูล ทั้งในด้าน
คุณภาพ และ ราคา ที่เป็นมาตรฐานในตลาด
เพื่อนำมาเปรียบเทียบ และเมื่อเปรียบเทียบแล้ว
เห็นว่าเหมาะสม จึงจะตกลงสั่งซื้อ

6. บจ. ธนาเคม
- มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท 40.69
(กรุงเทพฯ)
กลิ่นและสารปรุงแต่งอาหาร
								
								

เป็นรายการซื้อวัตถุดิบ โดยมีราคาที่เป็นมาตรฐาน
ชัดเจน มีผู้ขายในตลาดหลายราย บริษัทสามารถหา
ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะและราคามาตรฐานในตลาดเพือ่ 		
มาเปรียบเทียบ และเมือ่ เปรียบเทียบแล้ว ราคา เงือ่ นไข
หรือข้อตกลงอื่นๆ ไม่แตกต่าง จึงจะตกลงสั่งซื้อ

7. บจ. กิ่วไป้
(ประเทศไทย)

- มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน

บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท
น้ำส้มสายชู และมายองเนส

23.91 เป็นรายการซื้อวัตถุดิบที่มีผู้ขายในตลาดหลายราย
ดังนั้นก่อนการสั่งซื้อ บริษัท จะต้องหาข้อมูลจาก
ผู้ขายรายอื่นเพื่อนำมาเปรียบเทียบ และเมื่อ
เปรียบเทียบทางด้านคุณภาพ ราคา เงื่อนไข หรือ
ข้อตกลงอื่นๆ ไม่แตกต่าง จึงจะตกลงสั่งซื้อ

8. บจ.ที.เจ.เอส.
มาร์เก็ตติ้ง

มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน

บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท
น้ำมันปาล์ม

1.00 เป็นรายการซื้อวัตถุดิบที่มีผู้ขายในตลาดหลายราย
ดังนั้นก่อนการสั่งซื้อ บริษัท จะต้องหาข้อมูลจาก
ผู้ขายรายอื่นเพื่อนำมาเปรียบเทียบ และเมื่อ
เปรียบเทียบทางด้านคุณภาพ ราคา เงื่อนไข หรือ
ข้อตกลงอื่นๆ แล้วไม่แตกต่าง จึงจะตกลงสั่งซื้อ

9. กรรมการ

การรับฝากเงินจาก
กรรมการของบริษัท

91.39 ปัจจุบนั บริษทั รับฝากเงินทัง้ จากกรรมการและจาก
พนักงานประจำตามประกาศเรือ่ งสวัสดิการเงินฝาก
พนักงานซึง่ อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขและดอกเบีย้ เดียวกันทุกคน
โดยมีวงเงินในการฝากของพนักงานทุกคนรวมทัง้ สิน้ ไม่
เกิน 33% ของทุนจดทะเบียนบริษทั การรับฝากเงินจาก
								 พนักงานถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึง่ ที่ให้กบั พนักงาน และ
บริษทั จะจ่ายดอกเบีย้ ตามอัตราทีป่ ระกาศ โดยจะเปลีย่ น
แปลงตามสภาวะตลาดเงิน ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 บริษทั กำหนดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับร้อยละ 4.00
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In 2012, the company has made transactions with the parties whose conflicts may arise as per Clause 10 of
Attachment to Financial Statement for the Fiscal Year (ended on December 31st 2012) and the auditor stated that
this list is the normal business practice. The details are as follows:PERSONS WITH
POSSIBLE
CONFLICTS
OF INTEREST

TYPES OF
RELATIONSHIP

IMPORTANT
ISSUES

COST
(MILLION
BAHT)

1. President Green The company holds
- The company sold
3.80
		 House Food
39% of shares in PGH		 goods to PGH, e.g. 		
		 Co., Ltd.
- The company and PGH		 bread crumbs, Saboten		
“PGH” 		 shares the same		 Pancake		
				 directors, namely 				
				 Mrs.Malee
				 Tangchaisanong and - Office and raw
0.30
				 Miss Petcharat 		 material warehouse		
				 Anantawichai		 owners
					
- Service providers
0.80
								
								
								
								

NECESSITY AND
REASONABILITY
Bread crumbs and Saboten pancake is a raw
material and a product which are 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 has sufficient areas and let a part
to PGH with a reasonable rent.
The company has refrigerator trucks which are
able to transport raw materials to PGH branches.
Its staff also are in capability of providing
various kinds of services for PGH for fast
operation based on appropriate and fair fees.

2. Thai President
- TF holds 9.38% of the - The company leases a
1.20
		 Foods PCL (“TF”)		 company’s shares		 plot of land from TF for		
			
- The company and 		 construction of a factory		
				 TF shares the same		 in Lad Krabang Industrial		
				 directors, namely 		 Estate as per the 10-year		
				 Mr.Pipat Paniangvait,		 Land Lease Agreement		
				 Mr.Kamthorn 		 starting from June 1st		
				 Tatiyakavee, 		 1991 - May 31st 2001		
				 Mr.Apichart		 and the Agreement has
				 Thammanomai		 been renewed until now.
				 Assoc.Prof.Dr.Kulpatra		 The present Agreement
				 Sirodom and		 period is 3 years starting
				 Mr.Boonpiam		 from June 1st 2011 				 Eamroongroj		 May 31st 2014 with
						 rental fees of 100,000
						 Baht per month.
					
- The Company bought
1.63
						 chocolate aroma for 		
						 its raw materials		
								
								
								
								

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

The chocolate aroma is a raw material with
low quantity of use and with the same quality
of the one imported by TF, who uses it for
production of wafers and biscuits. The company’s
considers that the price offered by TF is
reasonable and fair and it can be deemed as
normal business practice of the company.

3. President Holding - PH holds 18.75% of The company bought
72.81
		 Co., Ltd. (“PH”)		 the company’s shares cars as per the		
			
- The company and PH Financial Lease		
				 share the same				
				 directors, namely, 				
				 Mr.Pipat Paniangvait and 			
				 Mr.Kamthorn Tatiyakavee			
								
								
								

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 2012, the company bought
36 cars more under the Financial Lease.
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PERSONS WITH
POSSIBLE
CONFLICTS
OF INTEREST

TYPES OF
RELATIONSHIP

IMPORTANT
ISSUES

COST
(MILLION
BAHT)

4. Kerry Flour Mills - The company and
The company bought
719.03
		 Limited (“Kerry”)		 Kerry share the major flour as its raw materials 		
				 shareholder, i.e. TF, for production of bread		
				 who owns 39.00% of and bakery products.		
				 Kerry’s shares.				
			
- The company and 				
				 Kerry share a director, 				
				 Mr.Kamthorn Tatiyakavee.		
								
								
								
								
								
								

NECESSITY AND
REASONABILITY
Flour is a main raw material for production of
bread and bakery products of The company who
is the largest user of flour for production in
Thailand and relying on a sole supplier of raw
materials may put The company at risk for raw
material shortage. As a result, The company
selected 4 - 5 suppliers of flour, one of which is
Kerry, whose quality meets The company’s
standard. However, prior to purchase order,
The company compared the price, the quality
and the production capability of each supplier
for stipulating the purchase quantity. In
conclusion, we consider this is reasonable, fair
and can be deemed as normal business practice.

5. Dai-Ichi Packaging - The company and
The company bought
23.44 Due to numerous suppliers of packaging in the
		 Co., Ltd. 		 Dai-Ichai share the
packages, e.g. sandwich		
market, The company is able to be provided
		 (“Dai-Ichi”)		 major shareholder, i.e. package from Dai-Ichi.		
with information with respect to the market
				 TF who owns 50.10% 				
standard quality and price for comparing,
				 of Dai-Ichi’s shares				
which The company later found that the price
			
- The company and 				
is reasonable and made orders.
			
Dai-Ichi share a director:
				 Mr.Pipat Paniangvait				
6. Thanachem
- Relations between the The company bought
40.69
		 (Bangkok) 		 directors
raw materials, i.e. 		
		 Co., Ltd.			
aromas and food 		
					
additives.		
								

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

7. Kewpie (Thailand) - Relations between
The company bought
23.91
		 Co., Ltd. 		 the directors
raw materials, vinegar 		
					
and mayonnaise.		
								
								

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

8. T.J.S. Marketing - Relations between
The company bought
1.00
		 Co., Ltd. 		 the directors
raw materials, plam oil.		
								
								
								

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

9. Directors		 The company’s Directors 91.39
					
Deposit		
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								

Now, The company deposit money from its
directors and permanent employees as per the
announcement on deposit program with the
same conditions and interest rate. The total
deposit shall be no more than 33% of the
company’s authorized share capital. The deposit
program is a kind of welfare provided for the
employees who will receive the deposit interest
as per the announced rate in conjunction with
the financial market changes. As of December
31, 2012, the interest rate stipulated by the
company is 4.00%
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

EXPLANATION AND ANALYSIS OF FINANCIAL
STATUS AND PERFORMANCE

1. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

จากการใส่ ใจในความต้องการและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ทั้ง
ด้านคุณภาพและรสชาติของสินค้า รวมทั้งเพิ่มสายการผลิตใหม่
เพื่อให้มีสินค้าออกสู่ตลาดในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค โดยในปี 2555 บริษัทได้เพิ่มสายการผลิตขนมปัง
แผ่นซึ่งเป็นสินค้าหลัก ที่โรงงานบางชัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดลี่
แซนด์วิชซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
เช่น เดลี่โฮลวีตไส้ปลาแซลมอนมายองเนส เดลี่โฮลวีตไส้แฮม
เบคอนมายองเนส และเดลี่แซนด์วิชไส้ปูอัดมายองเนส เป็นต้น
ส่งผลให้บริษัทสามารถทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ผลการดำเนิ น งานสำหรั บ ปี 2555 บริ ษั ท มี ร ายได้ ร วมทั้ ง สิ้ น
5,939.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 6.90 และมีกำไร
สุทธิ 853.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 3.60 โดยมี
สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

รายได้จากการขาย

รายได้ จ ากขายของบริ ษั ท ในปี 2555 มี จ ำนวน
5,893.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 359.25 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 6.49 เนื่องจากการติดตั้งสาย
การผลิ ต เพิ่ ม ที่ โ รงงานบางชั น และโรงงานลาดกระบั ง ทำให้ มี
ปริมาณสินค้าออกสู่ตลาดมากขึ้นและสามารถรองรับความต้องการ
ของผู้บริโภคได้มากขึ้น
เมื่ อ แยกวิ เ คราะห์ ย อดขายตามประเภทสิ น ค้ า โดย
เปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่าสินค้าในธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง ได้แก่
ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังสำหรับแฮมเบอร์เกอร์ ขนมปังสำหรับ
ฮอตดอก และขนมปังพร้อมทาน มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 90.63
ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.19 ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก
มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 2.47 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.32 ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร มีสัดส่วนยอดขาย
ร้อยละ 5.95 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11 
รายได้อื่นในปี 2555 มีจำนวน 46.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2554 จำนวน 24.39 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากบริษัทมี
เงินฝากเพิ่มขึ้น จึงมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่ม และจากราย
ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่
เสื่อมสภาพ 

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายของบริษัท ในปี 2555 มีจำนวน 3,665.37
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 242.38 ล้านบาท หรือเพิ่ม

1. PERFORMANCE OF THE PAST YEAR

As a result of the company’s focus on demand
and consideration of the consumers’ safety, we
regularly develop our products in terms of both quality
and flavours as well as increase new production lines in
order to release products with sufficient amount in the
market. In 2012, we increased the production line of
sliced bread which is our main product at Bang Chan
facility. We also developed Daily Sandwich, which is
popular among the consumers, for its variation, e.g.
launching of Daily Whole Wheat - Salmon Mayonnaise
Sandwich, Daily Whole Wheat - Ham Bacon
Mayonnaise Sandwich and Daily Sandwich - Crab Stick
Mayonnaise Sandwich. This resulted in continuous
increase of sales. Our performance includes 5,939.76
million Baht of total revenue, increasing 6.90% of that
of the previous year and 853.74 million Baht of net
profit, increasing 3.60% of that of the previous year.
The conclusion is as follows:-

SALES REVENUE 

The company’s sales revenues in 2012
amounted to Baht 5,893.45 million, increasing Baht
359.25million or 6.49% comparing to 2011. It was
because of installation of new production lines at Bang
Chan and Ladkrabang facilities which led to more
quantity of goods in the market to meet the consumers’
demand.
When analyzing the sales based on each
product category comparing with that of the previous
year, the wholesale bakery products such as sliced
bread, hamburger buns, hot dog bun and snack bread,
were accounted for 90.63% of sales revenue, increasing
6.19%; retail bakery business was generated to 2.47% of
sales revenue, increasing 5.32% and fast food and
restaurant business was accounted for 5.95 percents of
sales revenue, an increase of 11.11%.
Other income in 2012 was Baht 46.31million,
increasing Baht24.39million of the year 2011. It was
because of 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.

COST OF SALES 

In 2012, the company’s cost of sales amounted
to Baht 3,665.37million, increasing Baht 242.38 million
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ขึ้นร้อยละ 7.08 ส่วนหนึ่งมาจากการใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ซึ่ง
ผันแปรตามยอดขาย และสาเหตุหลักมีผลมาจากค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักรที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้
จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 62.19 ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ
37.81 ลดลงจากปี2554 ร้อยละ 5.54 ซึ่งมีผลมาจากที่กล่าวข้าง
ต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสดใหม่เสมอ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2555 ค่าใช้จา่ ยในการขาย เท่ากับ 769.73 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 549.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2554 จำนวน 78.84 ล้านบาท และ 47.14 ล้านบาท ตามลำดับหรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.41 และ 9.38 ตามลำดับ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ส่วน
ใหญ่เกีย่ วกับค่าตอบแทนพนักงานโดยในปี 2555 บริษทั ได้เพิม่ ค่า
ตอบแทนพนักงานในด้านต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั ซึง่ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล อีกทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการ
จัดส่งสินค้าประเภทค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะที่
เพิม่ เนือ่ งจากปริมาณรถยนต์ที่ใช้จดั ส่งสินค้าเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้การส่ง
สินค้าเข้าถึงผูบ้ ริโภคมากขึน้ อย่างไรก็ดี บริษทั ได้ควบคุมค่าใช้จา่ ย
เพือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งมีผลมาจาก
ยอดขายทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง สำหรับปี 2555 บริษทั มีกำไรสุทธิ
853.74 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2554 เพิม่ ขึน้ 29.65 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.60 และส่วนหนึง่ มีผลมาจากรายได้อนื่ ทีเ่ พิม่ สูง
ขึน้ รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 5.60
ล้านบาท และมีผลจากนโยบายรัฐบาลทีป่ รับลดภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2555 จากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ
23 ของกำไรสุทธิของบริษทั อัตรากำไรสุทธิของบริษทั อยูท่ รี่ อ้ ยละ
14.37 ของรายได้รวม และมีกำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน 1.90 บาท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อั ต ราผลตอบแทนผู้ ถื อ หุ้ น ในปี 2555 อยู่ ที่ ร้ อ ยละ
25.40 โดยบริษัทมีเงินปันผลจ่ายจำนวน 436.50 ล้านบาท จ่าย
จากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2554 (1 กรกฎาคม 2554
- 31 ธันวาคม 2554) จำนวน 243.00 ล้านบาท และเงินปันผล
ระหว่างกาลสำหรับปี 2555 (1 มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน
2555) จำนวน 193.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 จ่าย
เพิ่มขึ้น 93.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.13 
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ
ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษทั  

or 7.08% of the year 2011. This partly resulted from
increase in raw materials and packages as per increase
of sales. Another main reason was depreciation of new
machines whose ratio of cost of goods sales to sales
revenue was 62.19%. Thus, the company’s Gross Profit
Margin was 37.81%, decreasing 5.54% from that of the
previous year. However, the company still maintained
the quality and standard of its products as well as
products’ freshness.

SELLING AND ADMINISTRATIVE
EXPENSES 

In 2012, the company’s Selling expenses
amounted to Baht 769.73million and administrative
expenses amounted to Baht 549.93million, increasing
Baht 78.84million and Baht47.14million respectively or
11.41% and 9.38% respectively comparing to that of the
previous year. Most expenses were relevant to
remuneration paid to the employees, which in 2012 was
increased in response to current economic situation to
the government’s policy. Expenses from fuel cost for
transportation and vehicle maintenance fees also
increased due to increasing number of trucks for goods
distribution. However, the company had controlled the
expenses in order to keep its management effectively.

