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

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

สอบถามหรือรับค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
โทร. 0-2209-3090 และ www.farmhouse.co.th
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บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
มุ่งมั่นสร้างสรรค์และ
ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพเสมอมา
เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัย
พร้อมทั้งใส่ใจในรสชาติที่เป็นเลิศ และ
ดีต่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภคจนได้รับรางวัล

อย. QUALITY AWARD ปี 2010-2012
3 ปีติดต่อกัน
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รายได้รวม
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2557 • 2014
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

FINANCIAL HIGHLIGHTS
งบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

FINANCIAL STATEMENTS IN WHICH THE EQUITY METHOD IS APPLIED
		
		

2557
2014

2556
2013

2555
2012

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
FINACIAL STATUS (MILLION BAHT)		
สินทรัพย์รวม
Total Assets
5,949.31
5,309.63
4,773.84
Total Liabilities
1,322.82
1,228.86
1,206.05
หนี้สินรวม
Total Shareholders’ Equity
4,626.49
4,080.77
3,567.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น
				
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
PERFORMANCE (MILLION BAHT)			
รายได้จากการขาย
Total Sales
6,853.21
6,388.57
5,893.45
Total Revenues
6,914.17
6,440.15
5,939.76
รายได้รวม
Cost of sales
4,188.18
3,976.76
3,665.37
ต้นทุนขาย
Profit for the year
1,041.18
944.32
854.43
ก�ำไรส�ำหรับปี
				
อัตราส่วนทางการเงิน
FINANCIAL RATIO			
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
Gross Profit Margin (%)
38.89
37.75
37.81
Net Profit Margin (%)
15.06
14.66
14.37
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
Return on Equity (%)
23.92
24.69
25.40
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
Total Assets Turnover (times)
1.23
1.28
1.31
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
53.74
48.91
45.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) Return on Assets (%)
				
ข้อมูลหุ้นสามัญ (บาท)
STOCK DATA (BAHT)			
ราคาพาร์ต่อหุ้น
Par Value per Share
1.00
1.00
1.00
Book Value per Share
10.28
9.07
7.92
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
Basic Earnings per Share
2.31
2.10
1.90
ก�ำไรส�ำหรับปีต่อหุ้น
Dividend per Share
***/1
1.05
0.95
เงินปันผลต่อหุ้น
Number of Share (Million Shares)
450
450
450
จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
/1

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�ำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2557 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ
0.23 บาท และจากกิจการปกติ ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท โดยจ่ายจากก�ำไรที่เสียภาษีฯ อ้ตราร้อยละ 30

/1

Interim dividend payment for the performance from January 1st - June 30th 2014 from the BOI Promotion at 0.23 Baht per share and the
operation under NON BOI business at 0.27 Baht per share, paid from the net profit which 30% Corporate income tax.
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สารจากคณะกรรมการ

Message from the Board OF DIRECTORS

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ

MR.PIPAT PANIANGVAIT Chairman of the Board

วิสยั ทัศน์
เป็นผูน้ �ำ ในการผลิต และ
จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ทุกประเภท ทีส่ ามารถ
สร้างความนิยมและ
ความพึงพอใจสูงสุด
ให้กบั ผูบ้ ริโภค

พันธกิจ
◆

◆

◆

◆

มุง่ มัน่ พัฒนา และผลิตสินค้า
ทีไ่ ด้มาตรฐานทัง้ คุณภาพ
ความปลอดภัย และคุณค่า
ทางโภชนาการ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ทีท่ นั สมัย และมี
ประสิทธิภาพสูง
พัฒนาระบบบริหาร และ
การจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง
สร้างความเชือ่ มัน่ และ
ความพึงพอใจให้แก่
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง

ด้วยความมุง่ มัน่ ของบริษทั ในการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าอย่างไม่หยุดนิง่ รวม
ทั้งการพัฒนาระบบการขนส่งและการจัดการด้านการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีความหลาก
หลายและทั่วถึงมากขึ้น ท�ำให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงการมีจริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ และเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ อย่างเป็นรูปธรรมในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2557
บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ร่วมกับ 7 สถาบัน ได้แก่ หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เป็น
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถท�ำยอดขายได้กว่า 6,853 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 มีอัตราเติบโตร้อยละ 7.3 ท�ำให้บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 1,039 ล้านบาท
มีอตั ราเติบโตร้อยละ 10.2 ถือเป็นผลประกอบการทีน่ า่ พอใจ ด้วยแนวนโยบายของบริษทั ทีม่ งุ่ เน้นการ
เพิ่มยอดขาย ทั้งแผนการรุกตลาดและการบริหารจัดการด้านการวางสินค้าในร้านสะดวกซื้อและร้าน
ค้าปลีกขนาดใหญ่ให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการกระจายสินค้าให้เข้าถึง
ร้านค้าที่เป็นร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมากขึ้น จากที่บริษัทได้น�ำโปรแกรม Business Intelligence (BI)
เข้ามาช่วยบริหารจัดการในการวางแผนด้านการขายและการผลิต ท�ำให้สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้
ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและรวดเร็วยิ่งขึ้น
จากความส�ำเร็จในด้านผลประกอบการของบริษัท ท�ำให้บริษัทวางแผนจะขยายก�ำลังการ
ผลิตโดยการสร้างโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และยัง
คงรักษามาตรฐานทัง้ ด้านคุณภาพ ความสด ใหม่ของสินค้าไว้เสมอ เพือ่ ให้ “ ฟาร์มเฮ้าส์ ” เป็นสินค้า
ที่อร่อย และมีประโยชน์ ต่อลูกค้า สามารถครองใจลูกค้าได้ยาวนานตลอดไป
คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า หน่วยงานต่าง ๆ และ
ผูม้ อี ปุ การคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนกิจการของบริษทั อย่างต่อเนือ่ งเสมอมา ขอ
ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จ โดยทุ่มเทก�ำลังความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป
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นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำ�นวยการ

MR.APICHART THAMMANOMAI Managing Director

President Bakery Public Company Limited is committed to continuously develop
product qualities and styles as well as develop delivery system and sales management
system, in order for consumers to receive variety products and more thoroughly, which
allowed the Company performance to grow continuously.
The Company realized the significant of good corporate governance and
ethical business practice as well as to demonstrate concrete commitment in operating
business with fairness, integrity, transparency and corporate social responsibility along
with all groups of stakeholders. In 2014, the Company had declared intention to join
Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, which is a project
that operates by Thai Institute of Director (IOD) and 7 other institutes, which are
Thai Chamber of Commerce, Foreign Chamber of Commerce, Thai Listed Companies
Association, Thai Bankers’ Association, The Federation of Thai Industries, Federation of
Thai Capital Market Organization and Tourism Council of Thailand. The Company was
announced as listed companies that declared intention in joining Thai Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption on November 21, 2014.
The Company’s operational performance for the year 2014 had the total sales
of 6,853 million baht, which represented an increase of 7.3 percent when compared
to the year 2013, allowing the Company to have net profit of 1,039 million baht with
the growth rate of 10.2 percent. This is considered satisfactory and with the Company
policies to increase sales volume both by marketing penetration plan and product
display management for the convenience stores and large retail stores in order to have
adequate products and in time for the customers demand; including distributing product
to more retail traditional trade. The company has as well applied Business Intelligence
(BI) program into practice to help manage sales planning and manufacturing, allowing
the Company to deliver products to customer in a timely manner and with sufficient
quantities to meet the demand.
As the result of the success in operating performance the Company planned
to expand manufacturing capacity by constructing new factory at Bangchan Industrial
Estate in order to support the customers demand and always maintain the standard
of product quality and freshness; with the purpose for “FARMHOUSE” to be the most
delicious and beneficial products for customer and able to always extensively win the
customers’ heart.
On behalf of the Board of Directors, we express our gratitude to our customers,
shareholders, trading partner, organizations, and all patrons for their trust and their
ongoing support to our business. We would like to thank all of the executives and
employees for being part of our success through their full devotions of knowledge and
competence in performing their duties for the Company’s sustainable growth.

VISION
To be a leader of all kinds
of bakery production
and distribution together
with building popularity
and maximization of
consumers’ satisfaction.

MISSION
◆

◆

◆

◆

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

BOARD OF DIRECTORS

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

MR.PIPAT PANIANGVAIT
Chairman of the Board

MR. APICHART THAMMANOMAI
Managing Director

นายกำ�ธร ตติยกวี

นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

ดร. พจนี พะเนียงเวทย์

MR. KAMTHORN TATIYAKAVEE
Director

MR. BOONPIAM EAMROONGROJ
Director

DR. POJJANEE PANIANGVAIT
Director

นางมาลี ตั้งใจสนอง

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

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

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

นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

MR. SUCHAT RATTANAJIAJAROEN
Executive Production Director

MR. APISATE THAMMANOMAI
Director and IT Manager
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รศ. ดร. สุวิมล กีรติพิบูล

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

ASSOC. PROF.
DR. SUWIMON KEERATIPIBUL
Independent Director and
Chairman of Audit Committee

DR. YUPA SOONTRAPA
Independent Director and
Audit Committee

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

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

นางเอมอร ปทุมารักษ์

MR. BOONSAK CHIEMPRICHA
Independent Director and
Audit Committee

MRS. AIM-ON PATHUMARUK
Independent Director
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คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

BOARD OF INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE

รศ. ดร. สุวิมล กีรติพิบูล
ASSOC. PROF.
DR. SUWIMON KEERATIPIBUL
Independent Director and
Chairman of Audit Committee

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

DR. YUPA SOONTRAPA
Independent Director and
Audit Committee

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

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

นางเอมอร ปทุมารักษ์

MR. BOONSAK CHIEMPRICHA
Independent Director and
Audit Committee

MRS.AIM-ON PATHUMARUK
Independent Director
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

POLICIES AND OVERVIEW OF BUSINESS OPERATION
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2523 และ
ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกช�ำระ
แล้ว 300 ล้านบาท ในปี 2549 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 300
ล้านบาท เป็น 450 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2549 และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่า
หุ้นละ 1 บาท โดยจ�ำนวนหุ้นสามัญภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นดังกล่าวเพิ่มจาก 45 ล้านหุ้น เป็นจ�ำนวน 450 ล้านหุ้น
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
ปัจจุบนั บริษทั มีโรงงาน 3 แห่ง ตัง้ อยูท่ ี่ นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง 2 แห่ง มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งาน พื้นที่ใช้สอย 36,680
ตารางเมตร และโรงงานบางชัน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
มีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา มี 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยกว่า
38,000 ตารางเมตร ซึ่งเริ่มเปิดด�ำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2552 โดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจ�ำหน่าย
ขนมปั ง และเบเกอรี่ ซึ่ ง เป็ น การจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใต้
เครื่ อ งหมายการค้ า ของบริ ษั ท ให้ แ ก่ ร ้ า นค้ า ปลี ก แบบดั้ ง เดิ ม
(Traditional Trade) และสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยเป็นการ
จ�ำหน่ายในลักษณะการขายขาดซึ่งบริษัทจะรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
เดิมที่ร้านค้าจ�ำหน่ายไม่หมด เมื่อน�ำผลิตภัณฑ์ ใหม่ไปส่ง เพื่อ
บริหารความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และบริษัทมีธุรกิจเบเกอรี่
ค้าปลีก โดยจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
บริษทั ผ่านร้านค้าปลีกของบริษทั เองและจ�ำหน่ายตรงตามค�ำสัง่ ซือ้
ของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทมีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
ตามค�ำสั่งให้แก่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดและร้านสะดวกซื้อ