NET PROFIT 

Our net profit has been increased continuously
as a result of sustain sales increase. As of the year 2012,
our net profit was generated at Baht 853.74million,
increasing Baht 29.65 million or 3.60%, comparing to
that of the year 2011. It partly resulted from increase
of other revenues and profit from investment in the
joint-venture which amounted Baht 5.60 million and
from the government’s policy on reduction of the
corporate income tax for the accounting period of
2012 from 30% to 23% of the net profit. The company’s
net profit margin was 14.37% of total revenue and the
basic earnings per share was Baht 1.90.

RETURN ON EQUITY 

The company’s return on equity for 2012 was
25.40% and the paid dividend was Baht436.50million.
The dividend payment was made, for the first time, on
the second half of the year 2011 (1st July 2011 - 31st
December 2011) amounted to Baht 243.00 million and,
for the second time, from the first half of 2012 (1st
January 2012 - 30 th June 2012), amounted to Baht
193.50 million, increasing Baht 93.15 million or 27.13%
comparing to that of the year 2011.
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
varied based on the operation performance and
investment plan of the company.
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2. ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น
4,768.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 448.23 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.37 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มี
มูลค่า 1,770.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.14 ของสินทรัพย์
รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 304.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.72 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด จำนวน 299.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
50.30 เนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้น 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มี
มูลค่า 2,997.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.86 ของสินทรัพย์
รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 144.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.05 เนื่องจากซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน
147.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.28 และเงินลงทุนระยะ
ยาวอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 15 ล้านบาท จากการชำระค่าหุ้นเพิ่มอีก
ร้อยละ 25 สำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เพรซิเดนท์
ฟลาวมิลล์ จำกัด 

สภาพคล่อง

สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2555 บริ ษั ท มี
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 299.96 ล้านบาท โดยมีกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,240.10 ล้านบาท สาเหตุมาจาก
กำไรจากการดำเนินงานที่เป็นเงินสด 1,369.56 ล้านบาท ขณะที่
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 456.92 ล้านบาท เนื่องจาก
การซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มที่โรงงานบางชันและโรงงานลาดกระบัง
กระแสเงิ น สดใช้ ไ ปในกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น 483.22 ล้ า นบาท
เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล 436.50 ล้านบาท และจ่ายหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงิน ในการซื้อรถยนต์เพื่อจัดส่งสินค้า โดยการทำ
Leasing จำนวน 68.26 ล้านบาท 
อัตราส่วนสภาพคล่อง บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องอยู่
ในระดับทีด่ มี าตลอด โดยในปี 2555 มีอตั ราส่วน สภาพคล่อง 1.92
เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.74 เท่า และอัตราส่วนสภาพ
คล่องกระแสเงินสด 1.35 เท่า สำหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที่ 1
วัน ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ อยูท่ ี่ 43 วัน และระยะเวลาชำระหนีเ้ ฉลีย่
51 วัน ทำให้บริษทั มี รอบหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) 7 วัน

แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สินรวม

ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2555 มี ห นี้ สิ น รวม จำนวน
1,206.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.29 ของหนี้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 47.12 ล้านบาท หรือ

2. FINANCIAL POSITION
ASSET

As of 31st December 2012, total asset of the
company accounted to Baht 4,768.42 million, increasing
Baht 448.23 million or 10.37% from that of the year
2011. The assets consist of current asset and fixed
asset as follows:Current assets, as of 31 st December 2012,
accounted to Baht 1,770.96 million or 37.14% of total
assets, increasing Baht 304.00 million or 20.72%,
comparing to that of the year 2011. This resulted from
increase in cash and cash equivalent accounted to Baht
299.97 million or 50.30% due to increase in sales
Non-current assets, as of 31st December 2012,
accounted to Baht 2,997.46 million or 62.86 percents
of total assets, increasing Baht 144.23 million or 5.05%,
comparing to that of the year 2011as a result of
increase in new machine and equipment purchase, by
Baht 147.20 million or 5.28%. Long- term investment
increased by Baht 15 million from 25% of addition share
payment for ordinary shares of President Flour Mills
Co., Ltd.

LIQUIDITY

As of year ended 31st December 2012, net cash
flow of the company rose by Baht 299.96 million. The
cash flow from operation activities was Baht 1,240.10
million as the cash operating profit accounted to Baht
1,369.56 million. The cash flow used in investing
activities was Baht 456.92 million due to purchase of
new machines in Bang Chan and Ladkrabang factories.
Beside this, Baht 483.22 million of cash flow was used
in financing activities as for dividends payment of Baht
436.50 million and for debts under the financial lease
agreement for purchasing transport vehicles at the
amount of Baht 68.26 million.
For current ratio; the company showed 1.92
of good current ratio and 1.74 of quick ratio. The cash
ratio was 1.35. The holding period was 1 day. The
average collection period was 43 days and the average
payment period was 51 days. The company’s cash cycle
was 7 days.

SOURCES OF CAPITAL
TOTAL LIABILITIES

As of 31st December 2012, the company had
total liabilities of Baht 1,206.05 million, accounted for
25.29% of Liabilities and Shareholders’ Equity,
increasing Baht 47.12 million or 4.06% from that of
the year 2011. This included current liabilities and
non-current liabilities, as follows: -
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เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน ดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน
920.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 2.82 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มี
จำนวน 285.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 44.30 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.33 มีผลมาจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิ น ส่ ว นที่ เ กิ น 1 ปี ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เงิ น กู้ ยื ม จากกรรมการและ
พนักงาน และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน
3,562.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.71 ของหนี้สินและส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 จำนวน 401.11 ล้านบาท เนือ่ งมาจาก
ผลประกอบการของบริษทั มีกำไรสุทธิ 853.74 ล้านบาท จ่ายเงิน
ปันผล 436.50 ล้านบาท และรับรูส้ ว่ นแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า จำนวน 5.60 ล้านบาท ทำให้มมี ลู ค่าตามบัญชี ปี 2555 และ
ปี 2554 เท่ากับ 7.92 บาทต่อหุน้ และ 7.03 บาทต่อหุน้ ตามลำดับ

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.34 เท่า ซึ่ง
อยู่ในระดับต่ำ และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
102.14 เท่า แสดงว่าบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเพียงพอที่
จะชำระดอกเบี้ย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงิน
ทุนของบริษัทและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท โดยใน
ปี 2555 บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
		 p ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2555 มีจำนวนเงิน
รวม 864,000 บาท
(2) ค่าบริการอื่น (non-audit-fee)
		 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ในปี 2555
ประกอบด้วย
		 p ค่าตรวจสังเกตุการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือ ให้แก่
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั มีจำนวนเงินรวม 20,000 บาท
		 p ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ - ตรวจสอบ
ตามเงือ่ นไข ของบัตรส่งเสริมทีก่ ำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน รวม 2 บัตรๆ ละ 92,500 บาท เป็นจำนวนเงิน
รวม 185,000 บาท

Current liabilities, as of 31st December 2012,
was Baht 920.08 million, increasing Baht 2.82 million
or 0.30% due to increase of liabilities from financial
lease agreement which was due in one year.
Non-current liabilities, as of 31st December
2012, was Baht 285.97 million, increasing Baht 44.30
million or 18.33%, comparing to that of the year 2011
due to increase of liabilities from financial lease
agreement exceeding to 1 year, load from the directors
and the staff and reserve of long-term benefits for the
employees.

SHAREHOLDERS’ EQUITY 
As of 31st December 2012, the shareholders’
equity was Baht 3,562.37 million or 74.71% of liabilities
and shareholders’ equity increasing Baht 401.11 million
from that of the year 2011. The net operating profit
was Baht 853.74 million. The dividend was paid at
amount of Baht 436.50 million. The share of profit from
investment in joint venture was Baht 5.60 million. The
company’s book value of 2012 and 2011 were Bath 7.92
per share and Bath 7.03 per share, respectively.

SUITABLE CAPITAL STRUCTURE
The ratio of liabilities to equity was 0.34 which
was a low figure. The interest coverage ratio was
102.14 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. In the year 2012, the company did not
ask for loan from any financial institution.

3. AUDITOR COMPENSATION

1. Auditing fee
		 The company paid for auditing fee as
following
		 p 864,000 Baht paid to the company’s
auditor In 2012.
2. Non-audit Remuneration
		 The company paid other services, consisting of
		 p 20,000 Baht for observation of inventory
demolishing to the Company’s auditor.
		 p 185,000 Baht paid for verifying of specific
objectives in compliance with conditions applied to
the investment promotion certificate by BOI - 2
certificates at 92,500 Baht per certificate.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555

MINUTE OF THE AUDIT COMMITTEE
FOR THE YEAR 2012

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท 
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด
(มหาชน) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระ โดย ณ สิ้นปี 2555 มีกรรมการตรวจสอบรวมจำนวน 4
ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นาย พิมล รัฐปัตย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย)
2. แพทย์หญิง ยุพา สุนทราภา 
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์)
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้าน
การเงินและบัญชี)
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้าน
บัญชีและภาษีอากร)
คณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ปฏิบัติงาน
ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแล
กิจการที่ดี การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจ
สอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมมีความเป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัด
ในการรับข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากผู้บริหาร
และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ
1 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ ในคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับ

To

The Shareholders of President 
Bakery Public Company Limited

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, 2012, 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
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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

เข้ามาทำงานใหม่ได้ และกำหนดช่วงของวาระการดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบเหมื อ นคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี
นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม
4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น แผนการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษั ท อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ ต รวจสอบ
ภายนอก ได้แก่ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อ
พิจารณาระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของ
บริษัทตลอดจนข้อสังเกตและรายงานผลการตรวจสอบของหน่วย
งานดังกล่าว มีการสอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
พิจารณาผลการตรวจสอบและความคืบหน้าการดำเนินงานตาม
แผน ประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานภายในของบริษัทเพื่อ
พิ จ ารณาประเด็ น ต่ า งๆ สรุ ป ผลการพิ จ ารณาและเสนอคณะ
กรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาดำเนินการ
ดังนี้
1. พิ จ ารณาและสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาส
งบการเงินประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทันต่อ
เวลาการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการ
บัญชี และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท ร่วม
กับผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบถาม และรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบ
บัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และเพียงพอ จึงมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ โดยพบว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้า
หมายของดำเนินงาน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและเชื่อถือได้ และเน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่อไปนี้ 
		 p ให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายใน ของ
ระบบขาย ระบบการผลิ ต สิ น ค้ า และระบบซ่ อ มบำรุ ง รั ก ษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์และการบริหารอะไหล่คงเหลือ
		 p การติดตามและประเมินผล ระบบการควบคุม
ภายใน ของระบบขายและระบบการผลิตสินค้า
เพื่ อ ให้ ร ะบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

eligible for re-election. The period of office for the
Audit Committee is the same as that of the Board of
Directors. Miss Lapasrada lertpanurot, the manager of
the internal audit division, shall be the secretary of the
Audit Committee.
In 2012, 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;		
		 p Credibility of the internal control system
of the sales system, production system and maintenance
system as well as management of spare-part inventory.
		 p Monitoring and assessment of internal
control system of the sales system and the goods
production system.
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3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทาน
รายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำ
ต่ า งๆ ต่ อ ผู้ ต รวจสอบภายใน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ยังได้สนับสนุนให้มี
การพั ฒ นาความรู้ ข องบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานตรวจสอบ เพื่ อ
ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
ยกระดับการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. รั บ ทราบรายงานจากคณะกรรมการบริ ห ารความ
เสี่ยง เกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operation Risk) ในด้านการผลิต ด้านสำนักงาน และด้านฝ่าย
ขาย เพื่อทราบถึงผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ และหาแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งได้เสนอแนะให้หน่วย
งานตรวจสอบภายใน นำผลการประเมินความเสี่ยง ไปใช้ในการ
วางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งกำหนด
ให้มีการทบทวนแผนการตรวจสอบของบริษัท เป็นประจำทุกครั้ง
เมื่อความเสี่ยงของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบของบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5. ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยและสำนั ก งานคณะกรรมการหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยพบว่ารายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่สมเหตุสมผล และได้มีการเปิด
เผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
6. สอบทานให้การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย

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.
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7. ได้มีการนำเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เพื่อช่วยตอบข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
สรุปโดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
หน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าคณะ
กรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยง
มืออาชีพ และได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีระบบการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ และภายใต้จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทซึ่งทำให้เชื่อ
มั่นได้ว่า บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) มีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีความพร้อมที่จะเจริญเติบโต โดยดำรงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่
มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป

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
9) All members of the audit committee
attended the shareholder’s meeting No 33 on April 24th,
2012, in order to answer the shareholders’ questions. I n
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 of Audit Committee

(นายพิมล รัฐปัตย์)		

(MR.PHIMOL RATTAPAT)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

Chairman of the Audit Committee

ANNUAL REPORT 2012 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำ
รายงานทางการเงิน ประจำปี 2555

RESPONSIBILITY REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR PREPARATION FINANCIAL REPORTS FOR THE YEAR 2012
คณะกรรมการบริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จำกั ด
(มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมถึง
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการ
เงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมีการใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ซึ่งบริษัทได้จัดทำและนำเสนองบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจ
สอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนิน
งานในรอบปีที่ผ่านมา อย่างครบถ้วน เป็นจริง และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทำ
หน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและผล
การดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมต่อการบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิผล มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท และข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยและปฏิบัติเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น มี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่
สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และเชื่อถือ
ได้ ซึ่ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้
ปรากฏในหน้ า รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง แสดงไว้ ใ น
รายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ
ความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์) (นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย)
ประธานกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการ

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, 2012, 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’s
financial statement are prepared and presented in
accordance with Financial Reporting Standards. 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, 2012.

(Mr. Pipat Paniangvait) (Mr. Apichart Thammanomai)
Chairman of the Board

Managing Director
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งบการเงิน

FINANCIAL STATEMENTS
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ด
เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) และได้ตรวจสอบงบการ
เงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจ
สอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจ
สอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ
ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

วิชาติ โลเกศกระวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2556
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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

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

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

7
8, 10
9

896,227,520
708,078,728
155,191,245
11,466,343
1,770,963,836

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

896,227,520 596,264,070
708,078,728 709,111,568
155,191,245 150,712,606
11,466,343
10,875,880
1,770,963,836 1,466,964,124

11
12
13

17,536,428
30,000,000
2,933,345,741
8,243,011
411,390
1,668,975
6,246,343
2,997,451,888
4,768,415,724

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

5,850,000
5,850,000
30,000,000
15,000,000
2,933,345,741 2,786,147,285
8,243,011
29,022,722
411,390
805,771
1,668,975
1,996,354
6,246,343
6,356,402
2,985,765,460 2,845,178,534
4,756,729,296 4,312,142,658

14
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงาน
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

16
10, 17

596,824,659

78
608,881,454

596,824,659

78
608,881,454

10, 18

83,799,367
46,392,155
165,817,611
27,249,757
920,083,549

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

83,799,367
46,392,155
165,817,611
27,249,757
920,083,549

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

10, 18
10, 19
19
20

91,770,177
91,387,815
53,383,844
48,155,428
1,269,869
285,967,133
1,206,050,682

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

91,770,177
83,586,175
91,387,815
79,646,619
53,383,844
43,583,378
48,155,428
33,976,079
1,269,869
876,201
285,967,133 241,668,452
1,206,050,682 1,158,925,354
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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2555
2554

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
21
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
		 (2554: หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 450,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
		 (2554: หุน้ สามัญ 45,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) 450,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
674,379,513
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
22
45,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร
2,392,985,529
3,562,365,042
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
4,768,415,724
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

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

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

45,000,000
45,000,000
2,381,299,101 1,983,837,791
3,550,678,614 3,153,217,304
4,756,729,296 4,312,142,658

รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
กำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
11
กำไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

5,893,451,691
23,203,254
23,110,823
5,939,765,768

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

5,893,451,691
23,203,254
25,070,573
5,941,725,518

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

3,665,371,194
769,728,911
549,932,397
4,985,032,502

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

3,665,371,194
769,728,911
549,932,397
4,985,032,502

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

954,733,266
5,598,578

939,448,662
6,061,639

956,693,016
-

940,033,662
-

960,331,844
(15,277,608)
945,054,236
(91,312,172)
853,742,064

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

956,693,016
(15,277,608)
941,415,408
(91,312,172)
850,103,236

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

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

(16,141,926)
(16,141,926)

-

(16,141,926)
(16,141,926)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

837,600,138

824,086,858

833,961,310

818,610,219

1.90

1.83

1.89

1.82

กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-
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รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กำไรสะสม
ทุนที่ออก
จัดสรรแล้วจำหน่าย ส่วนเกินมูลค่า
สำรอง
และชำระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รวม

450,000,000
450,000,000

674,379,513
674,379,513

45,000,000
45,000,000

1,511,148,533
(343,350,000)
824,086,858
1,991,885,391

2,680,528,046
(343,350,000)
824,086,858
3,161,264,904

450,000,000
450,000,000

674,379,513
674,379,513

45,000,000
45,000,000

1,991,885,391
(436,500,000)
837,600,138
2,392,985,529

3,161,264,904
(436,500,000)
837,600,138
3,562,365,042

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสะสม
ทุนที่ออก
จัดสรรแล้วจำหน่าย ส่วนเกินมูลค่า
สำรอง
และชำระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รวม

450,000,000
450,000,000

674,379,513
674,379,513

45,000,000
45,000,000

1,508,577,572
(343,350,000)
818,610,219
1,983,837,791

2,677,957,085
(343,350,000)
818,610,219
3,153,217,304

450,000,000
450,000,000

674,379,513
674,379,513

45,000,000
45,000,000

1,983,837,791
(436,500,000)
833,961,310
2,381,299,101

3,153,217,304
(436,500,000)
833,961,310
3,550,678,614

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2555
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
สำรองค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สำรองค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

945,054,236

932,157,799

941,415,408

926,681,160

443,869,641
(11,184,348)
(5,598,578)
(103,874)
7,364,868
(9,926)
(23,203,254)
13,368,169

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

443,869,641
(11,184,348)
(103,874)
7,364,868
(9,926)
(23,203,254)
(1,959,750)
13,368,169

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

1,369,556,934

1,338,363,892

1,369,556,934 1,338,363,892

1,042,766
(4,478,639)
(590,463)
110,059

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

1,042,766 (177,637,529)
(4,478,639) (21,590,685)
(590,463)
1,755,544
110,059
184,851

(11,385,432)
89,023,670
(11,385,432) 89,023,670
20,127,120
31,024,748
20,127,120
31,024,748
393,668
340,294
393,668
340,294
(9,327,445)
(1,618,300)
(9,327,445) (1,618,300)
1,365,448,568 1,259,846,485 1,365,448,568 1,259,846,485
(13,368,169) (11,574,920) (13,368,169) (11,574,920)
(111,980,032) (109,362,129) (111,980,032) (109,362,129)
1,240,100,367 1,138,909,436 1,240,100,367 1,138,909,436
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2555
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(15,000,000)
(515,623,276)
27,778,142
20,779,711
(15,975)
23,203,254
1,959,750
(456,918,394)

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

(15,000,000) (15,000,000)
(515,623,276) (522,266,666)
27,778,142
4,813,542
20,779,711 (13,675,309)
(15,975)
(125,899)
23,203,254
10,890,068
1,959,750
585,000
(456,918,394) (534,779,264)

(78)
(68,260,107)
11,741,196
9,800,466
(436,500,000)
(483,218,523)
299,963,450
596,264,070
896,227,520

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

(78)
78
(68,260,107) (52,180,486)
11,741,196
6,850,649
9,800,466
(4,253,329)
(436,500,000) (343,350,000)
(483,218,523) (392,933,088)
299,963,450 211,197,084
596,264,070 385,066,986
896,227,520 596,264,070

91,983,369
10,093,518
-

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

91,983,369
10,093,518
-

74,435,766
10,776,006
11,808,700
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1.

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท
เพรซิเดนท์ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทฯดำเนินธุรกิจ
หลักในการผลิตและจำหน่ายขนมปัง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการ
เงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ
การเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได้
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย
เหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ส่วนงานดำเนินงาน
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดำเนินงาน
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ
ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน
ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด การนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติในปี 2556 จะมีผลทำให้บริษัทฯมีกำไรสำหรับปี 2555 เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ล้าน
บาท (0.003 บาทต่อหุ้น) และมีกำไรสะสมยกมาของปี 2555 เพิ่มขึ้นประมาณ 3.5 ล้านบาท (0.008 บาทต่อหุ้น) 
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นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้
				
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2556

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 12 ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 อยู่ระหว่างการประ
เมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้ ซึ่งยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้

4.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานในส่วนของผลกำไรหรือขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน เพื่อให้งบการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท โดยจะ
รับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งเดิมบริษัทฯจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินปี
ก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานเป็นครั้งแรกในปีปัจจุบัน

5.

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้
		
ขายสินค้า
รายได้จากการขายจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของ
สินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากหักสินค้ารับ
คืนและส่วนลดแล้ว
		
ดอกเบี้ยรับ
			
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
		
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่ง
ถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
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5.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดย
ประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุน
ของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตประกอบด้วยต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย
วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงานถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
5.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงมูลค่าตามราคาทุน
บริษัทฯจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนต่ำกว่า
ราคาทุนในบัญชี
ข) เงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้ า ที่ แ สดงอยู่ ใ นงบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย แสดงมู ล ค่ า ตาม
วิธีส่วนได้เสีย
ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาของ
อาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 คิดค่า
เสื่อมราคาโดยวิธีอัตราลดลงทวีคูณตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

			

อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน
ยานพาหนะ

-

10 - 20  ปี
5 - 20  ปี
3 - 5  ปี
5  ปี
5  ปี

		

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 
บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วน
ของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ได้มา บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์นั้น ยกเว้นคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 คิดค่าตัดจำหน่ายโดยวิธีอัตราลดลงทวีคูณ และ
จะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัด
จำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของกำไรหรือขาดทุน 

127

128
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้
				
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

อายุการให้ประโยชน์
5 ปี

5.8 สิทธิการเช่าที่ดินและค่าตัดจำหน่าย
สิทธิการเช่าที่ดินแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าที่ดินคำนวณจากราคาทุน
ของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าระหว่าง 10 -15 ปี 
ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการ
วางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
5.10 สัญญาเช่าระยะยาว
		
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก
เป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 
		
สัญญาเช่าดำเนินงาน
			
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้
ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานสุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า
จะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิก
นั้นเกิดขึ้น
5.11 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้
สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
หรือหากเป็นรายการที่ได้มกี ารทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้าไว้กจ็ ะแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีต่ กลงล่วงหน้านัน้
กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
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5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯหากมีข้อ
บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ
กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อน
ถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่
กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะ
สมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดย
การจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ
ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ใน
งวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ
จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที
5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
		
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
		
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
		
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่าย
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
		
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและเมื่อเสีย
ชีวิต ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้นบริษัทฯจัดให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา
บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน 
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บริษัทฯจะวัดมูลค่าของต้นทุนบริการในอดีตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้สินที่เป็นผลมาจากการแก้ไข
โครงการผลประโยชน์ และจะรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์
นั้นจะเป็นสิทธิขาดของพนักงาน หากพนักงานมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทันทีที่เริ่มจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์
บริษัทฯจะรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทันที
หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และหนี้สินของโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่น ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ 
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554
บริษัทฯเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับ
กับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554
5.14 ภาษีเงินได้
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
5.15 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือ
ขาดทุน 

6.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่
มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่
สำคัญ มีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ฯได้รบั โอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเี่ ช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
เป็นต้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อ
เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงิน
เดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก
ฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญเกิดขึ้นจากผลของเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่มีการตั้งสำรองหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นไว้ในบัญชี  อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

			

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั๋วแลกเงิน
รวม

2555

1,987
174,241
625,000
95,000
896,228

(หน่วย: พันบาท)
2554
1,589
50,675
544,000
596,264

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13  ถึง  3.10  
ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.13 ถึง 3.20 ต่อปี)

8.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

			

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

2555

(หน่วย: พันบาท)
2554

582
582

266
266

405,181

372,428

298,874
251
596
552
705,454
(97)
705,357
705,939

335,581
780
82
708,871
(107)
708,764
709,030
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ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่นๆ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นๆ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

9.

425
1,715
2,140
708,079

-

82
82
709,112

สินค้าคงเหลือ

			

สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่อ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

10.

2555

(หน่วย: พันบาท)
2554

2555

3,294
3,540
73,065
40,250
35,042
155,191

(หน่วย: พันบาท)
2554
2,007
3,071
73,534
41,706
30,395
150,713

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
			
นโยบายการกำหนดราคา
2555
2554
และการกู้ยืม
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
ขายสินค้า
4
2 ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ซื้อสินค้า
810
776 ราคาทีต่ กลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ
ค่าเช่าจ่าย
1
1 ตามอัตราทีร่ ะบุในสัญญาซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
4
4 ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาด
ค่าเช่ารับ
0.3
0.3 ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาด
รายได้ค่าบริการ
0.8
0.3 ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาด
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(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกำหนดราคา
และการกู้ยืม

			
2555
2554
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

3

3

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
(2554:  ร้อยละ 4.00 ต่อปี)

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 
			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริษัทร่วมค้า (บริษัทถือหุ้นในกิจการดังกล่าวและมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)  
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน (มีกรรมการที่เกี่ยวโยงกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นในบริษัทฯและ/หรือมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน (มีกรรมการที่เกี่ยวโยงกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			

2555

(หน่วย: พันบาท)
2554

932
75
1,007

203
63
266

206,659
16,165
222,824

203,381
17,638
221,019

2555

(หน่วย: พันบาท)
2554

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นในบริษัทฯและมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดจำหน่าย
สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

76,872
(4,064)
72,808
(37,038)
35,770

88,169
(4,671)
83,498
(42,275)
41,223

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

91,388

79,647
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ในระหว่างปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ (รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย) มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ			
ในระหว่างปี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
ลดลง

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

ต่อไปนี้

79,647

55,081

43,340

91,388

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดัง

			

(หน่วย: ล้านบาท)
2554

2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

54.2
1.2
55.4

53.1
1.0
54.1

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ ไม่มีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

11.

เงินลงทุนในการร่วมค้า
11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้านี้เป็นเงินลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

					
			
ทุนเรียก		
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ลักษณะธุรกิจ
ชำระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
			
ล้านบาท 2555
2554
				
ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน ดำเนินธุรกิจร้าน
เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด
อาหารญี่ปุ่น
รวมเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า

15

39

39

งบการเงินที่แสดง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนตาม
ที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
วิธีราคาทุน
2555
2554
2555
2554
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

17,536

13,897

5,850

5,850

17,536

13,897

5,850

5,850

		
ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทฯร่วมกับผู้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งและบริษัทในประเทศแห่ง
หนึ่งได้จัดตั้ง บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านร้านอาหารญี่ปุ่น โดยบริษัทฯได้ลงทุนในหุ้น
สามัญของบริษัทดังกล่าวจำนวน 585,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.85 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 39 และได้ถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

11.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
รับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
		
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่ สดง
		
ตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
		
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯรับ
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ในการร่วมค้าในระหว่างปี
ระหว่างปี
2555
2554
2555
2554

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด
รวม

5,599
5,599

6,062
6,062

1,960
1,960

585
585

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
จำนวนรวมของส่วนได้เสียแต่ละรายการตามสัดส่วนของการร่วมทุนที่บริษัทฯมีอยู่ในบริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์
ฟู้ดส์ จำกัด แยกเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
			
2555
2554

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
		
			

รายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

5.4
20.2
25.6
(7.8)
(0.2)
(8.0)
17.6

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

(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
55.0
(41.3)
(5.9)
7.8
(2.2)
5.6

34.9
(22.1)
(4.0)
8.8
(2.7)
6.1
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12.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

ทุน		
มูลค่าเงินลงทุน
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
ชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
(ราคาทุน)
			
ล้านบาท 2555
2554
2555
2554
				
ร้อยละ ร้อยละ พันบาท พันบาท
			

บริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

ให้บริการสนามกอล์ฟ
ผลิตและจำหน่ายสินค้า
ประเภทแป้ง

200

1

1

2,000

2,000

300

10

10

30,000
(2,000)
30,000

15,000
(2,000)
15,000

สินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จำกัด
ตามส่วนของเงินลงทุนที่บริษัทฯถืออยู่คิดเป็นจำนวนประมาณ 0.1 ล้านบาท (2554: 0.1 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อ
การด้อยค่าของเงินลงทุนไว้เต็มจำนวนแล้ว เนื่องจากบริษัทฯคาดว่าจะไม่ได้รับคืนเงินลงทุนดังกล่าว
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 60 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 และได้ถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น บริษัทดังกล่าวได้เรียกชำระทุนจดทะเบียน
แล้วร้อยละ 50 โดยบริษัทฯได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นเป็นจำนวน 15 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2554 และต่อมาในเดือนตุลาคม 2555
บริษัทฯได้จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกจำนวน 15 ล้านบาท

13.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

							
งานระหว่าง
					
เครื่องตกแต่ง		
ก่อสร้างและ
				
เครื่องจักร และอุปกรณ์		
สินทรัพย์
		
ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ สำนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง

ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จำหน่าย
31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จำหน่าย
31 ธันวาคม 2555

167,359 1,030,498 2,089,621
16,359
9,397 636,179
167,359 1,039,895 2,742,159
13,327
- 410,267
(810)
(7,874) (11,734)
166,549 1,032,021 3,154,019

681,741
50,403
44,718
(22,562)
754,300
40,659
33,602
(15,402)
813,159

รวม

568,872 339,559 4,877,650
3,006 466,523 536,291
87,246 (777,540)
(11,745)
- (34,307)
647,379
28,542 5,379,634
8,497 539,459 601,942
88,897 (532,766)
(22,823)
- (58,643)
721,950
35,235 5,922,933
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(หน่วย: พันบาท)
							
งานระหว่าง
					
เครื่องตกแต่ง		
ก่อสร้างและ
				
เครื่องจักร และอุปกรณ์		
สินทรัพย์
		
ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ สำนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554
206,466 1,112,163     500,387 397,709
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
49,761 211,549
86,626
62,193
ค่าเสื่อมราคา - จำหน่าย
(21,976) (11,391)
31 ธันวาคม 2554
256,227 1,323,712 565,037 448,511
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
50,043 240,794
82,064
70,231
ค่าเสื่อมราคา - จำหน่าย
(5,431)
(3,827) (15,275) (22,499)
31 ธันวาคม 2555
300,839 1,560,679 631,826 496,243
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2554
167,359 783,668 1,418,447 189,263 198,868
31 ธันวาคม 2555
166,549 731,182 1,593,340 181,333 225,707
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
2554 (311 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2555 (340  ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-

รวม

2,216,725
410,129
(33,367)
2,593,487
443,132
(47,032)
2,989,587

28,542 2,786,147
35,235 2,933,346
410,129
443,132

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีอุปกรณ์และทรัพย์สินระหว่างติดตั้งซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีจำนวน 219 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามลำดับ (2554:191 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามลำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,387 ล้านบาท (2554: 1,145 ล้านบาท)

14.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์มีรายละเอียดดังนี้

			
ราคาทุน
ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อเพิ่ม
ยอดคงเหลือสิ้นปี
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

2555

(หน่วย: พันบาท)
2554

11,633
16
11,649
(11,238)
411

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

410

614
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15.

สิทธิการเช่า

			

สิทธิการเช่าที่ดิน
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

16.

2555

(หน่วย: พันบาท)
2554

7,486
(5,817)
1,669

7,486
(5,490)
1,996

327

328

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวน  44  ล้านบาท ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี

17.

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

			

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

18.

2555

222,724
291,444
100
9,763
72,793
596,824

(หน่วย: พันบาท)
2554
220,319
297,896
700
10,331
79,635
608,881

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

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

2555

(หน่วย: พันบาท)
2554

76,872
(4,064)
72,808
(37,038)

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

35,770

41,223

109,243
(6,482)
102,761
(46,761)

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

56,000

42,363
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บริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนด
ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
		
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 3 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

		

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

19.

90.4
(6.6)
83.8

95.7
(3.9)
91.8

186.1
(10.5)
175.6

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 3 ปี
รวม
74.1
(5.9)
68.2

86.9
(3.3)
83.6

161.0
(9.2)
151.8

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการและพนักงาน

บริษัทฯ   รับฝากเงินจากกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินกับบริษัทฯ เพื่อ
เป็นการออมทรัพย์และหาประโยชน์ในการฝากและถอนเงินได้ดีกว่าการฝากกับธนาคาร โดยกรรมการและพนักงานแต่ละคนจะมีสมุดคู่ฝาก
ในการฝากและถอนเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0  ต่อปี (2554: ร้อยละ 4.0  ต่อปี)   
บริษัทฯ แสดงเงินฝากจำนวนนี้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

20.