President Bakery Public Company Limited was
registered as company limited on October 29, 1980 and
registered to transform into public company limited on
July 19, 2002 with registered capital of 300 milion baht
and paid-up capital of 300 million baht. In 2006, the
Company increased its registered capital from 300 million
baht into 450 million baht in accordance with the
shareholders meeting no. 27 on April 25, 2006 and had
registered capital increase on June 15, 2006. On April 28,
2011, the resolution of shareholders meeting no. 32 had
approved to change par value of 10 baht per share to 1
baht per share, by which number of shares after the
change of such par value increased from 45 million shares
to 450 million shares. The Company had registered the
change of par value of ordinary share with the Ministry
of Commerce on May 12, 2011.
At present, the Company has three plants, two of
which are located at Lad Krabang Industrial Estate with
the total area of 18 rai and 3 ngan and operational space
of 36,680 square meters. Another plant is located at Bang
Chan Industrial Estate with the area of 12 Rai, 2 Ngan,
57 square two-meters. It contains one building with
38,000 square meters of operational area, which was
officially operated on December 14, 2009. The primary
business is to manufacture and distribute bread and
bakery, which done under the Company’s trademark to
distribute to traditional trade and modern trade. The
distribution are in the form of outright sales and in order
to manage the freshness of the product, the Company
will change the remaining products with the newer one
in the case where stores are not able to sell all the
products. The Company also has retail bakery business
that distribute products under the Company trademark.
Distribution are made through the Company’s retail shops
and through the order placed by the consumers.
Moreover, the Company also distribute its product based
on order made by fast food and convenience stores.
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ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง ผลิตภัณฑ์ทจี่ ำ� หน่ายได้แก่ ขนมปัง
ชนิดแผ่น ขนมปังส�ำหรับแฮมเบอร์เกอร์ ขนมปัง
ส�ำหรับฮอทดอก ขนมปังพร้อมทาน เช่น ขนมปัง
สอดไส้ แซนด์วิชส�ำเร็จรูป เค้ก และเบเกอรี่อื่นๆ โดย
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
“ฟาร์มเฮ้าส์”
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก ได้แก่ เบเกอรี่ที่จ�ำหน่าย ในร้าน
Deliya by Farmhouse เค้กมาดามมาร์โก้ กู๊ดมอร์นิ่ง
ฟาร์ ม เฮ้ า ส์ (แฟรนไชส์ ข ายแซนด์ วิ ช ) ขนมไหว้
พระจันทร์ ตราฟาร์มเฮ้าส์
3. ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ และร้านอาหาร/ภัตตาคาร ผลิตภัณฑ์ที่
จ�ำหน่ายได้แก่ ขนมปังส�ำหรับแฮมเบอร์เกอร์ ขนมปัง
ส�ำหรับฮอทดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังฝรั่งเศส
ครัวซองต์ และขนมปังกรอบ ที่จ�ำหน่ายให้แก่ร้าน
ฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซซ่าฮัท
เบอร์เกอร์คิงส์ เชสเตอร์กริลล์ เอแอนด์ดับบลิว เดอะ
พิซซ่าคอมปะนี ซิสเลอร์ แดรีค่ วีน และมอสเบอร์เกอร์
เป็นต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุบทอด (Fried Product)
ได้แก่ เกล็ดขนมปัง
4. ธุรกิจส่งออก ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ในลักษณะ
ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง

วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ภาวะผูน้ �ำและวิสยั ทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ
วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท และเพื่อที่จะด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามวิสยั ทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มกี ารแต่งตัง้ คณะ
ท�ำงานแผนกลยุทธ์ขนึ้ เพือ่ ก�ำหนดแผนกลยุทธ์รวมของบริษทั และ
จัดท�ำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และ
ประเมินผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณ
ที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท โดยมี
วิสัยทัศน์ และภารกิจ ดังนี้
วิสยั ทัศน์ (Vision)
เป็นผู้น�ำในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุก
ประเภท ที่สามารถสร้างความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ผู้บริโภค

The Company business are seperated into 4 lines,
which are as follows:
1. Wholesale bakery business, manufacture and
distribute sliced bread, hamburger bun, hotdog
bun, ready to eat bread such as filled flavored
bread, ready made sandwiches, cake and
confectionery, all of which are distribute under
“Farmhouse” trademark.
2. Retail bakery business such as bakery that are
distribute at Deliya by Farmhouse, Madame
Marco cake, Good Morning Farmhouse
(sandwich franchise), Farmhouse Moon Cake.
3. Fast food and catering / restaurant business
distribute hamburger and hotdog bun, sliced
bread, french bread, croissant and crispy bread
to fast food such as Mc Donald, KFC, Pizza Hut,
Burger Kings,Chester Grill, A&W, The Pizza
Company, Sizzler, Dairy Queen and Mos Burger
as well as fried product such as bread crumbs.
4. Export business manufacture goods to be
export in the form of frozen products.

VISION AND MISSION
Leadership and Vision
The Board of Director participated in the approval
of the Company’s vision and mission in order to perform
inline with the vision and mission set. The management
appointed strategic working group to stipulate Company’s
strategy plans and prepared strategy plans for each
sector, which can be use as guidelines in business
operation as well as provide systems that monitored,
improve and evaluate operating performance by
comparing to the plan and budget set in order to add
highest value to the Company. The vision and mission are
as follows:

Vision
To be a leader of all kinds of bakery production
and distribution together with building popularity and
maximization of consumers’ satisfaction.
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พันธกิจ (Mission)
1. มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพ
ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
2. ใช้เทคโนโลยีในการผลิตทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง
3. พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
4. สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจให้ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัท มีความตั้งใจในการรักษาความเป็นผู้น�ำในการผลิต
และจ�ำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่อื่นๆ ในลักษณะค้าส่งที่ ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะน�ำ
เสนอนวัตกรรมใหม่และพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี ในราคาที่
เหมาะสม และขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนา
สินค้าเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
นอกจากนี้บริษัท ยังมีเป้าหมายที่จะเร่งรุกการท�ำธุรกิจ
ขนมปังและเบเกอรี่แบบค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัว
สู่ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องอีกในอนาคต

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ �ำคัญ
พัฒนาการทีส่ �ำคัญในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา
ปี 2555
ด้านการลงทุน
บริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตขนมปังชนิดแผ่นเพิ่ม
ที่โรงงานบางชัน และเครื่องจักรเพื่อผลิตขนมปังเดลี่แซนด์วิชเพิ่ม
ที่โรงงานลาดกระบัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายก�ำลังการผลิตเพื่อ
รองรับความต้องการของผู้บริโภค
นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทได้จ่ายช�ำระค่าหุ้นสามัญ
ของบริษัทเพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด เพิ่มอีกร้อยละ 25 ท�ำให้
มีการจ่ายช�ำระเงินค่าหุ้นแล้วร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
ด้านการขาย
บริษัท ได้สร้างโกดังเพิ่มที่สาขาพระราม 3 และภูเก็ต เพื่อ
รองรับปริมาณสินค้าที่จะจัดส่งให้ลูกค้า ตามนโยบายของบริษัทที่
จะยกระดับคุณภาพศูนย์กระจายสินค้า (DC) อย่างต่อเนื่อง ควบคู่
ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสินค้า ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพของรถ รวมถึงปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงที่
ประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม
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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.

Objective in Operating Business

The Company intended to be the leader in
manufacturing and distribution of bread and confectionery
in the form of wholesale that always hold the standard
and quality, including intention to continuously promote
new innovation and develop new products for the
consumers to have the opportunities to consume good
quality products within suitable price, as well as to expand
the market into new group of consumers. This also
includes developing existing products to add more value
in order to meet the demand and behavior of consumers
that change over time.
In addition, the Company aims to continuously
accelerate penetration in operating retail bread and
bakery business, as well as expand into related food
business in the future.

SIGNIFICANT CHANGES AND
DEVELOPMENT
Significant Development over the past
3 years
	Year 2012
Investment

The Company installed machines to manufacture
more sliced bread at Bang Chan Plant and installed
machines to manufacture Daily Sandwich bread at Lard
Krabang Plant to expand production capacity in order to
support consumers demand.
Moreover, in 2012, the Company had increased
the paid-up ordinary shares of President Flour Mills Co.,
Ltd. by 25% allowing the Company to have paid-up share
amounted to 50% of investment.

Sales

The Company built more warehouses at Rama 3
Center and Phuket Center in support the quantity of goods
that will be supplied to customers, which is in compliance
with the policy to continuously upgrade the quality of the
distribution centers(DC). The Company also developed
goods transportation system and vehicles in terms of
quantity and quality, as well as introduce the use of
efficient and ecologically friendly fuel.
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และเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 บริษัท ได้จัดพิธีตัด
ริบบิ้นฉลองการปล่อยรถคันที่ 1,000 โดยคุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานเครือสหพัฒน์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงงาน
บางชัน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษั ท ได้ ล งทุ น จั ด ซื้ อ เครื่ อ ง Computer Handheld
รวมถึงอุปกรณ์ร่วมต่างๆ ส�ำหรับทดแทนเครื่องเดิม เพื่อความ
รวดเร็วในการประมวลผล และเพิม่ ศักยภาพให้กบั หน่วยขาย อีกทัง้
ซือ้ เพิม่ ส�ำหรับหน่วยขายทีข่ ยาย พร้อมกับการปรับปรุงระบบเชือ่ ม
ต่อข้อมูลต่างๆ ระหว่างส�ำนักงานและโรงงาน เพือ่ ความเสถียรของ
ระบบรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ปี 2556
ด้านการลงทุน
บริษัทได้ขยายการลงทุนโดยซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มทั้งที่
โรงงานบางชัน และที่โรงงานลาดกระบัง นอกจากนี้ได้ลงทุนซื้อ
ที่ดินบริเวณบึงกระเทียม ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จ�ำนวน 2 ไร่
2 งาน 2 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่พักรถ และเพื่อเป็นที่บ�ำรุง
รักษารถยนต์ของหน่วยงาน โลจิสติกส์ และ บริษัทได้จ่ายช�ำระเงิน
ค่าหุ้นสามัญของบริษัทเพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด เพิ่มอีก 30
ล้านบาท ท�ำให้มีการจ่ายช�ำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
ด้านการขาย
เพื่อให้การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง บริษัทยังคงมีการพัฒนาระบบขนส่งสินค้า ยานพาหนะ
ในการขนส่งอย่างต่อเนื่อง โดยจัดซื้อรถยนต์ ในการขนส่งขนาด
10 ล้อ 6 ล้อ 4 ล้อ เพิ่มขึ้น และเพื่อทดแทนรถยนต์ที่มีสภาพไม่
พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทได้ขยายสาขาเพิ่มใน
ภาคกลางอีก 1 สาขา คือสาขาสุพรรณบุรี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษั ท ได้ มี การพั ฒ นาระบบสารสนเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยในปี 2556 ได้ลงทุนในโปรแกรม Business Intelligence (BI)
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถแปลงข้อมูลดิบที่มาจากหลายระบบ
หลากหลายประเภท และมีขนาดใหญ่ มาเป็นข้อมูลทีม่ คี วามหมาย
และประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ระบุปัญหาและ
โอกาสต่างๆ เพื่อน�ำไปวางแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น
ด้านการผลิต ด้านการขาย และด้านโลจิสติกส์

On 7th September 2012, the company celebrated
the release of 1,000 truck in a ribbon cutting ceremony
presided by Mr. Boonsithi Chokwatana, President of
Sahapat Groups at Bang Chan Plant.

Information Technology
The Company had invested in purchasing Computer
Handheld and other equipments to replace the existing
ones, to enhance the speed of data processing and to
increase capability of sales units and purchased more
Computer Handheld and other equipments for new sales
units. The Company also improves data connectivity
system between the office and the plants for stability of
the system to support the present and future business
expansion.

	Year 2013
Investment
The Company has expand its investment by
purchasing new machines both for Bang Chan Plant and
LardKrabang Plant. Moreover, investment in purchasing
land around Bueng Kratiem in Bang Chan Industrial Estate
with the area of 2 Rai, 2 Ngan and 2 sqaure meters to
use as a car park for the maintenance of logistics’ vehicles.
The Company has increased the paid-up ordinary shares
of President Flour Mills Co., Ltd. at 30 million baht, which
allowed the Company to fully paid-up shares.