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

		
		
		
		
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1มกราคม 2554
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

สำรองโครงการ
ผลประโยชน์ ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน ของพนักงาน

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

3,443
821
156
(700)

(หน่วย: พันบาท)

รวม

31,564
2,615
1,415
(1,618)
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สำรองโครงการ
ผลประโยชน์ ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน ของพนักงาน

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริการในอดีต
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

30,256
3,196
1,842
(8,697)
16,142
22,194
64,933
(21,186)
43,747

-

(หน่วย: พันบาท)

รวม

3,720
1,014
161
(630)
143

33,976
4,210
2,003
(9,327)
16,285
22,194

4,408

69,341
(21,186)

4,408

48,155

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์โดยมีการให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมแก่พนักงาน ทำให้มีภาระหนี้
สินเกี่ยวกับต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 22.2 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ตามอายุงานเฉลี่ยที่เหลืออยู่จนถึงวันเกษียณอายุของ
พนักงาน ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้อยู่ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 1.0 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้ 
			

2555

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี
ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ในปี
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4,210
2,003
143
1,008
7,364

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

2,090
5,274

(หน่วย: พันบาท)
2554

-

2,615
1,415
4,030
838
3,192

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 มีจำนวนประมาณ 16.1 ล้านบาท  

รายงานประจําปี 2555 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
			
			

2555
2554
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับประเภทของพนักงาน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ และ ประเภทของพนักงาน)

3.30 - 4.60
5-7

3.55 - 4.21
5-6

20 - 47

19 - 52

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและหนึ่งปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
		
การปรับปรุงตามประสบการณ์ที่เกิด
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
จากหนี้สินโครงการ
สำรองโครงการ			
สำรองโครงการ
ผลประโยชน์			
ผลประโยชน์
หลังออกจาก ผลประโยชน์		
หลังออกจาก ผลประโยชน์
งานของ ระยะยาวอื่น		
งานของ ระยะยาวอื่น
พนักงาน ของพนักงาน
รวม
พนักงาน ของพนักงาน
รวม
ปี 2555
ปี 2554

21.

43,747
30,256

4,408
3,720

48,155
33,976

8,040
-

-

(82)

-

7,958

ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่
ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญใหม่ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวเพิ่ม
จาก 45 ล้านหุ้น เป็นจำนวน 450 ล้านหุ้น บริษัทฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2554 

22.

สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้
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23.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการที่สำคัญดังต่อไปนี้

			

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายรถขนส่ง
ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า

24.

(หน่วย: พันบาท)
2554

2555

2,590,772
(1,756)
1,161,446
443,870
260,055
138,956

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

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น
สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

25.

เงินปันผลจ่าย
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีเงินปันผลจ่ายดังนี้

		
อนุมัติโดย
			
สำหรับปี 2555
เงินปันผลงวดสุดท้ายประกาศ
จากกำไรของปี 2554

ที่ประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้นวันที่
24 เมษายน 2555
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
จากกำไรสำหรับงวดหกเดือน
บริษัทฯครั้งที่ 9/2555
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 วันที่ 25 กันยายน 2555
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2555
สำหรับปี 2554
เงินปันผลงวดสุดท้ายประกาศ
จากกำไรของปี 2553

ที่ประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้นวันที่
28 เมษายน 2554
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
จากกำไรสำหรับงวดหกเดือน
บริษัทฯครั้งที่ 9/2554
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 วันที่ 20 กันยายน 2554
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2554

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

อัตราหุ้นละ
(บาท)

วันที่จ่ายเงินปันผล

243,000

0.54

23 พฤษภาคม 2555

193,500

0.43

24 ตุลาคม 2555

176,850

3.93

27 พฤษภาคม 2554

166,500

0.37

14 ตุลาคม 2554

436,500

343,350
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26.

การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนี้ 
บัตรส่งเสริมเลขที่
ลงวันที่

1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตาม
ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม (นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ต้อง
นำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.3 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้น
ในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออก
จากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วัน
พ้นกำหนดเวลาตามข้อ 2.2)
2.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือ
วัสดุจำเป็นที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
2.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามา
เพื่อส่งกลับออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันนำเข้าครั้งแรก
3. วันเริ่มใช้สิทธิในบัตรส่งเสริม

1663(3)/2547
1973(3)2550
1343(2)/2555
18 สิงหาคม 2547 26 กันยายน 2550 22 มีนาคม 2555

ผลิตอาหารพร้อม
รับประทานหรือ
อาหารกึ่งพร้อม
รับประทานจาก
พืชผักผลไม้

ผลิตอาหารพร้อม
รับประทาน

ผลิตผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

8 ปี
(จะหมดอายุในวันที่
2 มกราคม 2557)

8 ปี
(จะหมดอายุในวันที่
2 มิถุนายน 2560)

8 ปี
(ไม่เกินร้อยละ100
ของมูลค่าเงินลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน)

5 ปี

5 ปี

5 ปี

1 ปี

1 ปี

ไม่ได้รับ

1 ปี

1 ปี

ไม่ได้รับ

3 มกราคม 2549

3 มิถุนายน 2552

ยังไม่เริ่ม
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รายได้จากการขายของบริษัทฯเป็นรายได้จากการขายสินค้าในประเทศ ซึ่งสามารถจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม
การส่งเสริม
รวม
2555
2554
2555
2554
2555
2554
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รวมรายได้จากการขาย

27.

3,709
3,709

3,570
3,570

2,184
2,184

1,964
1,964

5,893
5,893

5,534
5,534

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด และจะจ่ายให้กับพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
บริษัทฯ ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวน 20.0 ล้านบาท (2554: 16.0 ล้านบาท) 

28.

การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ โดยมีช่องทางการจำหน่ายหลัก
คือค้าส่งขนมปังและเบเกอรี่ และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่
แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น 

29.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้
ในการผลิต ซึ่งมีกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2556 จำนวนเงินประมาณ 1.6 ล้านบาท และ 153.8 

ล้านเยน ตามลำดับ (2554: 7.0 ล้านบาท และ 624.1 ล้านเยน ตามลำดับ) และกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่าย
ฝ่ายทุนจำนวน 0.1 ล้านบาท (2554: 2.7 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งภายในร้านอาหารและการพัฒนาซอฟท์แวร์ 
29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน
บริษัทฯและกิจการร่วมค้าได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร และบริการต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง อายุสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี 
บริษัทฯ และกิจการร่วมค้ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

และบริการต่างๆ ดังนี้
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จ่ายชำระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)
กิจการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

บริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

16.6
10.8
0.3

12.0
10.4
0.7

-

12.7
9.5

-

7.8
11.9

29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
		
บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งในการขอใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีกำหนด 1 ปี 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ภายใต้
สัญญาดังกล่าวบริษัทฯต้องจ่ายค่าสิทธิตามเกณฑ์และอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ มีค่าสิทธิภายใต้
สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.3 ล้านบาท (2554: 0.2 ล้านบาท) นอกจากนี้กิจการร่วมค้าได้ทำสัญญาค่าสิทธิและ
สัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศเพื่อการใช้เครื่องหมายการค้า และรับ
ข้อมูลด้านการดำเนินกิจการและการจัดการภัตตาคาร โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาค่าสิทธิ กิจการร่วมค้าต้องจ่ายค่าสิทธิ
รายปีตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปี 2555 กิจการร่วมค้ามีค่าสิทธิภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.2 

ล้านบาท (2554: 2.0 ล้านบาท)
29.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อสินค้าระยะยาว
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตเป็นระยะเวลา 5 - 7 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯ
มีข้อผูกพันที่จะต้องสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำตามปริมาณที่ระบุในสัญญาดังนี้
ลำดับที่
		

1
2
3

ระยะเวลาสัญญา
วันที่สิ้นสุดสัญญา
(ปี)		

7
5
7

30 พฤศจิกายน 2556
31 พฤษภาคม 2557
30 พฤศจิกายน 2560

ปริมาณการสั่งซื้อก๊าซเฉลี่ย
(ล้านบีทียู)

9,200 ต่อปี
175 ต่อวัน
39,273 ต่อปี

29.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับส่วนที่ยังไม่เรียกชำระของเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ
บริษัทเพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 30 ล้านบาท (2554: 45 ล้านบาท)
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29.6 การค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวน 20.6  

ล้านบาท (2554: 20.6 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบ
ด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจำนวน 4.4 ล้านบาท (2554: 4.4 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกัน
การใช้ไฟฟ้าจำนวน 16.1 ล้านบาท (2554: 16.1 ล้านบาท) และอื่นๆ  0.1 ล้านบาท (2554: 0.1 ล้านบาท)
29.7 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีคดีซึ่งบริษัทฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมูลฟ้อง
รวมประมาณ 35.5 ล้านบาท 
ปัจจุบันคดีส่วนใหญ่ซึ่งมีมูลฟ้องจำนวน 30 ล้านบาท ยังอยู่ในระหว่างการสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย ส่วนอีก 1 

คดีซึ่งมีมูลฟ้องจำนวน 5.5 ล้านบาท ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯและจำเลยร่วมอื่นๆ ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวน 2.1 

ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์คดีดังกล่าว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
บริษัทฯ ได้ทำประกันครอบคลุมความเสียหายไว้บางส่วนแล้ว และฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญ
เกิดขึ้นจากผลของเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่มีการตั้งสำรองหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

30.

เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
		
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเ
สียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้   บริษัทฯขายสินค้าให้กับลูกหนี้ที่มีฐานะด้านการชำระหนี้ดี จำนวนเงิน
สูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
		
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะ
ยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ
บริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ 
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบีย้ 			
		
มากกว่า ปรับขึน้ ลงตาม ไม่มีอัตรา		
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบี้ย
รวม
			
ล้านบาท			

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการ/พนักงาน

-

820
820
84
145
229

-

-

92
92

64
64

-

-

12
708
720

896
708
1,604

0.13 - 3.10
-

597

597
176
145
918

4.65 - 5.21
4.0

597

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบีย้ 			
		
มากกว่า ปรับขึน้ ลงตาม ไม่มีอัตรา		
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบี้ย
รวม
			
ล้านบาท			

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการ/พนักงาน

-

544
544
68
123
191

-

-

84
84

-

39
39
-

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

13
709
722

596
709
1,305

0.13 - 3.20
-

609

609
152
123
884

4.65 - 9.61
4.00

609
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้ 

		
		
สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554

		

(พัน)

(พัน)

-

-

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
ปอนด์สเตอริง
เยน

(พัน)

522

237

4,710

(พัน)

623
10
  8
35,568

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

30.7775
40.5563
49.3458
0.3580

31.8319
41.3397
49.2089
0.4084

บริษัทฯ ไม่มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และมีสัญญาซื้อเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
สกุลเงิน

จำนวนที่ซื้อ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

		

(ล้าน)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เยน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

8.24
0.24

0.3982 - 0.4018
30.8400 - 31.1050

วันครบกำหนดตามสัญญา

6 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2555
5 - 30 มกราคม 2555

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ 

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนด
มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 
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31.

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินของบริษัทฯ คือการจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความ
สามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.3:1 (2554: 0.4:1)

32.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
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REPORT OF INDEPENDENT AUDITOR
& FINANCIAL REPORT
Independent Auditor’s Report
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 2012, and the related statements of comprehensive
income, changes in shareholders’ equity and cash flows, in which the equity method is applied, for the year then
ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, and have also audited
the separate financial statements of President Bakery Public Company Limited for the same period.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my
audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements
and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from
material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating
the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management,
as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit
opinion.

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 2012, and its financial performance and cash
flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

				

Wichart Lokatekrawee
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4451
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 19 February 2013
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Statement of financial position
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2012

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

2012

2011

Separate financial
statements

2012

2011

7
8, 10
9

896,227,520
596,264,070
896,227,520
596,264,070
708,078,728
709,111,568
708,078,728
709,111,568
155,191,245
150,712,606
155,191,245
150,712,606
11,466,343
10,875,880
11,466,343
10,875,880
1,770,963,836 1,466,964,124 1,770,963,836 1,466,964,124

11
12
13

17,536,428
13,897,600
5,850,000
5,850,000
30,000,000
15,000,000
30,000,000
15,000,000
2,933,345,741 2,786,147,285 2,933,345,741 2,786,147,285
8,243,011
29,022,722
8,243,011
29,022,722

14
15

411,390
805,771
411,390
805,771
1,668,975
1,996,354
1,668,975
1,996,354
6,246,343
6,356,402
6,246,343
6,356,402
2,997,451,888 2,853,226,134 2,985,765,460 2,845,178,534
4,768,415,724 4,320,190,258 4,756,729,296 4,312,142,658

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of financial position (continued)
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2012

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

Liabilities and sharehoders’ equity
Current liabilities
16
Bank overdrafts
Trade and other payables
10, 17
Current portion of liabilities under
finance lease agreements
10, 18
Corporate income tax payable
Accrued expenses
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Liabilities under finance lease agreements
- net of current portion
10, 18
Long-term loans from directors
10, 19
19
Long-term loans from employees
Provision for long-term employee benefits
20
Other non-current liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities

2012

2011

Separate financial
statements

2012

2011

596,824,659

78
608,881,454

596,824,659

78
608,881,454

83,799,367
46,392,155
165,817,611
27,249,757
920,083,549

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

83,799,367
46,392,155
165,817,611
27,249,757
920,083,549

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

91,770,177
83,586,175
91,770,177
83,586,175
91,387,815
79,646,619
91,387,815
79,646,619
53,383,844
43,583,378
53,383,844
43,583,378
48,155,428
33,976,079
48,155,428
33,976,079
1,269,869
876,201
1,269,869
876,201
285,967,133
241,668,452
285,967,133
241,668,452
1,206,050,682 1,158,925,354 1,206,050,682 1,158,925,354

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of financial position (continued)
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2012

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

Shareholders’ equity
21
Share capital
Registered
450,000,000 ordinary shares of Baht 1 each
(2011: 45,000,000 ordinary shares of
Baht 10 each)
Issued and fully paid-up
450,000,000 ordinary shares of Baht 1 each
(2011: 45,000,000 ordinary shares of
Baht 10 each)
Share premium
Retained earnings
22
Appropriated - statutory reserve
Unappropriated
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity

2012

2011

Separate financial
statements

2012

2011

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
45,000,000
45,000,000
45,000,000
2,392,985,529 1,991,885,391 2,381,299,101 1,983,837,791
3,562,365,042 3,161,264,904 3,550,678,614 3,153,217,304
4,768,415,724 4,320,190,258 4,756,729,296 4,312,142,658

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of comprehensive income 
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2012

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

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 profit from
investment in joint venture, finance
cost and income tax expenses
Share of profit from investment in
joint venture
Profit before finance cost and income
tax expenses

2012

2011

Separate financial
statements

2012

2011

5,893,451,691 5,534,200,359 5,893,451,691 5,534,200,359
23,203,254
10,890,068
23,203,254
10,890,068
23,110,823
11,026,076
25,070,573
11,611,076
5,939,765,768 5,556,116,503 5,941,725,518 5,556,701,503
3,665,371,194 3,422,985,498 3,665,371,194 3,422,985,498
769,728,911
690,891,738
769,728,911
690,891,738
549,932,397
502,790,605
549,932,397
502,790,605
4,985,032,502 4,616,667,841 4,985,032,502 4,616,667,841

11

Finance cost
Profit before income tax expenses
Income tax expenses
Profit for the year
Other comprehensive income:
Actuarial losses
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
24
Earnings per share
Basic earnings per share

954,733,266

939,448,662

5,598,578

6,061,639

960,331,844
(15,277,608)
945,054,236
(91,312,172)
853,742,064

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

956,693,016
(15,277,608)
941,415,408
(91,312,172)
850,103,236

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

(16,141,926)
(16,141,926)
837,600,138

824,086,858

(16,141,926)
(16,141,926)
833,961,310

818,610,219

1.90

1.83

1.89

1.82

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

956,693,016
-

940,033,662
-
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Statement of changes in shareholders’ equity
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2012

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied
Retained earnings
Issued and
paid-up share
capital

Balance as at 1 January 2011

450,000,000

Share
premium

674,379,513

Appropriated statutory
reserve
Unappropriated

45,000,000

Total

1,511,148,533

2,680,528,046

Dividend payments (note 25)

-

-

-

(343,350,000)

(343,350,000)

Total comprehensive income for the year

-

-

-

824,086,858

824,086,858

Balance as at 31 December 2011

450,000,000

674,379,513

45,000,000

1,991,885,391

3,161,264,904

Balance as at 1 January 2012

450,000,000

674,379,513

45,000,000

1,991,885,391

3,161,264,904

Dividend payments (note 25)

-

-

-

(436,500,000)

(436,500,000)

Total comprehensive income for the year

-

-

-

837,600,138

837,600,138

2,392,985,529

3,562,365,042

Balance as at 31 December 2012

450,000,000

674,379,513

45,000,000

(Unit: Baht)
Separate financial statements
Retained earnings
Issued and
paid-up share
capital

Balance as at 1 January 2011

450,000,000

Share
premium

674,379,513

Appropriated statutory
reserve
Unappropriated

45,000,000

Total

1,508,577,572

2,677,957,085

Dividend payments (note 25)

-

-

-

(343,350,000)

(343,350,000)

Total comprehensive income for the year

-

-

-

818,610,219

818,610,219

Balance as at 31 December 2011

450,000,000

674,379,513

45,000,000

1,983,837,791

3,153,217,304

Balance as at 1 January 2012

450,000,000

674,379,513

45,000,000

1,983,837,791

3,153,217,304

Dividend payments (note 25)

-

-

-

(436,500,000)

(436,500,000)

Total comprehensive income for the year

-

-

-

833,961,310

833,961,310

2,381,299,101

3,550,678,614

Balance as at 31 December 2012

450,000,000

674,379,513

45,000,000

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of cash flows
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2012

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

2012
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 profit from investment in joint venture
Unrealised (gain) loss on exchange
Provision for long term employee benefits
Allowance for doubtful accounts (reversal)
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

2011

Separate financial
statements

2012

2011

945,054,236

932,157,799

941,415,408

926,681,160

443,869,641

411,071,194

443,869,641

411,071,194

(11,184,348)
(5,598,578)
(103,874)
7,364,868
(9,926)
(23,203,254)
13,368,169

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

(11,184,348)
(103,874)
7,364,868
(9,926)
(23,203,254)
(1,959,750)
13,368,169

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

1,369,556,934 1,338,363,892 1,369,556,934 1,338,363,892
1,042,766
(4,478,639)
(590,463)
110,059

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

1,042,766
(4,478,639)
(590,463)
110,059

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

(11,385,432)
89,023,670
(11,385,432)
89,023,670
20,127,120
31,024,748
20,127,120
31,024,748
393,668
340,294
393,668
340,294
(9,327,445)
(1,618,300)
(9,327,445)
(1,618,300)
1,365,448,568 1,259,846,485 1,365,448,568 1,259,846,485
(13,368,169) (11,574,920) (13,368,169) (11,574,920)
(111,980,032) (109,362,129) (111,980,032) (109,362,129)
1,240,100,367 1,138,909,436 1,240,100,367 1,138,909,436

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of cash flows (continued)
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2012

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

2012
Cash flows from operating activities
Purchase of other long-term investment
Acquisition of property, plant and equipment
Proceeds from disposals of property,
plant and equipment
Decrease (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
Increase (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
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

2011

Separate financial
statements

2012

2011

(15,000,000)
(515,623,276)

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

(15,000,000)
(515,623,276)

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

27,778,142

4,813,542

27,778,142

4,813,542

20,779,711
(15,975)
23,203,254
1,959,750
(456,918,394)

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

20,779,711
(15,975)
23,203,254
1,959,750
(456,918,394)

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

(78)

78

(78)

78

(68,260,107)
11,741,196

(52,180,486)
6,850,649

(68,260,107)
11,741,196

(52,180,486)
6,850,649

9,800,466
(436,500,000)
(483,218,523)
299,963,450
596,264,070
896,227,520

(4,253,329)
(343,350,000)
(392,933,088)
211,197,084
385,066,986
596,264,070

9,800,466
(436,500,000)
(483,218,523)
299,963,450
596,264,070
896,227,520

(4,253,329)
(343,350,000)
(392,933,088)
211,197,084
385,066,986
596,264,070

91,983,369

74,435,766

91,983,369

74,435,766

10,093,518
-

10,776,006
11,808,700

10,093,518
-

10,776,006
11,808,700

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Notes to financial statement
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2012

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.

3.	New accounting standards not yet effective
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
TAS 20 (revised 2009)

Income Taxes
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

TAS 21 (revised 2009)
Financial Reporting Standard:
TFRS 8
Operating Segments
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

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 standard.

	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. The effect of the adoption to the financial statement of the
Company will be to increase profit for the year 2012 by Baht 1.5 million (0.003 Baht per share) and increase broughtforward retained earnings of the year 2012 by Baht 3.5 million (0.008 Baht per share)
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In addition, the Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 30/2555 - 34/2555, published
in the Royal Gazette on 17 January 2013, mandating the use of accounting treatment guidance and accounting standard
interpretations as follows.

	Effective date
Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets
Accounting Standard Interpretation:
SIC 29
Service Concession Arrangements: Disclosures
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 4
Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 12
Service Concession Arrangements
TFRIC 13
Customer Loyalty Programmes

1 January 2013
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014

The management of the Company has assessed the effect of these standards and believes that Accounting
Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets, SIC 29, TFRIC 4 and TFRIC 12 are not relevant to the business
of the Company. Management is still evaluating the first-year impact to the financial statements of the adoption of
TFRIC 13 and has yet to reach a conclusion.

4.	Change in accounting policy
During the current year, the Company changed its accounting policy for employee benefits with respect to
actuarial gains and losses arising from post-employment benefits, so that the financial statements more appropriately
reflect the Company’s financial performance and to conform with accounting policy of the Group. As a result, such
actuarial gains and losses are now recognised immediately in other comprehensive income, whereas they would
previously have been recognised immediately in profit or loss. The change has no effect to the prior year financial
statements because the Company has such actuarial gains and losses for the first time in this year.

5.	Significant accounting policies
5.1	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.

5.2	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.
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5.3	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.

5.4

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.

5.5

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.

5.6	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
Machinery and equipment
Computer equipment
Furniture and office equipment
Motor vehicles

-

10 - 20 years
5 - 20 years
3 - 5 years
5 years
5 years

No depreciation is provided on land, construction in progress and assets under installation.
Depreciation is included in determining income.  
An item of property, 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.

5.7

Intangible assets

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

				Useful lives
Computer software

5 years

5.8	Leasehold rights and amortisation
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.

5.9	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.

5.10	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.

5.11	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.

161

162

ANNUAL REPORT 2012 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED  

5.12 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.
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.

5.13	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 and death. The Company treats these severance payment obligations 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 are recognised immediately in other
comprehensive income.
Actuarial gains and losses arising from other long-term benefits are recognised immediately in profit
or loss.
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The Company measures past service costs when a change in the liability results from an amendment
to its defined benefit plan, and recognises these costs as expenses on a straight-line basis over the average
period remaining until the benefits are vested. If the benefits vest immediately following the introduction
of, or changes to, a defined benefit plan, past service costs are recognised immediately.
The defined benefits liability and other long-term benefit liabilities comprise the present value of the
defined benefit obligation less unrecognised past service cost.
For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits in 2011, 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 2011.

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

5.15	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.

6.	Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards 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.
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	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.

	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.

7.	Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
			

Cash
Bank deposits
Bank of Thailand bond
Bill of exchange
Total

2012

2011

1,987
174,241
625,000
95,000
896,228

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

As at 31 December 2012, bank deposits in saving accounts, fixed deposits and  bill of exchange carried
interests between 0.13 and 3.10 percent per annum (2011: between 0.13 and 3.20 percent per annum).

8.	Trade and other receivables
(Unit: Thousand Baht)

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

2012

2011

582
582

266
266

405,181

372,428

298,874
251
596
552
705,454
(97)
705,357
705,939

335,581
780
82
708,871
(107)
708,764
709,030
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(Unit: Thousand Baht)

			
Other receivables
Other receivables - related party
Other receivables - unrelated parties
Total other receivables
Trade and other receivables - net

9.

2012
425
1,715
2,140
708,079

2011
82
82
709,112

Inventories
(Unit: Thousand Baht)

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

2012

2011

3,294
3,540
73,065
40,250
35,042
155,191

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

10.	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)

		
2012
2011
Transactions with related companies
Sales of goods

Transfer pricing and
lending policy

4

2

810

776

Rental expenses

1

1

Interest expenses under
finance lease agreements
Rental income

4

4

0.3

0.3

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
Agreed price which approximates the
market price
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(Unit: Million Baht)

		
2012
2011
Service income
Transactions with related persons
Interest expenses

Transfer pricing and
lending policy

0.8

0.3

3

3

Agreed price which approximates the
market price
Interest at the rate of 4.00%
per annum  (2011: 4.00% per annum)

The balances of accounts as at 31 December 2012 and 2011 between the Company and those related persons
or parties are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
			

Trade and other receivables - related parties (Note 8)
Joint venture (related by the Company has holding interest
1n that company and has common shareholders and common directors)
Connected company (related by connected directors)
Total trade and other receivables - related parties
Trade and other payables - related parties (Note 17)
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 18)
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
Liabilities under finance lease agreements
- related party - net
Long-term loans from directors

2012

2011

932
75
1,007

203
63
266

206,659
16,165
222,824

203,381
17,638
221,019

76,872
(4,064)
72,808
(37,038)

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

35,770

41,223

91,388

79,647
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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 2012
Increase	Decrease 31 December 2012

Long-term loans from directors

79,647

55,081

43,340

91,388

	Directors’ and management’s remuneration
During the year ended 31 December 2012 and 2011, the Company had employee benefit expenses of their
directors and management as below.
(Unit: Million Baht)

2012

			

Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total

2011

54.2
1.2
55.4

53.1
1.0
54.1

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

11.

Investment in joint venture
11.1 	Details of investment in joint venture
Investment in joint venture represents investment in entity which is jointly controlled by the Company
and other companies. Details of the investment are as follows:

					Financial 	Separate financial
					
statements in
statements in
Jointly controlled	Nature of	Paid-up	Shareholding	which the equity	which cost
entity	business
capital
percentage
method is applied method is applied
			Million
2012
2011
2012
2011
2012
2011
			
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

17,536

13,897

5,850

5,850

17,536

13,897

5,850

5,850

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.
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11.2	Share of profit and dividend received
During the year, the Company recognised its share of profit from investments in the joint venture in
the financial statement in which the equity method is applied and dividend income in the separate financial
statement in which cost method is applied as follows:
(Unit: Thousand Baht)
	Financial statements in which 	Separate financial statements
the equity method is applied in which the cost method is applied
		
Jointly controlled entities

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

2012
President Green House Foods
Company Limited
Total

5,599
5,599

2011
6,062
6,062

2012

2011

1,960
1,960

585
585

11.3	Summarised financial information of jointly controlled entity
The Company’s proportionate share of the assets, liabilities, revenue and expenses of President Green
House Foods Company Limited, according to proportion under joint venture agreement, is as follows:
(Unit: Million Baht)
As at 31 December
			

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

2012
5.4
20.2
25.6
(7.8)
(0.2)
(8.0)
17.6

2011
6.4
14.4
20.8
(6.6)
(0.2)
(6.8)
14.0
(Unit: Million Baht)

	For the years ended 31 December
			

Revenue
Cost of sales
Selling and administrative expenses
Profit before income tax expenses
Income tax expenses
Profit for the year

2012
55.0
(41.3)
(5.9)
7.8
(2.2)
5.6

2011
34.9
(22.1)
(4.0)
8.8
(2.7)
6.1
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12.	Other long-term investment
			Paid up	Shareholding
	Company’s name	Nature of business
capital
percentage

Investment
value (cost)

			
Million
2012
2011
2012
2011
			
Baht	Percent	Percent	Thousand	Thousand
						
Baht
Baht

Treasure Hill Co., Ltd.
Golf course service
President Flour Mills
Production and
Co., Ltd.
distribution of flour
Less: Allowance for impairment
of investment
Other long-term investment - net

200

1

1

2,000

2,000

300

10

10

30,000

15,000

(2,000)
30,000

(2,000)
15,000

According to the financial statements for the year ended 31 December 2012 prepared by the management of
Treasure Hill Co., Ltd., the net worth attributable to the Company’s investment was approximately Baht 0.1 million
(2011: 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 longterm investment. President Flour Mills Company Limited already called up 50% of its registered share. The Company
made share payment of Baht 15 million in May 2011. Subsequently, the Company made addition share payment of
Baht 15 million in October 2012.

13.	Property, plant and equipment
(Unit: Thousand Baht)
							Construction in
					
Furniture		
progress and
				Machinery and and office	Motor
assets under
		Land
Building
equipment equipment
vehicles
installation	Total
Cost
1 January 2011
Additions
Transfers in (out)
Disposals
31 December 2011
Additions
Transfers in (out)
Disposals
31 December 2012

167,359
167,359
(810)
166,549

1,030,498
9,397
1,039,895
(7,874)
1,032,021

2,089,621
16,359
636,179
2,742,159
13,327
410,267
(11,734)
3,154,019

681,741
50,403
44,718
(22,562)
754,300
40,659
33,602
(15,402)
813,159

568,872
3,006
87,246
(11,745)
647,379
8,497
88,897
(22,823)
721,950

339,559
466,523
(777,540)
28,542
539,459
(532,766)
35,235

4,877,650
536,291
(34,307)
5,379,634
601,942
(58,643)
5,922,933
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(Unit: Thousand Baht)
							Construction in
					
Furniture		
progress and
				Machinery and and office	Motor
assets under
		Land
Building
equipment equipment
vehicles
installation	Total
Accumulated depreciation
1 January 2011
206,466 1,112,163     500,387
397,709
Depreciation for the year
49,761
211,549
86,626
62,193
Depreciation - disposals
(21,976)
(11,391)
31 December 2011
256,227 1,323,712
565,037
448,511
Depreciation for the year
50,043
240,794
82,064
70,231
Depreciation - disposals
(5,431)
(3,827)
(15,275)
(22,499)
31 December 2012
300,839 1,560,679
631,826
496,243
Net book value
31 December 2011
167,359
783,668 1,418,447
189,263
198,868
28,542
31 December 2012
166,549
731,182 1,593,340
181,333
225,707
35,235
Depreciation for the year
2011 (Baht 311 million included in manufacturing cost, and the balance included in selling and administrative expenses)
2012 (Baht 340 million included in manufacturing cost, and the balance included in selling and administrative expenses)

2,216,725
410,129
(33,367)
2,593,487
443,132
(47,032)
2,989,587
2,786,147
2,933,346
410,129
443,132

As at 31 December 2012, the Company has equipments and assets under installation acquired under finance
lease agreements, with net book value amounting to Baht 219 million and Baht 21 million, respectively (2011: Baht
191 million and Baht 11 million, respectively).
As at 31 December 2012, 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 1,387
million (2011: Baht 1,145 million).

14.

Intangible assets
Details of intangible assets, which are computer software, are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

			

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

2012

2011

11,633
16
11,649
(11,238)
411

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

410

614
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15.	Leasehold rights
(Unit: Thousand Baht)
			

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

16.

2012

2011

7,486
(5,817)
1,669

7,486
(5,490)
1,996

327

328

Bank overdrafts
The Company has overdraft facilities of Baht 44 million, which bear interest at a rate of MOR percent per

annum.

17.	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

2012

2011

222,724
291,444
100
9,763
72,793
596,824

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

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

Liabilities under finance lease agreements - related party
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

2012

2011

76,872
(4,064)
72,808
(37,038)
35,770

88,169
(4,671)
83,498
(42,275)
41,223

109,243
(6,482)
102,761
(46,761)

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

56,000

42,363
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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.
Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as follows:
(Unit: Million Baht)
As at 31 December 2012
		Less than
		
1 year

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

1-3 years	Total

90.4
(6.6)
83.8

95.7
(3.9)
91.8

186.1
(10.5)
175.6
(Unit: Million Baht)

As at 31 December 2011
		Less than
		
1 year

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

1-3 years	Total

74.1
(5.9)
68.2

86.9
(3.3)
83.6

161.0
(9.2)
151.8

19.	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 2012,
deposits bore interest at a rate of 4.0% per annum (2011: 4.0% per annum).  The Company presents these deposits
as non-current liabilities in the statements of financial position.