Sales
To quickly and thoroughly distribute product to
consumers, the company continuously keeps developing
goods delivery system and delivery vehicles by purchasing
more 10 wheels, 6 wheels and 4 wheels trucks to replace
vehicles that are not in the condition to run. Moreover,
in the year 2013, the Company has expand 1 more branche
in central region at Supanburi.

Information Technology
The Company has continuously develop information
technology and in 2013, has invest in Business Intelligence
Program (BI). Such program can transform raw data that
comes from differnt system, different type and has large
capacity into information that has meaning and are
beneficial in terms of business. These information will
help analyse, identify problems and opportunities which
then can be use in organization strategic planning in
different area such as manufacturing, sales and logistic.
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ประโยชน์ที่บริษัทได้จากการลงทุนในโปรแกรม Business
Intelligence (BI)
1. ประมวลผลได้รวดเร็วทันเวลาและประหยัดเวลาใน
การเตรียมข้อมูล
2. ใช้งานได้ทุกที่ที่มี Internet และสามารถใช้งานผ่าน
Smart Phone ได้
3. สามารถสร้างรูปแบบ รายงาน กราฟ ได้งา่ ยและรวดเร็ว
ปี 2557
ด้านการลงทุน
ในปี 2557 ทางบริษัทได้ซื้อที่ดินเพิ่ม 2 แห่งส�ำหรับสร้าง
ศูนย์กระจายสินค้า (DC) คือ ที่ถนนประชาชื่น และ จังหวัดชลบุรี
เพื่อสามารถรองรับสินค้าที่จะกระจายไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น และ
ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มส�ำหรับผลิตสินค้าพร้อมรับประทาน
ที่โรงงานบางชัน
ด้านการตลาด
บริษัทได้จัดท�ำหนังโฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 บริษัทยังเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ทาง Social Media โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมสนุก
ตอบค�ำถามชิงรางวัลผ่านทาง Facebook ของบริษัทมากขึ้น
ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกับผู้บริโภค อีกทั้ง
เป็นช่องทางการรับฟังความเห็น และความพึงพอใจของผู้บริโภค
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Benefits from investing in Business Intelligence
Programs
1. Fast processing, intime and save time in
preparing information
2. Can function anywhere that have internet
connection and can be used through smart
phone.
3. Can easily and quickly create reports and graphs
format.

	Year 2014
INVESTMENT
In the year 2014, the Company has invested in
purchasing 2 additional plot of land, for the purpose of
building the distribution centers (DC), which is located
at Prachacheun Road and Chonburi Province; in order to
support more products that will be distributed to
consumers. The Company also invested in purchasing a
new machine with the purpose of increasing the capacity
in manufacturing ready to eat products at Bang-Chan
plant.

Marketing
In order to promote and continuously stimulate
sales, the Company had made a movie advertisement and
activities and in 2014, the Company also emphasized on
public relation through social media by organizing more
Join the Fun activities; answering questions to win the
prize through Company’s Facebook. This is considered as
building relationship and proximity to the consumers as
well as a channel to listen to consumer’s opinions and
satisfaction.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
NATURE OF BUSINESS

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สายอาหารในเครือบริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด
(มหาชน) ที่ได้ก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์
สายอาหารของเครือสหพัฒน์ที่ผลิตโดย บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟู้ด
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความยอมรับ
และประสบความส�ำเร็จอย่างสูง อาทิ บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปมาม่าและ
บิสกิตบิสชิน ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์มีแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิต ท�ำให้มีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในสายขนมปัง
และเบเกอรี่ซึ่งใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักเช่นกันในสมัยนั้นผู้
ประกอบการเบเกอรี่ส่วนใหญ่เป็นรายเล็กและด�ำเนินธุรกิจแบบ
ครอบครัว ผลิตภัณฑ์ทมี่ ีในตลาดก็ไม่มคี ณุ ภาพมาตรฐานสม�ำ่ เสมอ
ขาดพัฒนาการทัง้ ในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดจ�ำหน่ายและ
การจัดการที่ดี ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มี
คุณภาพมาตรฐานยังมีน้อย ขนาดของตลาดและความนิยมในการ
บริโภคเบเกอรี่ยังมีไม่มากนัก
อย่างไรก็ดี ช่วงเวลานัน้ เป็นช่วงทีร่ ฐั บาลได้ให้การสนับสนุน
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการน�ำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานมาจากด้านการเกษตร ประกอบกับวิถีการ
ด�ำรงชีวติ ของคนไทยได้เปลีย่ นแปลงไป ประชากรจากชนบทเคลือ่ น
ย้ายเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง แม่บ้าน
ท�ำงานนอกบ้านมากขึน้ ท�ำให้มเี วลาจัดเตรียมอาหารส�ำหรับสมาชิก
ในครอบครัวลดลง รวมไปถึงการค้าระหว่างประเทศเริ่มมีบทบาท
ท�ำให้มชี าวต่างชาติเคลือ่ นย้ายเข้ามาในประเทศมากขึน้ ด้วยปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สามารถตอบ
สนองวิถีชีวิตคนไทยได้ดียิ่งๆ ขึ้น

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ�ำหน่ายขนมปัง
และเบเกอรี่อื่นๆ โดยมีสายธุรกิจแบ่งได้ดังนี้
1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale) มีสัดส่วนการขายเป็น
90.14% ของยอดรายได้รวมของบริษัท
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก (Retail) มีสัดส่วนการขายเป็น
2.38% ของยอดรายได้รวมของบริษัท
3. ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ และ ร้านอาหาร / ภัตตาคาร (Fast food
& Catering) มีสัดส่วนการขายเป็น 6.49% ของยอดรายได้รวม
ของบริษัท
4. ธุรกิจส่งออก (Export) มีสัดส่วนการขายเป็น 0.10%
ของยอดรายได้รวมของบริษัท

President Bakery Public Co., Ltd. is the subsidiary
in food product group of Sahapatanapibool Public
Co., Ltd., which was established by Dr.Thiam Chokwatana.
Sahapat Group food product that is manufactured by
Thai President Food Public Co., Ltd. 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 raw material in
production. This creates the desire to expand the business
into the bakery that used wheat flour as the main raw
material. At that at time, most bakeries were small-sized
family business. The products standard and quality were
inconsistent. Moreover, they lacked of 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, at that time the government,
then, aimed to encourage the manufacturing sector to
substitute import, particularly in the agricultural industry.
In addition, the lifestyle of 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.

BUSINESS OPERATION OF EACH
PRODUCT LINE
The company mainly manufacture and distributes
bread and confectionery with the following lines of
business :
1. Wholesale bakery business proportion of sales
was 90.14% of the total revenue
2. Retail business proportion sales was 2.38%
of the total revenue
3. Fast Food and Catering business proportion
sales was 6.49% of the total revenue
4. Export business proportion sales was 0.10% of
the total revenue
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สัดส่วนรายได้ตามสายธุรกิจ ปี 2557

SALES PROPERTION BY BUSINESS TYPES 2014

90.14%

ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง Wholesale Bakery Business

2.38%

ธุรกิจค้าปลีก Retail Bakery Business

6.49%

ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ และร้านอาหาร
Fast Food & Catering

0.10%

ธุรกิจส่งออก Export Business

0.88%

รายได้อน่ื ๆ Other Revenue
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โครงสร้างรายได้

REVENUE STRUCTURE
โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2555 - 2557 มีรายละเอียดดังนี้

Details of revenue structure during the year 2012 - 2014 are as follows :

2557 • 2014
ผลิตภัณฑ์ / บริการ

PRODUCT / SERVICES
		

พันบาท

Thousand ร้อยละ
Baht		%

2556 • 2013
พันบาท

Thousand ร้อยละ
Baht		%

2555 • 2012
พันบาท

Thousand
Baht

ร้อยละ
%

6,232,743.61

90.14

5,858,132.26

90.96

5,382,993.60

90.63

2,691,767.00

38.93

2,366,660.38

36.75

2,220,401.46

37.38

122,773.71

1.78

203,656.84

3.16

185,997.52

3.13

2,677,363.69

38.72

2,559,787.39

39.75

2,181,397.49

36.73

1.4 เค้ก

589,881.47

8.53

593,983.04

9.22

651,709.37

10.97

1.5 เบเกอรี่หวาน และอื่นๆ

150,957.74

2.18

134,044.61

2.08

143,487.76

2.42

164,461.58

2.38

157,762.68

2.45

146,868.51

2.47

2.1 เดลิย่า+ฟาร์มเฮ้าส์ช็อปส์

74,979.44

1.08

79,852.44

1.24

74,855.38

1.26

2.2 มาดามมาร์โก้

72,628.72

1.05

59,241.21

0.92

52,418.21

0.88

2.3 กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

16,853.42

0.24

18,669.03

0.29

19,594.92

0.33

3. ฟาสต์ฟดู้ & ร้านอาหาร

448,779.72

6.49

363,311.03

5.64

353,475.39

5.95

388,121.96

5.61

302,649.96

4.70

290,953.84

4.90

60,657.76

0.88

60,661.07

0.94

62,521.55

1.05

7,225.34

0.10

9,359.78

0.15

10,104.19

0.17

6,853,210.25

99.12

6,388,565.75

99.20

5,893,441.69

99.22

60,960.46

0.88

51,585.85

0.80

46,314.08

0.78

1. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง

WHOLESALE BAKERY BUSINESS

1.1 ขนมปังชนิดแผ่น

		

Sliced Bread

1.2 แฮมเบอร์เกอร์บัน และ ฮอทดอกบัน

		

Hamburger Bun and Hot Dog Bun

1.3 ขนมปังพร้อมทาน

		

Snack Bread

		 Cake
		

Sweet Bakery and Confectionery

2. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ปลีก

RETAIL BAKERY BUSINESS

		 Deliya
		
		

Madame Marco
Good Morning Farmhouse

FAST FOOD & CATERING

3.1 ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร

		

Fast Food & Catering

3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด
		 Fried Products
4. ธุรกิจส่งออก

EXPORT BUSINESS

รวมรายได้ธุรกิจหลัก

Total Revenue from Core Business

5. รายได้อนื่ ๆ

OTHER REVENUE

รายได้รวมทั้งสิ้น
Total Revenue

6,914,170.71 100.00

6,440,151.60 100.00

5,939,755.77 100.00
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สายธุกจิ และผลิตภัณฑ์

BUSINESS AND PRODUCTION LINE

ธุรกิจคาสง

ธุรกิจคาปลีก

WHOLESALE

RETAIL

ธุรกิจฟาสตฟูด
และรานอาหาร
ภัตตาคาร
FAST FOOD

AND
CATERING

ขนมปงชนิดแผน

เดลิยา

ฟาสตฟดู

SLICED BREAD

DELIYA

FAST FOOD

ขนมปงสำหรับเบอเกอร
และขนมปงสำหรับฮอตดอก

มาดาม มาร โก

รานอาหาร / ภัตตาคาร

MADAME MARCO

CATERING

กูด มอรนง�ิ ฟารมเฮาส

ผลิตภัณฑชบุ ทอด

GOOD MORNING
FARMHOUSE

FRIED PRODUCT

BURGER BUNS AND
HOTDOG BUNS

ขนมปงพรอมทาน
SNACK BREAD

เคกพรอมทาน
SNACK CAKE

เบเกอร�อ่ น่ื ๆ
CONFECTIONERY

ธุรกิจสงออก
EXPORT
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

NATURE OF PRODUCT AND SERVICES

1. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง (Wholesale)