20.	Provision for long-term employee benefits
(Unit: Thousand Baht)
		Provision for 	Other
		
employee
long-term
		
retirement
employee
		benefits	benefits	Total

Defined benefit obligation as at
1 January 2011
Current service cost
Interest cost
Benefits paid during the year

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

3,443
821
156
(700)

31,564
2,615
1,415
(1,618)
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(Unit: Thousand Baht)
		Provision for 	Other
		
employee
long-term
		
retirement
employee
		benefits	benefits	Total

Defined benefit obligation as at
31 December 2011
Current service cost
Interest cost
Benefits paid during the year
Actuarial losses
Past service costs
Defined benefit obligation as at
31 December 2012		
Unrecognised past service costs
Provisions for long-term employee
benefits as at 31 December 2012

30,256
3,196
1,842
(8,697)
16,142
22,194

3,720
1,014
161
(630)
143
-

33,976
4,210
2,003
(9,327)
16,285
22,194

64,933
(21,186)

4,408
-

69,341
(21,186)

43,747

4,408

48,155

During the current year, the Company amended its defined benefit plan, with additional benefits introduced,
resulting in an increase of Baht 22.2 million in its liabilities related to past service costs. The Company recognises
past service costs as an expense on a straight-line basis over the average period that employees will work until
retirement. Past service cost expenses included in profit or loss for the year ended 31 December 2012 amounted to
Baht 1.0 million.
Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss was as follows:
(Unit: Thousand Baht)

			

2012

2011

Current service cost
Interest cost
Actuarial loss recognised during the year
Past service costs recognised during the year
Total expense recognized in profit or loss

4,210
2,003
143
1,008
7,364

2,615
1,415
4,030

Line items under which such expenses are included in profit or loss
Cost of sales
Selling and administrative expenses

2,090
5,274

838
3,192

Total actuarial losses recognized in the other comprehensive income of the Company as at 31 December
2012 amounted to Baht 16.1 million.
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Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:

2012

			
			

2011

(% per annum) (% per annum)

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

3.30 - 4.60
5-7
20 - 47

3.55 - 4.21
5-6
19 - 52

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous period are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
		Experience adjustments arising on
	Defined benefit obligation
the plan liabilities
	Provision 	Other 		Provision 	Other
for employee long-term		
for employee long-term
retirement
employee		
retirement
employee
	benefits 	benefits	Total	benefits	benefits	Total

Year 2012
Year 2011

43,747
30,256

4,408
3,720

48,155
33,976

8,040
-

(82)
-

7,958
-

21.	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.

22.	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.
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23.	Expenses by nature
Significant expenses by nature are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
			

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

24.

2012

2011

2,590,772
(1,756)
1,161,446
443,870
260,055
138,956

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

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.

25.	Dividend payments
During the years ended 31 December 2012 and 2011, the Company had dividend payments as follows:
			Total	Dividend
		
Approved by
dividends
per share	Paid on
			

For the year 2012
Final dividend on 2011
income
Interim dividend on 2012
income for the six-month
period ended 30 June 2012

Total dividend payments
for 2012
For the year 2011
Final dividend on 2010
income
Interim dividend on 2011
income for the six-month
period ended 30 June 2011

Total dividend payments
for 2011

Annual General Meeting
of the shareholders on
24 April 2012
The meeting of the
Company’s Board of
Directors no. 9/2012  
on 25 September 2012

(Thousand Baht)

(Baht)

243,000

0.54

23 May 2012

193,500

0.43

24 October 2012

176,850

3.93

27 May 2011

166,500

0.37

14 October 2011

436,500
Annual General Meeting
of the shareholders on
28 April 2011
The meeting of the
Company’s Board of
Directors no. 9/2011  
on 20 September 2011

343,350
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26.	Promotional privileges
The Company has received the promotional privileges from the Board of Investment under the Investment
Promotion Act B.E. 2520 as follows:
	Certificate No.
	Date

1. Promotional privileges for

1663(3)/2547

1973(3)/2550

1343(2)/2555

18 August 2004

26 September 2007

22 March 2012

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

Manufacture of
ready-made food

Manufacture of
bakery products

Granted

Granted

8 years
(will expire on
2 June 2017)

8 years (not over
100 percent of
investment excluding
land and working
capital)

5 years

5 years

1 year

Not granted

1 year

Not granted

3 June 2009

Not yet commenced

2. Significant privileges
2.1 Exemption from import duty on
Granted
approved machinery
2.2 Exemption from corporate income tax
8 years
on net income from promoted operation (will expire on
(commencing from the date of earning
2 January 2014)
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
5 years
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
1 year
and essential materials imported for
export manufacturing commencing as
from the first import date
2.5 Exemption from import duty on goods
1 year
imported for re-export commencing as
from the first import date
3. Commencing date
3 January 2006
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Sales of the Company are derived from domestic sales which could be segregated between promoted and
non-promoted operations as follows:
(Unit: Million Baht)
	Promoted	Non-promoted
operations
operations	Total

2012
Sales
Domestic sales
Total sales

3,709
3,709

2011
3,570
3,570

2012
2,184
2,184

2011
1,964
1,964

2012
5,893
5,893

2011
5,534
5,534

27.	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 2012, the Company contributed Baht 20.0 million
(2011: Baht 16.0 million) to the fund.

28.	Financial information by segment
The Company’s operations involve a single industry segment, which is the manufacture and sale of bakery
products, and its main distribution channel is the wholesaling 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.  

29.	Commitments and contingent liabilities
29.1	Capital commitments
As at 31 December 2012, the Company had capital commitments in respect of procurement agreements
for production machinery and equipment of approximately Baht 1.6 million and JPY 153.8 million (2011: Baht
7.0 million and JPY 624.1 million, respectively), in which the delivery is scheduled from January to March
2013. Moreover, joint venture had capital commitments of approximately Baht 0.1 million (2011: Baht 2.7
million), relating to the restaurant interior decoration and software development.

29.2	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.
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Future minimum lease and related service payments under these non-cancellable operating lease
contracts were as follows:
(Uni t: Million Baht)
	The Company
As at 31 December

2012
Payable within:
Less than 1 year
1 to 5 years
More than 5 years

16.6
10.8
0.3

Joint venture
As at 31 December

2011
12.0
10.4
0.7

2012

2011

12.7
9.5
-

7.8
11.9
-

29.3	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 2012 amounted to approximately Baht 0.3 million (2011: Baht 0.2 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 license fee as stipulated in
the agreement.  The license fees for the year 2012 amounted to approximately Baht 3.2 million (2011: Baht
2.0 million).  

29.4	Long-term purchase commitments
The Company has commitments under natural gas purchase agreement for periods of 5 - 7 years.
Under the agreement, the Company is committed to purchase natural gas at a minimum quantity at the
price stipulated in the agreement.
				
	No.	Period	Expired date
		

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
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29.5	Other long-term investment commitments
As at 31 December 2012, the Company had the outstanding commitments in respect of uncalled
portion of investment in shares of President Flour Mills Company Limited of Baht 30 million (2011: Baht 45
million).  

29.6	Guarantees
As at 31 December 2012, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 20.6 million
(2011: 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 (2011: Baht 4.4 million) to guarantee contractual performance under the
natural gas purchase agreement, Baht 16.1 million (2011: Baht 16.1 million) to guarantee electricity use and
Baht 0.1 million (2011: Baht 0.1 million) among others.

29.7	Litigation
As at 31 December 2012, the Company was being sued for compensation totaling approximately Baht
35.5 million in connection with traffic accidents.
At present, most of the cases, with claims totaling approximately Baht 30 million, are in the process
of taking evidence from the plaintiffs and defendants, while for a case with a claim of approximately Baht
5.5 million, the Civil Court has ordered the Company and other defendants to pay approximately Baht 2.1
million. However, the Company appealed to the Appeal Court on such case and the case is now still being
considered by the Appeal Court.
The Company already has insurance that partially covers such claims and the management of the
Company believes that they will not suffer material losses (if any) as a result of this litigation. Therefore,
the Company has not set aside provision for the contingent liability in the accounts.

30.	Financial instruments
30.1	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 and other
receivables, bank overdrafts, trade and other payables, liabilities under finance lease agreements and longterm 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
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 shortterm 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.
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Significant financial assets and liabilities 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 reprising date if this occurs before the maturity date.
As at 31 December 2012
	Fixed interest rates
Within
1 year

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

			Million Baht			

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables

820
820

Financial liabilities
Trade and other payables
Liabilities under finance
lease agreements
Long-term loans from
directors/employees

-

-

-

-

-

84
145
229

64
64

(% p.a.)

12
708
720

896
708
1,604

0.13 - 3.10
-

597

597

-

92

-

-

176

4.65 – 5.21

-

145
918

4.0

92

-

-

597

As at 31 December 2011
	Fixed interest rates
Within
1 year

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

			Million Baht			

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables

544
544

Financial liabilities
Trade and other payables
Liabilities under finance lease
agreements
Long-term loans from
directors/employees

-

-

-

-

-

68
123
191

39
39

84
84

(% p.a.)

13
709
722

596
709
1,305

0.13 - 3.20
-

609

609

-

-

-

152

4.65 - 9.61

-

-

123
884

4.00

609
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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 assets and liabilities denominated in foreign currencies are summarised
below.
		Financial assets	Financial liabilities
Average exchange rate
	Foreign currency	as at 31 December	as at 31 December	as at 31 December
		

		

2012

2011

-

-

2012

2011

(Thousand) (Thousand) (Thousand) (Thousand)

US Dollar
Euro
Pound sterling
Japanese Yen

522

237

4,710

623
10
8
35,568

2012

2011

(Baht per foreign currency unit)

30.7775
40.5563
49.3458
0.3580

31.8319
41.3397
49.2089
0.4084

There was no foreign exchange contracts outstanding as at 31 December 2012. The foreign exchange
contracts outstanding as at 31 December 2011 are summarised below.
	Foreign currency Bought amount	Contractual 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

30.2	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.
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31.	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
2012, the Company’s debt-to-equity ratio was 0.3:1 (2011: 0.4:1).

32.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 19 February

2013.
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ภาคผนวก

APPENDIX
รายงานแห่งความยั่งยืน
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สารจากกรรมการผู้อำนวยการ

MESSAGE FROM MANAGING DIRECTOR

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผู้อำนวยการ
MR. APICHART THAMMANOMAI
Managing Director

“ธุรกิจที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ในยุคปัจจุบัน
การดำเนินกิจการของบริษัทแต่ละแห่งต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึง
ชุ ม ชนที่ เ ราอาศั ย อยู่ ก็ ดี การอยู่ ร่ ว มกั น ได้ แ บบพึ่ ง พาอาศั ย 

และพร้ อ มจะเติ บ โตไปด้ ว ยกั น ต้ อ งมี ปั จ จั ย หลายอย่ า งประกอบ 

ซึ่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากมายในปัจจุบัน ทำให้หลายภาคส่วนตื่นตัว และหาวิธีการที่จะ
อยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและยืนนาน 
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงจุดนี้ว่า การจะดำเนินธุรกิจไปได้
อย่างยั่งยืนต้องมีการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติพร้อมทั้งประกาศเป็นนโยบาย
มาโดยตลอด พันธกิจที่เกิดขึ้นกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานในองค์กร
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและยึดมั่นเสมอมา ส่งผลให้ในปี 2555 ที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัลคุณภาพมาตรฐานของ
สถานประกอบการทางด้านอาหาร “อย. Quality Award คุณภาพ
ปลอดภัย ใส่ใจสังคม” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นับเป็นรางวัลการัน
ตีความรับผิดชอบสูงสุดที่บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารพึงได้รับ
และแสดงได้อย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น 
ส่ ว นกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น ในด้ า นอื่ น ๆ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดังจะ
ได้กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้
ผมมีความภูมิใจที่ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด
(มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ควบคู่กับการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและอยู่คู่กับชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างมีความ
สุขและยั่งยืน เราจะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออยู่คู่สังคมไทย
ตลอดไป 

“Good business should be responsible to
societies”. Nowadays, each business operation involved with
stakeholders, customers, suppliers, shareholders, including
communities in which we are residing. Living together by
relying on each other and growing together shall be based on
several factors. With several changes in natural environment
and societies, many communities are alert and find methods
of living together appropriately and enduringly.
The company realizes in order to sustain business,
we must be responsible to societies, which is a guideline that
the company complies, conduct, and publicizes. The existing
mission motivates every department of the organization to
strictly abide to. As a result, last year, the company was
selected by the Office of Food and Drug Administration,
the Ministry of Public Health to receive an award for being
excellent food entrepreneur “FDA Quality Award - safe,
quality, considered to society” for the third consecutive year.
This award quarantees that we are the most responsible
food entrepreneur and tangibly show to customers so that
they will have confidence in the products.
For activities promoting other aspects of
sustainability, the company prepares to operate
systematically and continuously as would be mentioned in
the report.
We, the President Bakery Public Company
Limited have been a proud manufacturer that takes parts
in producing quality products at international standard by
acknowledging safety to consumers, good corporate
governance, and environment. We thrives to develop
products and serve Thai society.
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

GOOD CORPORATE GOVERNANCE
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายบริหารเป็นผู้ผลักดัน และวางแนวนโยบายเพื่อให้
พนักงานของบริษัทฯ ได้นำไปสานต่อและปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิด
การดำเนินงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกๆ ด้าน
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารงานของบริษัท และกรรมการที่เป็นอิสระหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นการ
ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเป็นส่วนที่สำคัญในการผลักดัน
ให้การพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ บริษัทยังมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากลยุทธ์
การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร ตลอดจนจะท้วงติงหรือคัดค้าน
การกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็น
ขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ทุกราย รวมทั้งต้องจัดให้มีการรายงานทางการเงิน ระบบการ
ควบคุ ม ภายใน และการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ ได้
สร้ า งกลไกควบคุ ม การดำเนิ น งานของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความเชื่อมั่น ความเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขายสินค้า พนักงาน
ดังนั้น บริษัทจึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย  
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมทั้ ง
หลั ก การการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ได้
กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้ดังนี้

President Bakery (Public) Co., Ltd. recognize  the
importance of business operations under Good Corporate Governance by Board of Directors and executives
motivation which set the policy so that the company’s
employees can maintain and conduct their work
transparently and can be checked in every aspect.
The company’s boards of directors consist of
executives and independent directors or audit committee. The Board of Directors shall conduct their works
by adhering to the corporate governance principle
thoroughly. Board of Directors, executives, and
employees are important parts in thriving for transparent
development and building confidence to shareholders,
suppliers, and related persons. They shall perform their
duties in accordance with the law, the objectives, and
the company’s regulations, including resolutions of
shareholders’ meeting with faith and honesty, and
consider interests of the company and shareholder as
priority.
The company also has independent directors
and audit committee who could use their own discretion
independently for considering strategies, work management, and resource utilization. They could protest and
disagree to any action of other directors or management
team in case there are conflicts of interest that will affect
every shareholder’s equality, including preparing financial
reports, internal control system, and corporate governance with efficiency and reliability.
In order for the company to grow with stability
and long-lasting, the company develops mechanism to
control its operations which shall be transparent, and
auditable, leading to reliability and fairness to shareholders, customers, suppliers, and employees.
Therefore, the company complies with regulations of the laws, the Securities and Exchange Commission, and the Stock Exchange of Thailand, including the
principles of Good Corporate Governance which the
Board of Directors specified as follows:  
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1. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการ
กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละชุด และผู้บริหารอย่างชัดเจน
2. ดำเนิ น การให้ เ ชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า รายงานทางการเงิ น
สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง โดยมีการประเมินและวาง
มาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่
เหมาะสม
3. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของ
บริษัทและการกำกับดูแลฝ่ายบริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ภายใต้หลักการการถ่วงดุลอำนาจที่ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบ
ภายใน
4. ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท เป็ น ที่ ตั้ ง ด้ ว ยการจั ด วางระบบการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส รอบคอบและมีเหตุผล
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตาม
ความจริ ง โดยการเปิ ด เผยนั้ น ต้ อ งไม่ กระทบต่ อ ประโยชน์ อั น
ชอบธรรมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
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

1. To arrange for the company’s management
structure to have clear scopes of authorities and responsibilities in each board and executives  
2. To ensure that financial reports reflect actual
performance by evaluating and using measures to prevent
and manage risks at a suitable level
3. To ensure that the company’s process and
the management’s governance were efficient under the
transparent balance of power and auditability. Therefore,
it is important to focus on the control system and the
internal audit system.  
4. To process the conflict of interest by prioritizing company’s benefit by establishing tranparent and
reasonable system.
5. To disclose the information base on the truth
where the discloser must not effect and damage the
company’s benefit.   
6. To excel in the business, emphasize customer
satisfaction, and always create good things  
7. 	To establish virtue, build good sense, and
develop employees’ potentials to prosper with the
company
8. To acknowledge and respect shareholders’
rights equally
9. To operate with responsibility for the
environment and the society as a whole
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การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
FAIR BUSINESS OPERATIONS
บริษัทฯ ถือปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนิน
ธุรกิจ โดยยึดแนวปฏิบัติ คือ

1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผย
ข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน

บริษัทฯ มีขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานทั้ง
ระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ และ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส พร้อมมีการแสดงข้อมูลสำคัญทั้งในรูปแบบรายงาน
ประจำปี ที่ เ ป็ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดย
สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและจัดซื้อวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ในส่วนต่างๆ อย่างเป็นรูปแบบเพื่อให้
ผู้ผลิตได้มีโอกาสนำเสนออย่างเท่าเทียม และมีคณะกรรมการตรวจ
สอบอย่างเป็นระบบ

3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ทางบริษัทฯ มุ่งสร้างสรรค์
นวัตกรรมสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ
มิได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด 

		

The Company operates justly by the following
guidelines:

1. TO AVOID OPERATION THAT MIGHT CAUSE
CONFLICTS OF INTEREST AND TO COMPLETELY
DISCLOSE IMPORTANT INFORMATION   

		 The company has transparent standard procedures
for both sales systems channels and procurement including
presenting important information in both printed annual
report and electronic media that can be accessed via the
company’s website.