1. WHOLESALE

เป็นลักษณะธุรกิจที่ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใน
ลักษณะค้าส่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” โดยการจัด
ส่งสินค้าวางจ�ำหน่ายให้กับช่องทาง / ร้านค้าต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้า
หลัก คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และ ร้านค้าปลีกดั้งเดิม ได้แก่
คอนวีเนีย่ นสโตร์ เช่น 7-eleven, แฟมิลมี่ าร์ท, ลอว์สนั 108
ร้านค้าในปั๊มน�้ำมันต่างๆ เช่น จิฟฟี่, สตาร์มาร์ท, ใบจาก
ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น เดอะมอลล์, ท็อปส์, ฟู้ดแลนด์
ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี
ดิสเคาน์สโตร์ เช่น แม็คโคร
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ร้านค้าเล็กที่มีอยู่ทั่วไป
รวมถึงร้านค้าในโรงเรียน, โรงงาน
และร้านสวัสดิการในสถานที่ราชการต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำหน่ายในธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง
(Wholesale) ได้แก่
1.1 ขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread)
เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทเริ่มผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างการรับรู้ในแบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์ ให้กับผู้
บริโภคได้มากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ในการสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ด้ ว ยลั ก ษณะ
ผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถสร้างความหลากหลายในการบริโภคได้ เหมาะ
สมกับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส�ำหรับทุก
คนในครอบครัว ส�ำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่นจากเดิม
ที่มีเพียงขนมปังชนิดแผ่นธรรมดา บริษัทได้พัฒนาและเพิ่มความ
หลากหลายทั้งชนิด และขนาดสินค้ามากขึ้น ดังนี้
		 (1) ขนมปังแผ่นขาว (White Bread)
เป็ น กลุ ่ ม ขนมปั ง ชนิ ด แผ่ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
เนื้อขนมปังขาว และผสมวิตามิน เป็นชนิดสินค้าที่เหมาะส�ำหรับ
ทุกเพศ ทุกวัย และสามารถน�ำไปประกอบอาหารต่างๆ ได้หลาก
หลาย ได้ทุกเวลา ชนิดสินค้าในกลุ่มนี้ รวมทั้งสิ้น 5 รายการ ได้แก่
ขนมปังชนิดแผ่นน�้ำหนัก 480 กรัม ขนมปังชนิดแผ่นน�้ำหนัก 240
กรัม ขนมปังผสมวิตามินน�้ำหนัก 240 กรัม และขนมปังตัดขอบ
น�้ำหนัก 220 กรัม และรอยัลเบรด ขนมปังชนิดแผ่นเนื้อนุ่มสไลด์
หนา เป็นลักษณะขนมปังที่หอมนุ่มและสไลด์แผ่นหนา

Manufacture and distribution of bakery products in
the form of wholesale, under the trademark “Farmhouse”
by distributing goods to channels / shops. The main
customers are modern trade shops and traditional retail
shops, which are:
Convenience stores, e.g. 7-eleven, Familymart,
Lawson 108
Shops in gasoline stations, e.g. Jiffy, Starmart,
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, welfare shop in official places.

Product Distribute in Wholesale
Bakery Business are:
1.1	Sliced Bread
		 Sliced Bread is the first product that is
manufactured, distributed and considered as the product
that create the most awareness of consumers on
Farmhouse Brand from the past to the present. Sliced
bread is the core product in generating revenue for the
Company, with the nature of the product that allow
consumers to consume it in various ways and are suitable
for all age, gender and every family members. Originally,
the Company only offered plain sliced bread, however,
due to product development, varieties of products that
comes in different sizes are offered, which are:
(1) White Bread
			 White bread is sliced white loaf bread and
full of vitamins. The product is suitable for customers at
all ages and genders and can be used as ingredients for
several kinds of food at all times. Type of goods in this
group consists of 5 items, which are 480 g. sliced bread,
240 g. sliced bread, 240 g. sliced bread with vitamin
and 220 g. crustless sliced bread and Royal Bread, thick
sliced bread with soft and smooth texture as well as
fresh smell.
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ขนมปังชนิดแผ่น

ขนมปังโฮลวีตชนิดแผ่น

		

ขนมปังตัดขอบ

ขนมปังโฮลวีต
ชนิดเนือ้ ละเอียด

(2) ขนมปังแผ่นธัญพืช (Grain Bread)
เป็นกลุม่ ขนมปังชนิดแผ่นทีม่ เี มล็ดธัญพืชต่างๆ เป็น
ส่ ว นประกอบในปริ ม าณมาก เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของคนไทยที่ หั นมาให้
ความสนใจในสุขภาพกันมากขึน้ โดยเฉพาะการเลือกสรรผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีประโยชน์ในการบริโภค ชนิดสินค้าในกลุ่มนี้มีจ�ำหน่าย
ได้แก่ ขนมปังโฮลวีตน�้ำหนัก 500 กรัม ขนมปังโฮลวีตน�้ำหนัก
250 กรัม และขนมปังโฮลวีตชนิดเนือ้ ละเอียด (Fine Whole Wheat)
น�้ำหนัก 250 กรัม เหมาะส�ำหรับเด็กและกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ
แต่ไม่ชอบลักษณะเนื้อขนมปังโฮลวีตสูตรเดิม ท�ำให้สามารถรับ
ประทานขนมปังโฮลวีตได้ง่ายขึ้น
1.2 ขนมปั ง ส�ำหรั บ เบอร์ เ กอร์ และขนมปั ง
		 ส�ำหรับฮอตดอก (Burger Bun and
		 Hot Dog Bun)
สินค้าทีจ่ ำ� หน่ายได้แก่ ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ และ
ขนมปังส�ำหรับฮอตดอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�ำไปท�ำเมนู
อาหารต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น เบอร์เกอร์ไส้ต่างๆ หรือฮอตดอก
ไส้ต่างๆ เป็นต้น

ขนมปังชนิดแผ่นผสมวิตามิน

ขนมปังสำ�หรับ
เบอร์เกอร์โรยงา
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รอยัลเบรด
ขนมปังชนิดแผ่นเนือ้ นุม่ สไลด์หนา

ขนมปังสำ�หรับ
ฮอตดอก

		
(2) Grain Bread
			 Sliced bread with mixture of different
kind of grains to increases nutrition value, which is inline
with Thai’s lifestyle that concerned more about their
health, especially consuming healthier food. Goods in
this group available for distribution consisted of 500 g.
whole wheat bread, 250 g. Whole Wheat Bread and 250
g. fine whole wheat bread, which is easier to consume and
suitable for children including health conscious customer
group who dislikes the original whole wheat texture.

1.2 	burger BunS and Hot Dog BunS
		 The Company distributes burger bun with
Sesame Seed and hotdog roll, which is the product
that can be used in various menus such as hamburger
and hot dogs with various fillings.
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ขนมปังไส้
หมูหยองมายองเนส

ขนมปังผสมลูกเกด

ขนมปัง
ไส้ถั่วแดง

ขนมปังไส้
คัสตาร์ดครีม

ขนมปัง
ไส้เผือก

ขนมปังไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต

เดลี่ แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วชิ ไส้
ไก่หยองน้�ำ พริกเผา

เดลี่ แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วชิ ไส้
หมูหยองมายองเนส

ขนมปัง
ไส้สังขยา

ขนมปัง
ขนมปังไส้คัสตาร์ด
ไส้คัสตาร์ดครีม
ช็อกโกแลต

ขนมปังไส้เผือก

เดลี่ แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วชิ ไส้
ไก่เทอริยากิ

เดลี่ แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วชิ ไส้
ทูนา่ มายองเนส

ขนมปังไส้
สังขยา

เดลี่ แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วชิ ไส้
โบโลน่าหมูหยองมายองเนส

ขนมปังแซนด์วิช
ไส้ปูอัดสลัดครีม

ขนมปัง
ไส้ถั่วดำ�

ขนมปังไส้
คัสตาร์ดนม

เดลี่ แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วชิ ไส้
แฮมเบคอนมายองเนส

ขนมปังแซนด์วิช
ไส้แฮมสลัดครีม

1.3 ขนมปังพร้อมทาน (Snack Bread)
เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรูปแบบพร้อมทาน บรรจุใน
ซองเดี่ยว พอดีกับการรับประทานครั้งเดียว ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิต
ของผู้บริโภคในสังคมเมืองที่มีความรีบเร่ง ต้องการความสะดวก
รวดเร็ว พกพาและรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา ผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลายชนิด หลากหลายรสชาติ เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งเด็กนักเรียน นักศึกษา วัยท�ำงาน และทุกๆ คน ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มนี้ ได้แก่ เดลี่แซนด์วิช ขนมปังสอดไส้หวานและไส้เนื้อสัตว์
ขนมปังทาหน้า ขนมปังแพ ขนมปังผสมลูกเกด ขนมปังฮอตดอก

สวีท แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิช
ใส้ช็อกโกแลต

สวีท แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิช
ใส้ครีมนมสด อัลมอนด์

บัตเตอร์โรล
ไส้นมเนย

ขนมปังไส้ทูน่า

ขนมปัง
ไส้ลูกบัวถั่วแดง

ขนมปังไส้
ถั่วเขียว

ขนมปังไส้
ถั่วดำ�

เดลี่ แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วชิ ไส้
ปูอดั มายองเนส

ขนมปังแซนด์วิช
ไส้หมูหยอง
น้ำ�พริกเผา

ขนมปังไส้สังขยา
มะพร้าวอ่อน

ขนมปังไส้เผือก
มะพร้าวอ่อน

ขนมปังไส้
ถั่วแดง

เดลี่ แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วชิ ไส้
แฮมเบคอนมายองเนส

ขนมปังแซนด์วิช
ไส้ทูน่าสลัดครีม

1.3	Snack Bread

ขนมปังโฮลวีต
แซนด์วิช
ไส้แฮมสลัดครีม

ขนมปัง
ไส้งาดำ�ถั่วแดง

ขนมปังไส้
สังขยานม

เดลี่ แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วชิ ไส้
แฮมไข่มายองเนส

ขนมปังโฮลวีต
แซนด์วิช
ไส้ทูน่าสลัดครีม

		 Snack bread is ready-to-eat bakery product
pack in an individual package that is enough for one
serving, which is suitable with the lifestyle of urban
consumers with time-driven, seeking for something fast
and convenience. Snack bread is portable and can be
consume at any time and anywhere. The product which
comes in different types, variety of taste and suitable for
all target group, students, pupils, working people and
every one. Products in the group are Daily Sandwich,
bread with sweet fillings and meat fillings
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มินิบัน
ขนมปังไส้กรอกหมู

ขนมปังฮอตดอกไส้ครีม
รสกาแฟอัลมอนด์

ขนมปังแพ
เผือก

ขนมปังแพ
เนยสด

ขนมปัง
หน้าเนย

ขนมปัง
หน้าช็อกโกแลต

ขนมปังฮอตดอกไส้ครีม
รสส้ม

ขนมปังฮอตดอกไส้ครีม
รสมัลเบอร์รี่

มินิบัน
ขนมปังไส้กรอกไก่

ขนมปังฮอตดอกไส้ครีม
รสสตรอเบอร์รี่ลูกเกด

ขนมปังแพ
รสมะพร้าวใบเตย

ขนมปังแพ
รสโกโก้

สอดไส้หวาน โดยในปี 2557 มีการแนะน�ำสินค้าใหม่ คือ โดนัทเค้ก
ไส้สงั ขยา โดนัทเค้กไส้คสั ตาร์ดกลิน่ ส้ม เดลีแ่ ซนด์วชิ ไส้ไก่เทอริยากิ
ขนมปังฮอตดอกครีมไส้ครีมรสมัลเบอร์รี่ ขนมปังฮอตดอกไส้ครีม
รสส้ม เดลีแ่ ซนด์วชิ ไส้โบโลน่าหมูหยอง สวีทแซนด์วชิ ไส้ชอ็ กโกแลต
สวีทแซนด์วิชไส้ครีมนมเนยอัลมอนด์ มินิบัน ขนมปังไส้กรอกไก่
มินิบัน ขนมปังไส้กรอกหมู และฟาร์มเฮ้าส์แซนด์วิช 6 รสชาติที่
ขายเฉพาะช่องทางโลตัสเอ๊กซ์เพรส
1.4 เค้กพร้อมทาน (Snack Cake)
บริษัท เล็งเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดในปัจจุบันที่
ยังไม่มีเค้กพร้อมทานยี่ห้อใดที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของ
ตลาด และจากความพร้อมของบริษัท ประกอบกับความเชี่ยวชาญ
ในการผลิตเค้กจากผู้มีความเชี่ยวชาญ จึงได้พัฒนากลุ่มสินค้า
Snack Cake เพื่อการจ�ำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ Snack Cake ที่
บริษัทผลิตและจ�ำหน่าย ประกอบด้วย เค้กโรล 7 รสชาติ ได้แก่
เค้กโรลกาแฟ เค้กโรลกลิ่นใบเตย เค้กโรลกลิ่นส้ม เค้กโรลกลิ่น
วานิลลา เค้กโรลรสช็อกโกแลต เค้กโรลรสสตรอเบอร์ร่ี เค้กโรล
กลิน่ กล้วยหอม นอกจากนีย้ งั มีโดรายากิ 5 รสชาติ ได้แก่ โดรายากิ
ไส้คัสตาร์ดครีม โดรายากิไส้ช็อกโกแลต โดรายากิไส้ครีมอัลมอนด์
โดรายากิไส้ช็อกโกแลตชิพ โดรายากิไส้ครีมลูกเกด

ขนมปังฮอตดอกไส้ครีม
กลิ่นสตรอเบอร์รี่

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีมรสกาแฟ
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ขนมปัง
หน้าสังขยา

ขนมปัง
มินิโลฟลูกเกด

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีมกลิ่นสับปะรด

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีมรสช็อกโกแลต

		 Thai egg custard filled donut cake, Orange
flavoured custard donut cake, Chicken teriyaki daily
sandwich, Hot dog buns with mulberry cream filling,
Hot dog buns with orange-flavored cream, bologna
and shredded pork sandwich, Chocolate filled sandwich,
Almond buttermilk cream sandwich, chicken sausage mini
bun, pork sausage mini bun, 6 falovoured farm house
sandwich that are distributed only at Lotus Express.

1.4	Snack Cake

		 The company foresee the present market gap
that no snack cake with acceptable standard were offered
and due to the company’s readiness as well as expertise
in manufacturing cake by specialist, snack cakes were
then developed to be manufacture and distribute which
consisted of 7 new flavoured cake roll, consisted of coffee
flavoured cake roll, pandan flavoured cake roll, orange
flavoured cake roll, vanilla flavoured cake roll, chocolate
flavoured cake roll, strawberry flavoured cake roll, banana
flavoured cake roll. Moreover, the company also offer
5 flavoured of dorayaki including dorayaki with custard
cream filling, dorayaki with chocolate filling, dorayaki
with almond cream filling, dorayaki with chocolate chip
filling, dorayaki with cream and raisin filling.
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โดรายากิ
ไส้คัสตาร์ดครีม

โดรายากิ
ไส้ช็อกโกแลต

โดรายากิ
ไส้ครีมอัลมอนด์

เค้กโรล กลิ่นวานิลลา

เค้กโรล รสกาแฟ

เค้กโรล กลิ่นใบเตย

เค้กโรล รสช็อกโกแลต

เค้กโรล กลิ่นกล้วยหอม

โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลต

แซนด์วิชเค้ก
เค้กกลิ่นวานิลลา
ผสมลูกเกด

แซนด์วิชเค้ก
เค้กกลิ่นใบเตย
ผสมวุ้นมะพร้าว

โดรายากิ
ไส้ครีมช็อกโกแลตชิพ

โดรายากิ
ไส้ครีมลูกเกด

เค้กโรล กลิ่นส้ม

โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ดวานิลลา

เค้กโรล รสสตรอเบอร์รี่

โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ดกลิ่นส้ม

โดนัทเค้ก
ไส้สังขยา

แซนด์วิชเค้ก
เค้กรสกาแฟ
ผสมอัลมอนด์

1.5 เบเกอรีอ่ นื่ ๆ (Confectionery)
ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม Confectionery ประกอบด้วย
ขนมปังกรอบอบเนย คุกกี้ 4 รสชาติ ได้แก่ คุกกี้รสเนย คุกกี้รส
ผลไม้รวม คุกกี้รสกาแฟ คุกกี้รสลูกเกด ฟรุ๊ตพาย 3 รสชาติ ได้แก่
ฟรุต๊ พายไส้สบั ปะรด ฟรุต๊ พายไส้สตรอเบอร์รี่ ฟรุต๊ พายไส้บลูเบอร์รี่
โดยในปี 2557 มีการแนะน�ำสินค้าใหม่ คือ คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ

		 Products in confectionery category consisted
of crispy butter toast, four cookies flavors such as butter
cookies, mixed fruit cookies, coffee cookies, raisin cookies
and 3 fruit pie flavours which are pineapple fruit pie,
strawberry fruit pie and blueberry fruit pie. In 2014, a new
product was launched which is chocolate chip cookies.

2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail)

2. RETAIL BUSINESS

เป็นลักษณะการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกของ
บริษทั และการจ�ำหน่ายตรงให้กบั ลูกค้า ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ของบริษัท ได้แก่
2.1 เดลิยา่ (Deliya by Farmhouse)
จากนโยบายของบริษัท ที่ต้องการขยายตัวเข้าสู่
ธุรกิจค้าปลีกขนมปังและเบเกอรี่ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวมากใน
อนาคต ประกอบกับประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือของบริษัท
ในธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่ บริษัท จึงได้ด�ำเนินการเปิดร้าน
Deliya by Farmhouse ซึ่งเป็นการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ขนมปังและเบเกอรี่โฮมเมดที่สดใหม่ หลากหลายชนิด อีกทั้ง

1.5 Confectionery

Distribution of products through Company’s retail
shop and distribute directly to customers under the
Company’s trademark.

2.1 Deliya by Farmhouse

		 Due to the policy in expanding into bread and
bakery retail business, which has the tendency to grow
in the future along with the experiences and credibility
in bread and bakery business, the company then decided
to open Deliya by Farmhouse shop. Deliya by Farmhouse
baked and distributed fresh homemade bread and bakery
product, offering different kind of bread as well as offer
bakery snack box that deliver throughout Bangkok and
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คุ้กกี้รสผลไม้รวม

ขนมปังกรอบอบเนย

คุ้กกี้รสกาแฟ

คุ้กกี้รสเนย

ฟรุ๊ตพายไส้สับปะรด

ยังจ�ำหน่ายเบเกอรี่ Snack Box รับจัดส่งในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ณ สิ้นปี 2557 มีทั้งสิ้น 13 สาขา ได้แก่ สยามสแควร์
ซอย 7, โรงเรียนจิตรลดา, โลตัสคลอง 7, โลตัสล�ำลูกกา คลอง 2,
โลตัสบางปู, โลตัสศรีนครินทร์, โลตัสรัตนาธิเบศร์, อาคารอาร์เอส
ทาวเวอร์ รัชดา, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ, เดอะมอลล์ 2 รามค�ำแหง,
เดอะมอลล์ ท่าพระ, พาราไดซ์ ปาร์ค และ เดอะมอลล์ บางกะปิ
นอกจากที่กล่าวมาในข้างต้น เดลิย่า มีการรับผลิต
สินค้าตามออเดอร์ โดยผลิตภัณฑ์ทรี่ บั ผลิต ได้แก่ ขนมปังแซนด์วชิ
ส�ำเร็จรูป เค้ก และเบเกอรีอ่ นื่ ๆ ให้กบั ร้านลอว์สนั ทีเ่ พิง่ เปิดตัวใหม่
ในเมืองไทย
2.2 มาดาม มาร์ โก้ (Madame Marco)
โฮมเมดเค้กเนื้อนุ่มสูตรต้นต�ำรับสไตล์ยุโรป ที่ปรุง
แต่งรสชาติความอร่อยในทุกขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่การ คัดเลือกวัตถุดบิ
ที่มีคุณภาพจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านกรรมวิธีการ
ผลิตที่สะอาด พิถีพิถัน และด้วยระบบ Made To Order ที่เป็น
เอกลักษณ์ของเค้กมาดาม มาร์โก้ จึงท�ำให้เค้กมาดาม มาร์โก้
อร่อยสดใหม่ทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อ พร้อมทั้งบริการจัดส่งฟรีทั้ง
กรุงเทพฯ และปริมณฑลภายใต้รสชาติยโุ รปแท้ๆ จึงท�ำให้ Madame
Marco เป็น “The European Delight”
ปัจจุบนั มาดาม มาร์โก้ ได้เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่าย
ด้วยการเปิดร้าน มาดามมาร์โก้ช็อปส์ มีทั้งสิ้น 15 สาขา ได้แก่
สยามพารากอน ชั้น G โซน เทคโฮม, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
บริเวณโฮมเฟรชมาร์ท, เดอะมอลล์บางแค บริเวณโฮมเฟรชมาร์ท,
เดอะมอลล์ บ างกะปิ บริ เ วณโฮมเฟรชมาร์ ท , เดอะมอลล์ 2
รามค�ำแหง บริเวณโฮมเฟรชมาร์ท, โลตัสศรีนครินทร์, เดอะมอลล์
ท่าพระ บริเวณฟู้ดคอร์ท, เมกาบางนา บริเวณบิ๊กซี ชั้น G,

คุ้กกี้รสลูกเกด

ฟรุ๊ตพายไส้สตอเบอร์รี่
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คุ้กกี้รสช๊อกโกแลตชิพ

ฟรุ๊ตพายไส้บลูเบอร์รี่

Perimeter. As of the end of the year 2014, there are 13
branches; Siam Square Soi 7, Chitrada School, Lotus-Klong
7 branch, Lotus-Lumlukka Klong 2 branch, Lotus-Bangpu
branch, Lotus-Sri Nakharin branch, Lotus-Rathanatibet
branch, R.S. Tower Building Ratchada, Government
Complex Chaeng Wattana, The Mall 2 Ramkamhaeng, The
Mall Thapra, Paradise Park and The Mall Bangkapi.
		 Apart from the aforementioned, Deliya also
manufacture by order for Lawson convenient store,
which has just launched in Thailand. Products that the
Company offers are ready made sandwiches, cakes and
confectioneries.

2.2 Madame Marco

		 Homemade soft texture cake, an original
European style recipes that are deliciously baked in every
steps. Starting from selecting quality raw materials both
from domestic and international, which are baked through
clean and punctilious production process and with made
to order system, which is the uniqueness of Madame
Marco cake. As a result, Madame Marco cakes will always
be delicious and freshly bake with a taste of true European
every time the customers made order, along with free
delivery service within Bangkok and Perimeter. This allow
Madame Marco to be “The European Delight”
At present, Madame Marco has increased the
distribution channels by opening 15 branches of Madame
Marco shops which are located at 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, Tesco Lotus Sri
Nakarin, Food court of The Mall Thapra, Mega Bangna
around Big C G floor, Paradise Park, Fashion Island
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เดลิย่า

มาดาม มาร์โก้

พาราไดซ์ ปาร์ค แฟชัน่ ไอส์แลนด์ โลตัส เลียบทางด่วนรามอินทรา,
เซ็นทรัล ศาลายา, โลตัสบางใหญ่, ดิ เอ็มโพเรียม และ คริสตัล
ราชพฤกษ์
เค้กมาดาม มาร์โก้มีการจัดส่งฟรี ทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
Call Center โทร. 0-2326-0200-3
2.3 กูด๊ มอร์นงิ่ ฟาร์มเฮ้าส์
เป็นการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูแ้ ทนขายแซนด์วชิ
ภายใต้รูปแบบของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง
ความนิยมในการบริโภคขนมปังในรูปแบบทีห่ ลากหลายแก่ผบู้ ริโภค
ทั่วไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปมีอาชีพ และรายได้
เสริม ซึ่งผู้แทนขายจะซื้อผลิตภัณฑ์ในการท�ำแซนด์วิชจากบริษัท
และท�ำแซนด์วิชตามที่ผู้บริโภคต้องการ โดยบริษัท จะคัดเลือก
ผูแ้ ทนขายจากท�ำเลทีต่ งั้ และความพร้อมในการให้บริการ ซึง่ บริษทั
จะให้ความรู้ด้านการขาย ณ สิ้นปี 2557 มีผู้แทนขายแซนด์วิช
กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ กว่า 70 ราย

3. ฟาสต์ฟดู้ และร้านอาหาร

เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซื้อ
ของลูกค้า ซึง่ ได้แก่ ร้านฟาสต์ฟดู้ ต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
พิซซ่า ฮัท เชสเตอร์กริลล์ เอแอนด์ดับบลิว ซานตาเฟ่ สเต็ก มอส
เบอร์เกอร์ (จากประเทศญี่ปุ่น) เครือไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้แก่ เบอร์
เกอร์คิงส์ ซิสเลอร์ แดรี่ควีน เดอะพิซซ่า คอมปะนี เป็นต้น รวม
ถึงธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟต่างๆ ทีล่ ว้ นเป็นร้านอาหารชือ่ ดัง
ที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
3.1 ฟาสต์ฟดู้ และร้านอาหาร
		 (1) ฟาสต์ฟดู้
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำการผลิตและจ�ำหน่าย ได้แก่
ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังส�ำหรับฮอตดอกในหลาก
หลายขนาด ทั้งแบบโรยงาและไม่โรยงา ซึ่งบริษัทมีการผลิตแบบ
อัตโนมัติตลอดทั้งกระบวนการผลิต มีความสามารถในการผลิต

กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

Tesco Lotus Ramintra. Centrail Salaya, Lotus Bangyai,
The Emporium and Crystal Rajapruek.
		 Madame Marco cakes offer free delivery both
in Bangkok and Perimeter. For more information please
contact our Call Center at 0-2326-0200-3.