2. PROMOTE BUSINESS COMPETITION
INDEPENDENTLY

		 The company has systematic procurement process
for raw materials and packaging, including various equipment, so supplier can compete equally addition, there is a
systematic audit.

3. UNSUPPORTED OF OPERATIONS THAT
VIOLATE INTELLECTUAL PROPERTY
AND COPYRIGHT  

		 The company abide to the policy of not violating
intellectual property rights, not copying, and not using
others’ intellectual property rights without permission.
The company determine to innovate new products, to
design quality products, and to fulfill consumers needs. In
the past year, the company did not violate any intellectual
property.

การต่อต้านทุจริต

ANTI-CORRUPTION
บริ ษั ท ฯ ดำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยมี แ นวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การ
ต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงถือ
เป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความ
สำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด
โดยจัดระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและ
ทุจริต สามารถตรวจสอบได้และเน้นให้พนักงานเห็นความสำคัญ
ของการต่อต้านทุจริต
หากพบว่ามีการละเมิดนโยบาย ถือเป็นความผิดร้ายแรง
ต่อหน้าที่การงาน ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีการให้สินบนเพื่อ
ผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

The company complies with the guidelines of anticorruption and will not bribe for the business interest base
on correctness, transparency, and law. All employees must
adhere to the policy of not accomplish their duties on the
grounds of dishonesty or bribery by using the management
system that can prevent and check bribery and dishonesty
and emphasize employees to realize the importance of anticorruption.
In case of policy violation, it is deemed to be a
serious mistake at his/her works. For the past whole year,
there was no any bribe case to seek exploitations to the
Company’s business.
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

RESPECT HUMAN RIGHTS

p มีการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี
Knowledge on rights, benefits and welfares
are provided to employees every year.

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่าง
ชัดเจน โดย

1. ดำเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
อาทิ ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยทางบริษัทฯ จะไม่
รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาเป็นพนักงานและให้สิทธิพนัก
งานในการโต้แย้ง เพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือ
ทุจริตต่อหน้าที่การงาน

2. จัดระบบการทำงาน
มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
อย่างเหมาะสม

3. พัฒนาพนักงาน
เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพเปิดโอกาสให้
เรียนรู้ และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

p มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2555 ในวันที่ 12 ต.ค.55
Employees’ health check was arranged for the year 2012
on October 12, 2012.

		

The Company has a clear human rights guideline :

1. TO OPERATE BUSINESS THAT 

		 DOES NOT INVOLVE HUMAN
		 RIGHTS VIOLATION
		 For example anti-child labor. The company
will not allow people age less than 18 years old to
work as employees and offer employees the rights to
dispute and prove themselves in case of being accused
of wrongdoing or being dishonest in their work duties.   

2. TO PREPARE WORK SYSTEM.
		 The company focuses on safety and hygiene in
work places.

3. TO IMPROVE EMPLOYEES
		 In order to sharpen their skills, develop their
potentials, and offer opportunities to learn and appropriate promotion.
		 Knowledge on rights, benefits and welfares are
provided to employees every year. Employees’ health
check was arranged for the year 2012 on October 12,
2012.
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
FAIR TREATMENT OF LABOR

p มอบรางวัลพนักงานอายุงาน 10 ปี 			
ในวันที่ 19 ก.ค. 55
Award to 10-year employees
on July 19, 2012

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
พนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ด้านสวัสดิการและเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการ
ต่างๆ แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีช่องทางในการสื่อสาร
อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วน
ร่วมในกิจรรมทางศาสนา การให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานเพื่อให้
ทราบผลการดำเนินการและสถานการณ์ที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ
โดยจัดให้มีวันผู้บริหารพบพนักงานเพื่อแจ้งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ปีละ 2 ครั้ง และให้การอบรมหลักสูตรสร้างสุขสนุกกับการทำงาน
โดยมีหลักธรรมคำสอนเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัวและการ
ทำงานซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการสร้าง
ขวัญกำลังใจให้พนักงาน ได้แก่ การมอบรางวัลพนักงานดีเด่น
ประจำปี และพนักงาน 10 ปี เป็นต้น 

p มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา พนักงาน จำนวน 30 ทุน
ทุนละ 5,000 บาท ในวันที่ 19 ก.ค. 55
Award 30 scholarships for children, Bt. 5,000 each,
to employees of the company on July 19, 2012

The company set up a board to promote
employees’ welfare in order to give opportunities for
them to take part in the welfare management and to be
center of assistance in welfares for employees thoroughly,
including opportunities for communicating channel.  
The company encourages management team
and staff to take part in religious activities. In addition,
the company held “MD and staff meeting” twice a year
to inform employees on operating results and organization situation. The company also provides “Fun at Work”
training course by applying Dharma teachings to their
families and workings for better quality of life, including
building employees’ morale such as awarding excellent
employee of the year and 10-year employee.
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

CONSUMER RESPONSIBILITY
ด้านอาหารและโภชนาการ
(Food and Nutrition)

มีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้มีความเป็นสากล
และทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยยึดแนวปฏิบัติ คือ
p สินค้าปลอดภัย และวางใจได้

		 ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

บริษัทฯ มีกระบวนการเรียกคืนกรณีสินค้าที่ไม่ได้
มาตรฐานอย่างเป็นระบบเพื่อสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
p แสดงข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอกับผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคจาก
ปัญหาภาวะโภชนาการเกิน และโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคอ้วน
โรคเบาหวาน และความดั น โลหิ ต สู ง ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาในระดั บ
ประเทศ ประกอบกั บ ทางกระทรวงสาธารณสุ ข เอง ได้ มี การ
ประกาศนโยบายลด หวาน มัน เค็ม ซึ่งบริษัทฯ ต้องการให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องเพียงพอกับผู้บริโภค โดยบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ จะ
แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึง
มี ก ารจั ด ทำข้ อ มู ล โภชนาการรู ป แบบใหม่ ตามนโยบายของ
สำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข
ในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ (GDA) 
ซึ่งทางบริษัทฯ เองได้เคยลงนามบันทึกความร่วมมือ
(MOU) กับ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในโครงการ
รณรงค์ด้านโภชนาการมาตั้งแต่ ปี 2554 จึงได้ต่อยอดเรื่องการ
แสดงฉลากโภชนาการจากรูปแบบปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดของ
ข้ อ มู ล ค่ อ นข้ า งมาก ทำให้ เ ข้ า ใจได้ ย าก ทางสำนั ก งานคณะ
กรรมการอาหารและยา จึงได้จัดทำรูปแบบที่แสดงค่าพลังงาน
น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ บนด้าน
หน้าฉลากเรียกว่า ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily
Amounts) 

FOOD AND NUTRITION
The company developed product standards internationally and accessible to everyone by :  

p PRODUCTS WHICH ARE SAFE,
		 RELIABLE AND GOOD TO
		 CONSUMERS’ HEALTH :
		 The company has system to recall unqualified
products for further inspection to ensure trust and safety
to consumer.   

p TO DISCLOSE CORRECT AND SUFFICIENT
		 INFORMATION TO CONSUMERS :
		 The company realized consumers’ health issues
arise from over-nutrition and non-contagious illnesses,
especially obesity, diabetes, and hypertension which were
national problem. In addition, the Ministry of Public Health
announces the policy to reduce sweet, oily, and salty foods.
The company wants to provide consumers with new,
correct, and sufficient information on products labels including GDA which consumers can easily understand according
to the Office of Food and Drug Administration, the Ministry
of Public Health.
The company signed the Memorandum of
Understanding (MOU) with the Office of Food and Drug
Administration for the nutrition campaign in 2011 and
extended the display of the present nutrition label which
have over detailed information into just showing amounts
of calories, sugar, fat and sodium per one unit of package
called “GDA”.

p ผลิตภัณฑ์ที่ระบุฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts) กลุ่มขนมปังกรอบและคุ้กกี้
Confectionery and Cookies present nutrition label - GDA (Guideline Daily Amounts)
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p ผลิตภัณฑ์ที่ระบุฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts) กลุ่มเดลี่แซนด์วิช
Daily Sandwich present nutrition label - GDA (Guideline Daily Amounts)

p Road Show School Tour ปีที่ 13 รวม 200 โรงเรียน โดย Kick Off โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในวันที่ 11 มิ.ย. 55
Road Show School Tour at Wattana Wittaya Academy on June 11, 2012

โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม อาหาร 5
ประเภท ได้แก่
1. มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ
2. ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ
3. ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง
4. ขนมปังกรอบ
5. แครกเกอร์หรือบิสกิต 
ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของทาง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งทางบริษัทฯ มีความสมัครใจในความร่วมมือที่จะ
เข้าร่วมในการรณรงค์ โดยการแสดงข้อมูลลงบนบรรจุภัณฑ์หลัก
คื อ กลุ่ ม ขนมปั ง ชนิ ด แผ่ น และขนมปั ง พร้ อ มทานประเภทไส้
เนื้อสัตว์ เช่น เดลี่แซนด์วิช เป็นต้น 
รวมถึงมีการรณรงค์ในรูปแบบ School Tour เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน ในรูปแบบ
ละครเพลงและเกม เพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง โภชนาการอาหาร
5 หมวดหมู่ และการอ่ า นฉลากโภชนาการอย่ า งง่ า ย ภายใต้
แคมเปญ “ขบวนการทางครบหมู่” ตอน “กินฉลาด ต้องอ่าน
ฉลาก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ให้แก่เด็กนักเรียน รวม 200 โรงเรียน
ทั้งในเขตกรุงเทพฯ & ปริมณฑล และต่างจังหวัด ซึ่งจะทำให้เด็ก
และเยาวชนได้รับความเพลิดเพลิน และยังได้รับความรู้ เรื่องการ
เลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์ โดยดูจากฉลากโภชนาการ

This shall be applied to 5 food groups :
1. French fries or baked crisp potatoes
2. Pop corn or baked crisp corn
3. Crisp rice-cakes or baked snack
4. Crisp bread
5. Cracker or biscuit
The company strictly complied with regulations of
the Office of Food and Drug Administration, the Ministry of
Pubic Health. In addition, the company volunteered to join
the campaign and presents the information on packaging of
main products such as Sliced Bread and Meat - Filled Bread
such as Daily sandwich.
The company also promote and educate student
under School Tour Project musical theatre and games - in
order to build understanding of five nutrition group easily
under the campaign “Primary Food Group Parade” (Eat
smart, read labels). This was the 13th year that we set up
the activity for children in 200 schools including Bangkok,
vicinity, and up country, making the children happy and
well-informed about nutrition labels.
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บริษัทฯ มีการจัดพิมพ์ตำราอาหาร (Recipe Book)
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ครบรอบการดำเนิน
กิจการ ครบ 30 ปี จึงได้จัดพิมพ์ตำราอาหารครัวฟาร์มเฮ้าส์ 

ฉบับที่ 4 โดยรวมสูตรการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ในรูปแบบต่างๆ เน้นอาหารที่มีประโยชน์ ควบคู่ไปกับความอร่อย
และสะดวกในการจัดเตรียม พกพาง่ายเหมาะกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน โดยแจกจ่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็นร้านค้า ผู้บริโภคตามงาน
Event ต่างๆ
บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ รั บ การรั บ รองเครื่ อ งหมายฮาลาลทั้ ง
โรงงานลาดกระบัง 1 และโรงงานบางชัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้
แก่ผู้บริโภคชาวมุสลิม ซึ่งบริษัทฯได้นำสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดง
บนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสายการผลิตที่ผ่านการรับรอง
ทั้งยังเปิดโอกาสให้คณะผู้ตรวจประเมินโดยที่ปรึกษา
ฮาลาล และนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ของทางบริษัทฯ อีกด้วย

The company continuously printed recipe books
and since last year was our 30th anniverary, we printed
the forth issue. The books gather recipes using company’s
products and emphasize on nourishing, delicious, easy to
prepare portable food, which matches well with present
social life. The books were distributed to stores and event
visitors.
The company also obtained the Halal Certification at both Lad-Kra-Bang Plant 1 and Bang-Chan Plant.
This provides confidence in Muslim consumers in our
products by showing the symbol.
The company also gives opportunity to evaluators including Halal Consultants and scientists to visit
the factories.

p บริษทั ได้จดั ทำหนังสือครัวฟาร์มเฮ้าส์ (Recipes Books) และมินบิ คุ๊ เล็ต เพือ่ เผยแพร่ความรู้ และสาระประโยชน์ดา้ นอาหารแก่ผบู้ ริโภค
The company “Farmhouse’s Kitchen” (Recipe Book) and mini booklets.

p ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโรงงานบางชันในวันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 55
The Halal Science Center of Chulalongkorn University visit to the Bang-Chan Plant on Friday of March 30, 2012
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การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

CO-DEVELOPMENT OF COMMUNITIES AND SOCIETIES
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมทางสังคม และส่งเสริมความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนโดยร่วม ลดและหยุดผลกระทบต่อชุมชนและ
สังคมที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ โดยยึดแนวทาง
ปฏิบัติ คือ

1. ตรวจสอบสภาพชุมชนโดยรอบว่า
ไม่เกิดผลกระทบทางลบจาก
การดำเนินงานของบริษัทฯ

ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิต ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงาน
ลาดกระบัง 1 โรงงานลาดกระบัง 2 และโรงงานบางชัน อีกทั้งศูนย์
กระจายสินค้าทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ว่ามีการดำเนินกิจการโดย
ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็น มลพิษทาง
กลิ่น มลพิษทางเสียง ความสะอาดเรียบร้อยของสถานประกอบการ

2. สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาสังคม และชุมชน

		 p บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาเยาวชนและให้ความ
รู้ทางด้านโภชนาการผ่านกิจกรรมการประกอบอาหารอย่างง่ายใน
โครงการ “ฟาร์มเฮ้าส์คุกกิ้ง คลับ” ปีที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
โภชนาการและคณาจารย์ด้านคหกรรมศาสตร์แก่เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ
		 p บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เกิด
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการคิ ด ค้ น สู ต รแซนด์ วิ ช ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการในรูปแบบต่างๆ ในชื่อโครงการ “แซนด์วิชจานเด็ด
คนเก่ ง ” ปี ที่ 11 โดยปี ที่ ผ่ า นมามี เ ยาวชนส่ ง สู ต รแซนด์ วิ ช
เข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า 800 สูตร จากเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ 

ทั่วประเทศ

p กิจกรรม “ฟาร์มเฮ้าส์คุกกิ้ง คลับ” ปีที่ 2
“Farm House Cooking Club” for the second year.

		 The company arranges social activities and
promotes the strength of communities by reducing and
stopping effects arising from the business’s operations on
communities and societies by following regulations :

1.
		
		
		

TO EXAMINE CONDITIONS AROUND
COMMUNITIES ENSURING THAT
THERE ARE NO NEGATIVE EFFECTS
FROM THE COMPANY’S OPERATIONS :

		 In all three production plants - Lad-Kra-Bang 1
Plant, Lad-Kra-Bang 2 Plant, and Bang-Chan Plant - and all
38 distribution centers nationwide. The company’s operations do not harm the communities and the societies, including odor, noise pollutions, and tidiness of the business.