2.3 Good Morning Farmhouse
		 The Characteristic of Good Morning
Farmhouse is product distribution to sandwich sales
representative under the Company’s name. The objective
is to create popularity in bread consumption to general
consumers and to encourage people to have career and
extra income. The representative will purchase products,
which are the ingredients in making sandwiches, from
the company and produces sandwiches according to the
consumers demand. The representatives were selected
based on location and their readiness in giving services,
which the Company provided sales knowledge to those
representatives. As at the end of 2014, there are more
than 70 Good Morning Farmhouse sales representatives.

3. FAST FOOD & CATERING
This products are manufactured and distributed
base on the order placed by the customers which are fast
food stores such as Mc Donald, KFC, Pizza Hut, Chester
Grill, A&W, Satafe Stake, Mos Burger (from Japan) and
from Minor Food Group Chain such as Burger King, Sizzler,
Diary Queen, The Pizza Company and etc. As well as
well-known restaurants and coffee shops that have the
highest sales volume world wide including Thailand.

3.1 Fast food & Catering
(1) Fast food
			 Burger and Hotdog buns comes in
various sizes as well as with and without sesames. The
Company uses full automatic manufacturing process
to manufacture burger and hotdog buns with the
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Fast Food & Catering

36,000 ชิ้นต่อชั่วโมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ขนมปังฝรั่งเศส
ครัวซองด์ ขนมปังอบกรอบ และผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมา
เพื่อตอบสนองลูกค้า ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้า
ขนมปังรายใหญ่ที่สุดของประเทศ
นอกจากนี้ ยังมี Frozen Dough เป็นผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แช่แข็งหลายชนิด
หลายขนาด ตามค�ำสั่งซื้อของร้านฟาสต์ฟู้ด ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
บริษัทได้วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการขยายตลาด
ในส่วนนี้ต่อไปในอนาคต
		(2) ร้านอาหาร / ภัตตาคาร
นอกเหนือจากฟาสต์ฟดู้ ต่างๆ แล้ว บริษทั ยังได้
ขยายการจ�ำหน่ายไปยังกลุ่มร้านอาหาร ธุรกิจร้านกาแฟต่างๆ ที่
ต้องการเบเกอรี่เป็นส่วนหนึ่งของเมนู ในร้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
จ�ำหน่ายนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีการผลิตและจ�ำหน่าย
อยู่ในปัจจุบันอยู่แล้ว ยังหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ท�ำการ
พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ
3.2 ผลิตภัณฑ์ชบุ ทอด ( Fried Products)
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ประกอบอาหารประเภท
ชุบทอด เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทย ได้แก่ เกล็ดขนมปัง
ผลิตจากขนมปังสดใหม่สูตรพิเศษ ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน ไม่ป่น
ละเอียด สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหารได้ดี ท�ำให้อาหารทีท่ อด
มีสีเหลืองทองน่ารับประทาน อร่อย ไม่อมน�้ำมัน กรอบนานกว่า
เหมาะกับการทอดอาหารได้ทั้งเนื้อสัตว์ และผัก

4. ธุรกิจส่งออก

บริษทั ได้ทำ� การพัฒนาสินค้า เพือ่ ส่งจ�ำหน่ายไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น ส�ำหรับลูกค้าที่เป็น Coffee Shop Chain และ Pizza Shop
ซึง่ มีชอื่ เสียงมากในญีป่ นุ่ โดยในปี 2557 บริษทั จ�ำหน่ายผ่านตัวแทน
ในประเทศ เพื่อส่งไปยังลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น

เกล็ดขนมปังสูตรพิเศษ
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capacity of 36,000 pieces/ hr. including other products
such as french bread, croissant, crispy toast bread and
products that were developed to serve the customers. At
present, the company is considered as the largest bread
supplier in the country.
			 Moreover, frozen dough is another
product that the company produces, which comes in
different sizes based on the order placed by fast food
stores. The Company has continuously researches and
develops to continue expanding the market of such
product.
		 (2) Catering
		 Apart from fast food, the Company also
expanded the distribution channel into restaurant and
coffee shop business that required bakery in their menus.
Distribute products are both existing products and newly
developed products to serve each particular group of
customers.

3.2 Fried Products
		 Product group that are use as ingredients in
fried food dishes and are well-liked by Thai consumers
such as bread crumbs, which are made from special recipe
of freshly baked bread resulting in the standard size of
crumbs. The flakes are not too finely ground with creamywhite coloured and perfectly coated the food, making
the fried dish golden and appetizing as well as delicious,
crispier and does not absorb oil. Farmhouse bread crumbs
are suitable for frying both meat and vegetable.

4. EXPORT BUSINESS
The Company has develop products to be distribute
to Coffee Shop Chain and Pizza Shop customers in Japan,
which are well-known. In 2014, the Company distributes
its product through domestic agent to import such
products to customer in Japan.
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การตลาดและการแข่งขัน

MARKETING AND COMPETITION

การตลาด

MARKETING

ผลิตภัณฑ์ ใหม่
ในปี 2557 บริษทั ได้วางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 17 รายการ
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้แก่
1. โดนัทเค้กไส้สังขยา :
		
โดนัทอบอร่อย ไม่ทอด เนื้อนุ่ม กลิ่นหอมเค้กและ
สังขยา
2. โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดกลิ่นส้ม :
โดนัทอบอร่อย ไม่ทอด เนื้อนุ่ม กลิ่นหอมเค้กและ
ไส้คัสตาร์ดกลิ่นส้ม
3. เดลี่แซนด์วิชไส้ไก่เทอริยากิ :
ขนมปังแซนด์วชิ พร้อมทาน จากเนือ้ ขนมปังแสนนุม่
สอดไส้ไก่ผสมซอสเทอริยากิที่กลมกล่อม อร่อยเต็มค�ำ
4. ขนมปังฮอตดอกใส้ครีมรสมัลเบอร์รี่ 85 กรัม :
ขนมปังฮอตดอก พร้อมสอดไส้เนื้อครีมรสมัลเบอร์รี่
ที่หอมหวานลงตัว
5. ขนมปังฮอตดอกใส้ครีมรสส้ม 85 กรัม :
ขนมปังฮอตดอก พร้อมสอดไส้เนื้อครีมรสส้มที่
หอมหวานลงตัว
6. เดลี่แซนด์วิชไส้โบโลน่าหมูหยอง :
ขนมปังแซนด์วชิ พร้อมทาน จากเนือ้ ขนมปังแสนนุม่
สอดไส้ โบโลน่าและหมูหยองมายองเนสกลมกล่อม อร่อยเต็มค�ำ
7. สวีทแซนด์วิชไส้ช็อกโกแลต :
ขนมปังแซนด์วชิ พร้อมทาน จากเนือ้ ขนมปังแสนนุม่
สอดไส้ช็อกโกแลตที่เข้มข้น หอมหวาน อร่อยเต็มค�ำ
8. สวีทแซนด์วิชไส้ครีมนมเนยอัลมอนด์ :
ขนมปังแซนด์วชิ พร้อมทาน จากเนือ้ ขนมปังแสนนุม่
สอดไส้ ค รี ม นมเนยพร้ อ มชิ้ น อั ล มอนด์ ที่ ล งตั ว หอมหวาน
อร่อยเต็มค�ำ
9. ฟาร์มเฮ้าส์แซนด์วิชแฮมสลัดครีม :
ขนมปังแซนด์วชิ สามเหลีย่ ม จากเนือ้ ขนมปังแสนนุม่
สอดไส้แฮมกับน�้ำสลัดครีมที่กลมกล่อม อร่อยเต็มค�ำ
10. ฟาร์มเฮ้าส์แซนด์วิชไส้ทูน่าสลัดครีม :
ขนมปังแซนด์วชิ สามเหลีย่ ม จากเนือ้ ขนมปังแสนนุม่
สอดไส้ทูน่ากับน�้ำสลัดครีมที่กลมกล่อม อร่อยเต็มค�ำ
11. ฟาร์มเฮ้าส์แซนด์วิชไส้หมูหยองน�้ำพริกเผา :
ขนมปังแซนด์วชิ สามเหลีย่ ม จากเนือ้ ขนมปังแสนนุม่
สอดไส้หมูหยองกับน�้ำพริกเผาที่กลมกล่อม อร่อยเต็มค�ำ
12. ฟาร์มเฮ้าส์แซนด์วิชไส้ปูอัดสลัดครีม :
ขนมปังแซนด์วชิ สามเหลีย่ ม จากเนือ้ ขนมปังแสนนุม่
สอดไส้ปูอัดกับน�้ำสลัดครีมที่กลมกล่อม อร่อยเต็มค�ำ

New Products	

In 2014, the Company has distributed 17 new
products to provide additional choise for consumers,
which are
1. Thai egg custard filled donut :
		 No-fry delicious soft donut with cake and Thai
egg custard aroma.
2. Orange custard filled donut :
		 Soft baked no fry donut with sweet-scented
of cake and orange aroma custard fillings.
3. Chicken teriyaki daily sandwich :
		 Ready-to-eat sandwich made from soft sliced
bread filled with stir fried chicken in teriyaki sauce that
is mellowly delicious.
4. Mulberry cream hot dog bun 85 grams :
		 Hot dog bun with mulberry cream fillings with
perfect sweet aroma.
5. Orange flavoured cream filled hot dog bun
85 grams :
		 Hot dog bun with orange cream fillings that
have perfect sweet aroma.
6 Bologna with Shredded Pork Daily
Sandwich :
		 Ready-to-eat sandwich from soft sliced bread
with bologna, shredded pork and mayonnaise fillings,
mellowly delicious.
7. Chocolate Sweet Sandwich :
		 Ready-to-eat sandwich from soft bread
with thick chocolate fillings, sweet aroma and mellowly
delicious.
8. Buttermilk almond cream sandwich :
		 Ready-to-eat sandwich from a soft bread with
buttermilk cream and almond that is perfectly match and
mellowly delicious.
9.	Salad cream ham Farmhouse daily
sandwich :
		 Mellowly delicious triangle sandwich bread
from soft bread with ham and salad cream.
10. Tuna salad cream Farmhouse sandwich :
		 Mellowly delicious triangle sandwich from
soft bread filled with tuna and salad cream.
11. Chili paste shredded pork Farmhouse
sandwich :
		 Mellowly delicious triangle soft bread with
shredded pork and chili paste.
12. Crab stick salad cream Farmhouse
sandwich :
		 Mellowly delicious soft texture triangle sandwich
bread filled with well mixed crab stick and salad cream.
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13. ฟาร์มเฮ้าส์แซนด์วิชโฮลวีต ไส้แฮมสลัดครีม :
ขนมปังแซนด์วิชสามเหลี่ยม จากเนื้อขนมปังโฮลวีต
ที่ให้คุณประโยชน์ สอดไส้แฮมกับน�้ำสลัดครีมที่กลมกล่อม อร่อย
เต็มค�ำ
14. ฟาร์มเฮ้าส์แซนด์วิชโฮลวีต ไส้ทูน่าสลัดครีม :
ขนมปังแซนด์วิชสามเหลี่ยม จากเนื้อขนมปังโฮลวีต
ที่ให้คุณประโยชน์ สอดไส้ทูน่าผสมกับน�้ำสลัดครีมที่กลมกล่อม
อร่อยเต็มค�ำ
15. มินิบัน ขนมปังไส้กรอกไก่ :
มินิบัน ขนมปังเนื้อนุ่มได้รสชาติไส้กรอกไก่เน้นๆ
อร่อย ชิ้นพอค�ำ
16. มินิบัน ขนมปังไส้กรอกหมู :
มินิบัน ขนมปังเนื้อนุ่มได้รสชาติไส้กรอกหมูเน้นๆ
อร่อย ชิ้นพอค�ำ
17. คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ :
คุกกี้กรอบ หอมเนยพร้อมส่วนผสมช็อกโกแลตชิพ
อร่อยเข้ากันอย่างลงตัว
ปรัชญาในการผลิตทีแ่ สวงหาคุณภาพ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั
ประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ
1. เลือกวัตถุดิบที่ดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
ที่สุด
2. พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สนองความต้ อ งการทาง
โภชนาการของคนไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ เพื่อสร้าง
คุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
4. ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพือ่ ให้ผบู้ ริโภค
ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้น�ำอันดับหนึ่งในตลาดขนมปัง
และเบเกอรี่ ทั้งในด้านเทคโนโลยีในการผลิตที่ถือว่าทันสมัยที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศักยภาพการผลิตรวมสูงสุด
ในประเทศ รวมทัง้ การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทุกชิน้
ตลอดจนความสามารถทางด้านการกระจายสินค้าทั่วภูมิภาคของ
ประเทศได้แบบวันต่อวัน
ส� ำ หรั บ ภาวะตลาดโดยทั่ ว ไปที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ บริ ษั ท
จะเห็นได้ว่าในส่วนของร้านค้าต่างๆ ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และกลุ่มร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วไปที่เป็น
ช่องทางการจ�ำหน่ายของบริษัท ต่างมีการแข่งขันสูง ทั้งในด้าน
ราคา การจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการขยายสาขา
ให้เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ทางด้าน
ยอดขายของบริษัท และการแข่งขันกันในธุรกิจต่างๆ นี้เองก็จะ
เอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และท�ำให้
สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่การขายที่ขยายกว้างขึ้น และถี่ขึ้น
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13. Crab stick salad cream Farmhouse whole
wheat sandwich :
		 Mellowly delicious soft texture triangle whole
wheat sandwich bread filled with well mixed crab stick
and salad cream.
14. Tuna salad cream Farmhouse whole wheat
sandwich :
		 Mellowly delicious soft texture triangle whole
wheat sandwich bread filled with well mixed tuna and
salad cream.
15. Chicken sausage mini bun :
		 Mini bun, soft texture bread and delicious
chicken sausage with perfect bite size.
16. Pork sausage mini bun :
		 Mini bun, soft texture bread and delicious
pork sausage with perfect bite size.
17. Chocolate chip cookies :
		 Crispy chocolate chip cookies with butter
aroma, perfectly delicious.
The philosophy in providing quality production for
the consumers to get the best advantage through the 4
following objectives:
1. Use the best quality raw materials.
2. Continuously develop products to meet the
demands on nutritious value.
3. Continuously develop manufacturing
technology and management for ongoing quality
improvement.
4. Uphold safety, freshness, and hygiene as the
criteria to best serve consumers .
The company, at present, is considered to be the
top leader in bread and bakery markets in both most
advanced manufacturing technology in Southeast Asia
and the highest manufacturing capacity in the country.
Besides, the company still maintains the quality and
standard of the product and is able to distribute the
products nationwide on a daily basis.
The marketing factors affecting the company
are caused from higher competition in pricing, sales
promotion, and store expansion among modern and
traditional trade stores including fast food chains. Such
expansion is beneficial to the company in terms of higher
sales and to the consumers in terms of better quality
products with reasonable price. This can cover more and
wider areas under the philosophy,
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จากความใส่ใจในทุกกระบวนการ ภายใต้ปรัชญาการด�ำเนิน
งาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ ที่มีความสด ใหม่ สะอาด มีคุณภาพสูง และได้มาตรฐาน
อย่างสม�่ำเสมอ อาทิเช่น การมีฉลากหีบห่อที่ดี ที่สามารถรักษา
ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ดีจนถึงมือผู้บริโภค มี
ความสวยงามโดดเด่น เป็นทีน่ า่ สนใจต่อผูบ้ ริโภค การแสดงวันหมด
อายุเป็นรายแรก การให้ขอ้ มูลทางโภชนาการบนฉลาก การให้ความ
รู้ต่อผู้บริโภคในเรื่องของส่วนผสม และการน�ำระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารการกระจายสินค้าเพือ่ ความสดใหม่
ของสินค้า
Food Safety บริษัท ให้ความส�ำคัญในเรื่องคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลทีต่ อ้ งการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและเน้นในเรือ่ ง
อาหารปลอดภัย (Food Safety) บริษัทได้รับการรับรองการจัดการ
สุขลักษณะที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (GMP) และการ
รับรองระบบวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม (HACCP)
จากส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2548 บริษัทเริ่มใช้แป้ง Plain Flour ซึ่ง
เป็นแป้งสาลีบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่ไม่มีสารฟอกขาวมาใช้ใน
ขบวนการผลิตขนมปัง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่อง
อาหารปลอดภัย (Food Safety) ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน อย. Quality Award ของกลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหาร ภายใต้ค�ำขวัญ “คุณภาพปลอดภัย ใส่ใจสังคม” ในฐานะ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ด�ำเนินการที่ดี รักษามาตรฐาน
การผลิต มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและด�ำเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในช่วงระหว่างปี 2553 - 2555
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 ยั ง
ท�ำหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ Supplier ที่จ�ำหน่ายวัตถุดิบให้กับบริษัท
และให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องระบบคุณภาพของสินค้า ขณะเดียวกัน
บริษทั ก็ถกู ตรวจสอบจากลูกค้าของบริษทั โดยเฉพาะร้านฟาสต์ฟดู้
และร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ๆ ด้วย
บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดี
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (GLP/DIW) และห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ที่ ได้พัฒนาระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นโครงการ
ยกระดับห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์เอกชนทีข่ นึ้ ทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

Attention is paid in every process so the company
can insure consumers that the bakery products are always
fresh with high quality and consistently high standard; for
example, the company maintains standard of the quality
products until they are at the customers’ hands with
attractive packaging on which expiry dates are clearly
given for the first time as well as nutrition facts and
ingredients mixed to informed consumers. In distribution
management, effective information technology has been
used which guarantees freshness of the products.
The company has long been emphasizing on the
quality and safety of the product corresponding to the
government’s policies to push Thailand to be the world’s
kitchen with food safety. The company received Good
Manufacturing Practice (GMP) certificate and Hazard
Analysis and 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 began to use Plain Flour, natural and
pure wheat flour without bleaching substance in bread
production to serve the best to consumers.
Due to the company’s commitments to developing
and manufacturing goods with high standard of quality,
safety, and nutrition using high technology, we received
Food and Drug Administration Quality Award on Food
Product Category under the slogan “Quality, Safety
and Considering Society” as a manufacturer of health
products with good management, maintaining standard
of production, ethics and responsibility to society as well
as operation in compliance with the law during the years
2010 and 2012.
In addition, at present, the company’s laboratory
was certified under ISO/IEC 17025 scope of analysis from
the Department of Medical Science, Ministry of Public
Health. The company’s research and development team,
meanwhile, is responsible for auditing suppliers that
provide raw materials for the company and also giving
advices on product quality system. At the same time, the
company is audited from the customers especially from
fast food restaurant chains and major convenient stores.
Besides, the company has received the cachet
symbol from the Department of Industrial Works for
good laboratory for analysis which has developed ISO/IEC
17025 system raising the level of private laboratories that
are registered with the Department of Industrial Works.
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s ฟาร์มเฮ้าส์ TVC

ชุด คุณประโยชน์ 30 sec.

s Farmhouse Royal Bread TVC

ชุด “พรีเมียมไม่รู้จบ” 30 sec.
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s Farmhouse Daily Sandwich TVC

ชุด “แฟนเยอะ” 15 sec.

Press Ad.

Shelf Talker

s กิจกรรมส่งเสริมการขายให้ผู้บริโภค บริษัทได้จัดโปรโมชั่นรายการ “6 ฟรี 1”

Consumer Promotion Activities, we launched a campaign of “Buy 6 and get 1 free”

กิจกรรมทางการตลาด

บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของกิจกรรมทางการตลาด
ที่นอกเหนือจากการช่วยส่งเสริมยอดขายให้สูงขึ้นแล้ว ยังช่วย
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ช่วยขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างการบริโภคอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และ
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง คือ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างคุณค่าของตรา
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างทัศนคติและความจงรักภักดีของผู้
บริโภคต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ดังนั้น ในปี 2557 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมทางการตลาดและการสือ่ สารผูบ้ ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดย

MARKETING ACTIVITIES

The company realizes the importance of marketing
activities which is not only to increase sales but also
to attract new targets, to expand target groups of
consumers, and to sustain the consumption. The most
important is to promote positive image of the company
together with creating the value of the brand and loyal
attitudes of consumers to it.
Therefore in 2014, the budget was allocated
for efficient marketing activities and continuation in
communication with consumers as follows:
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1.1 ออกภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ โดยมีการสร้าง
ภาพยนตร์โฆษณาใหม่ถึง 3 ชุด ได้แก่
		s ชุด “คุณประโยชน์” (New TVC) (30 วินาที/ 15
วินาที) เป็นภาพยนต์โฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมปังแผ่น
(Sliced Bread Group) เพื่อให้รู้จักประโยชน์สารอาหารต่างๆ ที่มี
ต่อร่างกายเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ในกลุ่มขนมปังแผ่น
		s ชุด “พรีเมี่ยม ไม่รู้จบ” (New TVC) (30 วินาที/
15 วินาที) เป็นภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า Royal
Bread ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มขนมปังแผ่นที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม ตัวแรก
ในกลุ่มสินค้า
		s ชุด “แฟนเยอะ” (New TVC) (15 วินาที) เป็น
ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเดลีแ่ ซนด์วชิ เพือ่ สือ่ ถึง
ความหลากหลายของรสชาติและความอร่อยของสินค้ากลุ่มนี้
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการขายให้ผู้บริโภค (Consumer
Promotion Activities) บริษัทได้จัดโปรโมชั่นรายการ “6 ฟรี 1” กับ
ขนมปังแผ่น 480 กรัม และขนมปังโฮลวีต 500 กรัม โดยมีการจัด
รายการในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2557 เพื่อเพิ่มยอดขายกับ
สินค้ากลุ่ม Royal Bread มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา 2 บาท
ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม และกลุ่มเค้กโรล มีการจัดโปรโมชั่น
ลดราคาพิเศษ 2 บาท ในเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งทุกรายการที่มี
การจัดนั้นได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
1.3 โครงการรณรงค์การทานอาหารครบหมวดหมู่ และ
รู้จักอ่านฉลากโภชนาการ
ในปี 2554-2557 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินงานตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ บุญชัย สมบูรณ์สุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ลงนาม โดยมีการ
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ ขบวนการ
ทานครบหมู่ ประจ�ำปี 2557-2559 มีผลด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 30
เมษายน 2557 เป็นต้นไป ระยะเวลาโครงการ 3 ปี โดยมีเป้าหมาย
ให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าหรืออาหารที่มี
ประโยชน์ โดยดูจากฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่ GDA (Guideline
Daily Amounts) โดยตามแนวทางในโครงการอาหารปลอดภัย
ฉลากหวานมันเค็ม อ่านง่ายได้ประโยชน์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) มีการจัดกิจกรรม ละครเพลงและเกมส์ พร้อม
แจกผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์แก่เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา รวม 200 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากจะเป็นการให้
ความรูแ้ ละความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการกระตุน้ ให้นกั เรียนสนใจ
บริโภคอาหารทีม่ ปี ระโยชน์และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมูด่ ว้ ย
และการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของตราฟาร์มเฮ้าส์ในด้านโภชนาการให้กับ
กลุ่มเยาวชนอีกด้วย