2. TO SUPPORT ACTIVITIES RELATING
		 TO SOCIETIES AND COMPANIES
		 DEVELOPMENT
		 p The company held activities to educate youths
and provide nutrition knowledge via “Farm House Cooking Club” for the second year by having nutrition culinary
specialists and staff in the project.
		 p The company prepares activities to promote
creativity among youths to create sandwich recipes having
nutritious values under the project “11th Excellent Sandwich
by Smart Kids”. Children from schools throughout the country sent over 800 sandwich recipes last year.
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p กิจกรรม Sandwich Contest 2012 วันที่ 1 ก.ค.2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Sandwich Contest 2012 on July 1, 2012, at Sirikit National Convention Center

p บริษัทฯ ได้รับโล่จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยสำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ในวันที่ 12 ก.ย.55 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
The company sponsored the Office of Consumer Protection Board (CPB) to support the CPB award announcement 		
activity for the year 2012 and received the trophy as a supporter of the CPB award activity for 2012.

p “มหกรรมสื่อทางเลือก มีดี มีเดีย See Hear Touch” วันเสาร์ที่ 29 ก.ย.55 ณ ศูนย์เรียนรู้สถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส
“Alternative Media Fair, Good Media, See Hear Touch” on Saturday of September 29, 2012 at the learning center of the
Thai PBS television station

		 p บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า จนในปี
ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ มอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ จากสำนั ก
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า สำนั ก สารสนเทศและดั ช นี
เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับความอนุเคราะห์ข้อมูล
ด้วยดีมาโดยตลอด
		 p บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมกับสถาบันสร้างเสริม
สุขภาพคนพิการ (สสพ.) ในการจัดงานมหกรรมสื่อทางเลือกเพื่อ
ผู้ทุพลภาพได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
		 p บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สนับสนุนกิจกรรมงานประกาศรางวัล สคบ. อะวอร์ด
ประจำปี 2555 พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการ
จัดงาน สคบ. อะวอร์ด ประจำปี 2555 
		 p บริษัทฯ ร่วมกับชุมชน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
ลาดกระบัง จัดอบรมเยาวชนในโครงการ “อ่านเขียนเล่าขาน
ตำนานลาดกระบัง” ซึ่งมีเยาวชนในชุมในบริเวณใกล้เคียงสนใจเข้า
ร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงงานด้านสาธารณกุศลต่างๆ ร่วม
กับชุมชนอีกมาก

		 p The company cooperated with the Ministry
of Commerce to provide useful information in order to
prepare economic indicators. Last year, the company received
the trophy from the Office of Policy and Strategic Planning
of Bureau of Trade and Economic Indices, the Ministry of
Commerce for assisting information without fail all the time.
		 p The Company sponsored activities of the
Institute of Health Promotion for People with Disability to
arrange Alternate Media for Persons with Disabilities Fair
to provide benefical information to the disables.
		 p The company sponsored the Office of Consumer
Protection Board (CPB) to support CPB award annouuncement
activity for 2012 and receive the trophy as supporter of CPB
award activity 2012.
		 p The Company cooperated with communities
to support Library for Learning at Lad-Kra-Bang, to train
youths under the project “Read, Write, Narrate Lad-KraBang Legend.” Youths living at surrounding communities
were interested in participating in the activity, including
other public charity works.
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ุ ผูส้ นับสนุน งาน สคบ. อะวอร์ด ประจำปี 2555 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน ชัน้ 6
p กิจกรรมงานรับโล่ประกาศเกียรติคณ
Activity on Wednesday of August 29, 2012 at Siam Paragon Department Store, Floor 6

p กิจกรรมงานอ่านเขียนเล่าขานตำนานลาดกระบัง วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 22-23 และ 29-30 กันยายน 2555 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง
Activity on Sat-Sun of 22-23 and 29-30 September 2012 at Library for Learning at Lad-Kra-Bang

p พนักงานร่วมทำบุญถวายผ้าไตร ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
Employees participated in making merit and offering sets of monk’s robes at Benjamabopit Dusitwanaram Temple

3. รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

บริ ษั ท ฯมี ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มทั้ ง ใน
บริ เ วณโรงงานและชุ ม ชนโดยรอบ โดยมี ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น
กิจกรรมอนุรักษ์และรักษาความสะอาดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

4. ส่วนร่วมในการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์และร่วมจัดกิจกรรม
ที่มีส่วนส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สังคมและชุมชน

		 p บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มสนั บ สนุ น กิ จ กรรมงานวั น เด็ ก
แห่งชาติประจำปี โดยมีการแจกขนมปังสอดไส้ขนาด 50 กรัม
จำนวนประมาณ 100,000 ชิ้น ให้แก่ หน่วยงานราชการ โรงเรียน
และชุมชนต่างๆ กว่า 280 แห่ง  
		 p บริษัทฯ ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยจัดกิจกรรม
บรรเทาภัยหนาว เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 84 พรรษา
ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ประสบภัยผ่านทางสภากาชาดไทย
และสนับสนุนงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2555 อีกด้วย

3. TO MAINTAIN PLESANT COMMUNITY
		 ATMOSPHERE

		 The company participates in maintaining the
surrounding of community condition, both inside the
plant area and surrounding communities, by supporting
conservation and cleaning activity continuously.

4.
		
		
		

TO PARTICIPATE IN MAKING
PUBLIC BENEFITS AND CO-PROMOTED
ACTIVITIES PROMOTING THE STRENGTH
OF SOCIETIES AND COMMUNITIES

		 p The company participated in supporting
activities at annual National Children’s Day, by giving
approximately 100,000 of 50-g Filled Buns to government
sectors, schools, and communities, altogether more than
280 places.  
		 p The company joined with Thai Red Cross to
prepare the activity of lessening winter dangers to glorify
December 5th, 84 Years of the Great King, by delivering goods
to victims via Thai Red Cross and supporting World Blood
Donor Day 2012.
   

ANNUAL REPORT 2012 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED  

		 p บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ สนับสนุน
กิจกรรม 100 โรงเรียนคุณธรรม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในงาน “84 Congratulations Long Live The King
Morning Concert” 
		 p ในวาระครบรอบ 30 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมกับ
หน่วยงานเพื่อสังคมต่างๆ ในการมอบเงินบริจาครวมทั้งสิ่งของ
แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับผู้ด้อยโอกาส
ในโครงการ “30 ปีคู่ไทย ปันน้ำใจให้สังคม”

		 p The company joined with affiliated companies
of Sahapat to support activities of 100 moral schools to
honor the King at the “84 Congratulations Long Live The
King Morning Concert” Fair.
		 p On the occasion of 30th year anniversary last
year, the company joined with non-profit organization
to deliver donation, including things, to public charity
organizations throughout the country for underprivileged
people for the “30-year of Staying with Thai, Generosity to
the Society” project.

้ กิ ารซ้ำซ้อน, มูลนิธริ ว่ มกตัญญู, โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธ,ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว และวัดพระบาทน้ำพุ
p พนักงานร่วมทำบุญบริจาค ณ บ้านเด็กตาบอดผูพ
Employees participated in making merit and donation at Home for blind children and multi-handicapped of Ruamkatanyu
Foundation, Thien Fah Foundation Hospital, and Wat phra baht nampu

p กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
National Children Day

p กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว
Lessening Winter Danger Activity
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p กิจกรรม 100 โรงเรียนคุณธรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
100 moral schools to honor the King

p กิจกรรมโครงการ “30 ปีคู่ไทย ปันน้ำใจให้สังคม” ในวาระที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาครบรอบ 30th ปี
“30-year of Staying with Thai, Generosity to the Society” on the occasion of 30 year anniversary of company
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5. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในปี 2555
บริษัทได้จัดทำโครงการสรรหาคู่ค้าไข่ไก่สดตอกเพิ่มเติม เนื่องจาก
ปริ ม าณการใช้ ไ ข่ ไ ก่ ส ดตอกซึ่ ง เป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ของ
ผลิตภัณฑ์มีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อวันสูงถึง 6,500-7,000 กิโลกรัม
หรื อ คิ ด เป็ น การใช้ ไ ข่ ไ ก่ ถึ ง วั น ละกว่ า 150,000 ฟอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ และคัดสรรไข่ไก่
สดตอกที่มีคุณภาพ ภายใต้ราคาที่เหมาะสมมาผลิตสินค้าจำหน่าย
แก่ผู้บริโภค ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี
2555 และมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2556 โดยทางบริษัท
จะเข้าไปให้ความรู้และพัฒนาร่วมกับคู่ค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการคัด
เลือกวัตถุดิบ การบริหารจัดการสถานที่ผลิต กระบวนการผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต และการจัดส่งขนส่ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ไข่ไก่ตอกที่สด สะอาด และมีคุณภาพดีมาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
จำหน่ายแก่ผู้บริโภค รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้แก่
คู่ค้า พร้อมกับการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคู่ค้ากับบริษัท
ซึ่งเปรียบเสมือนว่าทั้งบริษัทและคู่ค้ามีสายป่านที่เชื่อมโยงต่อกัน
และจะเป็ น การนำมาถึ ง ความแข็ ง แรงในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทให้มีความยั่งยืนต่อไป 

p โครงการสรรหาคู่ค้าไข่ไก่สดตอก
Searching for business partner for fresh egg.

5. TO SUPPORT THE CONTINUATION OF
		 BUSINESS OPERATIONS
		 In order to sustain business, in 2012 the company
searches for new business partner for fresh egg due to
6,500-7,000 kg increased in fresh eggs usage, or 150,000
eggs per day, which is our primary ingredient. The
objective is to prevent raw material shortages and select
quality fresh eggs under suitable prices for producing
products and selling to consumers. The project started at
the end of 2012 and finished in March 2013. The company
will educate and flourishes along with business partner,
from selecting raw materials, managing production
location, production process, production control and
delivery, in order to obtain fresh, clean, and quality eggs for
making quality products and sell to consumers. Moreover,
this would increase income channels for business partners
and build a strong relationship between partners and the
company, as if there is a connection which link into a
stronger business for the company to prosper.
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ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

ENVIRONMENTAL CARE

p การใช้ โอโซนกับระบบ Cooling Tower รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
The usage for Ozone and Cooling Tower including plants’
waste water treatment

p การใช้ก๊าซ NG ในโรงงาน และก๊าซ NGV
ในการขนส่ง
NG usage in plants and NGV for delivery

p บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับก้าวหน้า เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 55 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
The company received Trophy on June 20, 2012 at the meeting room of Public Relations Department

บริ ษั ท ฯ ดำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยคำนึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีการนำก๊าซธรรมชาติ NGV
ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
มลภาวะน้อย โดยนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานและรถขนส่ง
รวมถึง มีการใช้โอโซนในระบบ Cooling Tower เพื่อประหยัด
พลังงานและลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของชุมชนและสังคมโดยรวม
ตั้งแต่สภาพแวดล้อมในโรงงานและชุมชนโดยรอบมีการจัดการ
ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ที่ มี ม าตรฐาน ไม่ ก่ อ ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน
ข้างเคียง มีการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการมาใช้ประโยชน์ เช่น รดน้ำ
ต้นไม้ ล้างพื้นถนน รวมถึงการนำน้ำจากกระบวนการดังกล่าว
มาผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนให้สามารถนำมาใช้ล้างยานพาหนะ
ได้อีกด้วย
บริ ษั ท ฯ มี การรณรงค์ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ คื อ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ
“แผนงานพั ฒ นาการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในสถานประกอบการ” 

ภายใต้โครงการ โรงงานสีขาวปลอดบุหรี่ จนได้รับโล่เกียรติคุณ
สถานประกอบการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพระดั บ ก้ า วหน้ า 2 รางวั ล 

มอบให้แก่ โรงงานลาดกระบัง 1 และโรงงานลาดกระบัง 2 ในปี
2555 ที่ผ่านมา

The company operates business by considering
effects on natural resources and environment. Natural gas,
which is clean and safe energy, has few effects on environment and has less pollution. It has been use as fuel at plants
and delivery cars. Ozone used in cooling tower system also
saves energy and reduces chemical usages which is friendly
to the environment.
The company has seen the importance of communities and societies as a whole, from the environment
and communities around plants having standard wastewater
treatment, not causing effects on the nearby communities,
and utilizing treated water such as watering trees, cleaning
roads, and being sterilized with chlorine for cleaning cars
as well.
The company jointed the campaign with
government sector - The Office of Thai Health Promotion
Foundation (TPH) - to prepare “Plan of Developing Health
Promotion at Business” under “Tobacco free work place”
project and obtained two awards for health promoting
organization to Lad-Kra-Bang Plant 1 and Lad-Kra-Bang
Plant 2 in 2012

ANNUAL REPORT 2012 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED  

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
จากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
INNOVATIONS AND INNOVATION PUBLICATION
FROM SOCIAL RESPONSIBILITIES

บริษัทฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า โดยมีหน่วยงานวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ ซึ่งร่วม
คิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ในปี 2555 บริษัทฯ เข้ารับรางวัล MAT AWARD ครั้งที่
5 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับ “สุดยอดแคมเปญการตลาดที่โดนใจ และ
ประสบความสำเร็จ” จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
โดยมีบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 9 ราย จากผู้ส่งผลงานเข้า
ประกวดกว่า 100 ราย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลประเภท Bronze
สำหรับแคมเปญโฆษณาสินค้า “Farmhouse Fine Whole Wheat”
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่บริษัทฯ คิดค้นโดยใช้รำข้าวสาลีชนิดบดละเอียด
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ 

แต่ ไ ม่ นิ ย มรั บ ประทานขนมปั ง โฮลวี ต ดั้ ง เดิ ม ที่ มี เ นื้ อ หยาบกว่ า
ขนมปังชนิดแผ่นขาว ซึ่งทำให้เกิดผู้บริโภคกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น และ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีไปในตัว 
นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ที่ดี ในผู้บริโภคโดยบริษัทฯ เป็นอีกแรงในการช่วยขับเคลื่อน
อีกด้วย

The company aimed to create product innovations, to design packaging for quality products, and to
respond to customers’ demand. We have department that
continually joins for research, development, and quality
control.
In 2012, the company received 5th MAT AWARD,
the award for “The Best Marketing Campaign that Attracts You and is Successful” by Marketing Association
of Thailand. The company received 9 awards altogether
out of more than 100 contenders and the company
received Bronze trophy for product advertising campaign
“Farmhouse Fine Whole Wheat” which is an innovation
that the company had create by using powdered wheat
barn which have high nutrition value that is suitable
for health-conscious consumers but do not like whole
wheat bread which is coarser than white bread. This has
increased new consumer groups along with promoting
nutrition.
This is another channel to promote nutrition
among consumers and to motivate the company.

ครัง้ ที่ 5 สำหรับ “สุดยอดแคมเปญการตลาดทีโ่ ดนใจ และประสบความสำเร็จ” จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
p บริษทั ฯ เข้ารับรางวัล MAT Award
The company received 5th MAT AWARD, the award for “The Best Marketing Campaign that Attracts You and is Successful”
by Marketing Association of Thailand.
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กิจกรรมพิเศษ

SPECIAL ACTIVITIES

p วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม มหาราช
National Father’s Day (The Great King) -December 5

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม มหาราช

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระราชวังดุสิต
ในการนี้ทางบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ร่วมถวายความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ โดยน้อมเกล้า
ถวายผลิตภัณฑ์ เดลี่แซนด์วิช ผ่านทางสำนักงานปลัดสำนักนายก
รั ฐ มนตรี เพื่ อ รั บ รองแก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ เ ข้ า เฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี
พระบาท จำนวนประมาณ 5,000 คนในพระราชพิธีดังกล่าว

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข จัดงานเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ได้จัดเดินวิ่ง
เพื่อสุขภาพ ในการรณรงค์สร้างสุขภาพในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ณ สะพานติณสูลานนท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ในการนี้ทางบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ได้ ร่ ว มสนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมปั ง สอดไส้ แก่ ผู้ ร่ ว มงานกว่ า 

8,000 คน 

p วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี
National Mother’s Day (The Great Queen) -August 12

NATIONAL FATHER’S DAY  
(THE GREAT KING) - DECEMBER 5  
On the occasion of 85th birthday of the King, His
Royal Highness has attend Royal Ceremony on December
5, 2012 at The Ananta Samaknom Thorn Hall.  
On this occasion, President Bakery Public
Company Limited joined in loyalty and honor to present
Daily Sandwich to the Office of the Permanent Secretary
for approximately 5,000 people who attended the royal
ceremony.

NATIONAL MOTHER’S DAY  
(THE GREAT QUEEN) - AUGUST 12  
 	
The Office of Food and Drug Administration,
the Ministry of Public Health arranged an activity to
honor  National Mother’s Day by setting “Walk and Run
Rally for Health” as a campaign to build good health for
southern border provinces at Tinnasulanont Bridge of
Hat-Yai district in Songkla province.
On this occasion, President Bakery Public Company
Limited co-sponsored the event by serving Filled Bun to
over 8,000 participants.

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นสร้างสรรค์และผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพเสมอมา
เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัย
พร้อมทั้งใส่ใจในรสชาติที่เป็นเลิศ และดีต่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภค
จนได้รับรางวัล อย. QUALITY AWARD ปี 2010-2012
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
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โรงงานลาดกระบัง

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
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สำนักงานใหญ่

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