1.1 Broadcasting of 3 new TV commercial which are
		
s “Benefit” (New TVC) (30 Second/ 15
second) Commercial to promote sliced bread product
group for people to know nutrisions that are good for
the body and suitable for all gender and all age.
		
s “Prmium Never End” (New TVC) (30
Second/ 15 second) commercial to promote Royal bread,
which are the first products in premium quality sliced
bread group.
		
s “Lots of Fan” (New TVC) (15 second)
Commercial film to promote daily sandwich products
in order to convey the varieties in flavor and the
deliciousness of the products.
1.2 Consumer Promotion Activities
		 During March - May 2014, the Company
launched Buy 6 get 1 free promotion for 480 grams sliced
bread and 500 grams whole wheat sliced bread. In order
to increase sales volume of Royal Bread product groups,
the Company also launched 2 baht discount promotion
during February - March and for the cake roll product
group 2 baht discount promotion was launched during
August 2014. All the promotions had received positive
feedback from consumers.
1.3 Promoting consumption of five primary food
groups and know how to read the nutrition label
		 The 2011-2014, the Company had performed
in accordance with the agreement in cooperating with
Food and Drug Administration, Ministry of Public Health,
which was signed by Dr. Boonchai Somboonsuk, the
Secretary General of the Food and Drug Administration.
The event has continued for the 2nd time under the “Eat
All Food Group Movement” projects for the year 20142016, commencing from 30th April 2014 onwards, which
is a 3 years project. The goal is for the students to know
and understand ways to purchase products or food that
are benefit to their health by looking at the guideline
daily amounts (GDA), the new style of nutritious label; by
following the guideline in Safe Food GDA Label project.
A label that’s easy to read and beneficial by Food and
Drug Administration. Activities, musical and games were
organized as well as Farmhouse products were given to
elementary and high school students at the total of 200
schools all over the nation.
Apart from giving knowledge and spree, this
also stimulated students to be interested in consuming
nutritious food and consume all 5 food groups as well as
selecting the correct food choice. Moreover, this helped
enhance Farmhouse image in nutrition to youth group as
well.
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s บริษัท ฯ ลงนามความร่วมมือ MOU กับ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

The Company had performed in accordance with the agreement in cooperting with Food and Drug Administraiton (FDA)

s กิจกรรม โครงการ “ฟาร์มเฮ้าส์ สคูลทัวร์ ขบวนการทานครบหมู่” ประจำ�ปี 2557 จำ�นวน 200 โรงเรียนทั่วประเทศ

Farmhouse Road Show School Tour 2014 for 200 schools all over the country

s กิจกรรม Farmhouse Sandwich Contest 13 th ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2557

Farmhouse Contest which was conducted 13 th at Queen Sirikit National Convention Center on the 29 th June 2014

s งานสหกรุ๊ป แฟร์ ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์รประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2557

Booth exhibition at SAHA GROUP FAIR 18 th in Queen Sirikit National Convention Center During 26-29 June 2014

1.4 กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง ครั้งที่
13 อายุ 8-12 ปี จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 29
มิถนุ ายน 2557 ทีผ่ า่ นมา เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ในการคิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
รูปแบบต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนส่งสูตรเข้าประกวด
กว่ า 600 สู ต ร โดยมี การประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมผ่ า น ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ รวมถึงรายการข่าวที่ได้
รับความนิยมสูงสุดคือ รายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ ทีพ่ ดู เชิญชวนเยาวชน
ให้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1.4 Superb Sandwich by Talented Kids Contest
number 13th for Children aged 8 - 12 years, organized
at Queen Sirikit National Convention Center on 29th
June 2014 was to encourage children and youth to use
their creativity in creating sandwich recipes that contain
nutritious values; from which 600 recipes were submitted
for the contest. The activity was publicized through
various newspapers including the top hit news program “
Ruang Lao Chao Nee”, which invited youth to participate
in this activity.
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1.5 กิ จ กรรมออกบู ธ แสดงสิ น ค้ า ในงานสหกรุ ๊ ป แฟร์
จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัทได้ออกบูธแสดง
นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ อย่างขนมปังชนิดแผ่น
เนื้อนุ่มสไลด์หนา หรือรอยัลเบรดและโดนัทเค้กรสชาติใหม่อย่าง
โดนั ท เค้ ก ไส้ สั ง ขยาและไส้ คั ส ตาร์ ด กลิ่ น ส้ ม และบู ธ จ� ำ หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ เดลิยา่ มาดาม มาร์โก้ และกูด๊ มอร์นงิ่ ฟาร์ม
เฮ้าส์ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 และได้รับความสนใจเข้าเยี่ยม
ชมจากลูกค้ารายใหญ่ต่างๆ รวมถึงผู้บริโภคได้ทดลองชิมและซื้อ
ผลิตภัณฑ์อย่างหนาแน่น
1.6 กิจกรรมประกวดการจัดชั้นโชว์สินค้า ในโครงการ
“โชว์สวย โชว์เด่น” บริษัทได้จัดท�ำชั้นโชว์ขนาดจัมโบ้ พร้อมวัสดุ
โฆษณาและตกแต่งชัน้ เพือ่ ให้รา้ นค้าแบบดัง้ เดิมได้จดั วางผลิตภัณฑ์
ฟาร์มเฮ้าส์ พร้อมทั้งมีการประกวดความสวยงามสมบูรณ์ของการ
จัดชั้นโชว์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากร้านค้า ส่งผลให้
ตราฟาร์มเฮ้าส์มีความโดดเด่นสะดุดตายิ่งขึ้น
1.7 การปรับปรุงภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ (Improved
Packaging Design) บริษัทได้มีการปรับปรุงลวดลายของบรรจุ
ภัณฑ์ ให้ดูทันสมัย สวยงาม สะดุดตายิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังได้ปรับปรุง
ข้อมูลโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งเปิด
เว็บไซต์ “Sandwich Idea” เพื่อผู้บริโภคสามารถดูสูตรแซนด์วิช
ต่างๆ ได้
1.8 กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาทางสื่อมวลชน และสื่อ
ออนไลน์ ได้แก่
		s การสร้างกิจกรรมและเล่นเกมส์กบั ลูกค้าผ่านทาง
Social Media (Facebook) ตลอดทั้งปีในช่วงวันส�ำคัญต่างๆ,
กิจกรรม Farmhouse Road Show School Tour 2014 ทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า 200 โรงเรียน และ
น�ำเสนอโปรโมชั่นส่งเสริมการขายจากทางฝ่ายการตลาดในทุกๆ
ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเฮ้าส์

1.5 Booth Exhibition at SAHA Group Fair,
Queen Sirikit National Convention Center in which the
Company demonstrated Farmhouse innovative products
such as soft thick sliced bread or Royal Bread and new
flavoured donut cake such as pandan Thai custard and
orange flavoured custard; as well as exhibition booth
selling Farmhouse products: Deliya, Madame Marco and
Good Morning Farmhouse in June 2014, which massively
received interest from major customers and consumers
in tasting and purchasing the products.
1.6 Product Display Contest under the Project “
Good and Outstanding Display”. The company provided
traditional stores with jumbo - sized shelves with
advertising and decorating materials to display Farmhouse
Products holding a competition among them to find out
whose shelves are the most perfectly beautiful in product
displaying. This activity is well cooperated by stores
making Farmhouse brand more noticeable.
1.7 Improved Packaging Design. The company has
modernized packaging design to make it more beautiful
and attractive and also has improved nutrition facts to
be more beneficial to consumers. A new website named
“Sandwich Idea” has been launched for consumers to
search for various sandwich recipes.
1.8 Various activities through mass media and
online media such as
		s Creating activities and play games with
customers through social media (Facebook) throughout
the year on important days. Farmhouse Road Show School
Tour 2014 activity both elementary and high school level
from more than 200 schools all over the nation, where
the marketing unit present promotion in every Farmhouse
products to promote sales.
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		s การร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมที่ส่ง
เสริมเยาวชน องค์กรการกุศลและสิง่ แวดล้อมกับทางสือ่ และองค์กร
ต่างๆ เช่น กิจกรรมปลูกป่าศาสนาค�้ำพะยูง รายการทีวี 360 องศา
ทางช่อง 3, ท่าพระจันทร์เกมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, English
Creative kids by ThaiPBS Kids Camp กับบริษัทผู้ผลิตรายการ
ทางช่อง ThaiPBS, “กิจกรรมธรรมะสัญจร ครัง้ ที่ 5” กับโรงพยาบาล
รามาธิบดี, กิจกรรม “114 พระชันษาสมเด็จย่า กับงานอนามัยการ
เจริญพันธ์” สมาคมวางแผนครอบครัว, กิจกรรม “KPN -Young Fit
ติวเข้มเต็ม 100 พิชิต 7 วิชาสามัญ + GAT” กับเด็กนักเรียนกว่า
2,000 คน กับ KPN Tutoring, วันผูบ้ ริจาคโลหิตโลก 2557, กิจกรรม
เดินการกุศล เพื่อสุขภาพครั้งที่ 14, กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2557 ร่วมกับสภากาชาดไทย,
กิจกรรมงานเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ระดับประถม
ศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาร่ ว มกั บ ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม การพั ฒ นาความรู ้
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กิจกรรม อย.น้อยกับ
คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.), กิจกรรมจัดประกวดโครงการ
รักแม่ โดยสมาคมรักแม่ และกิจกรรม “คนข่าวเนชั่นชวนปั่น”
กับสถานีข่าว Nation Channel

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจ�ำหน่าย

ความหลากหลาย ราคาทีเ่ หมาะสมและความสะดวกแก่การ
บริโภค คือแนวคิดและแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ดังนัน้ ลูกค้าของบริษทั
จึงครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ โดยบริษัท
จ�ำแนกลูกค้าออกตามช่องทางการขาย ได้ดังนี้

1. การค้าส่ง
1.1 การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
		 เครือ่ งหมายการค้าของบริษทั
เป็นการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผูบ้ ริโภคผ่านร้านค้า
ซึ่งร้านค้าจะได้รับส่วนลดของราคาขายปลีกจากบริษัท โดยแยก
ประเภทร้านค้าออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
		s ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
หรือร้านขายของช�ำ  โดยมีลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 36,488 ร้าน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์
ที่วางจ�ำหน่ายบางชนิด จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้เฉพาะ
เพือ่ ให้มคี วามแตกต่างจากช่องทางการจ�ำหน่ายอืน่ ๆ และสอดคล้อง
กับความต้องการ และก�ำลังการซือ้ ของลูกค้า โดยร้านค้าประเภทนี้
จะช�ำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท ทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์
		s ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มีการ
บริหารจัดการมาตรฐานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ลงทุนสูง เช่น
เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท ร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการ
น�้ำมัน และประเภทดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store) เช่น เทสโก้
โลตัส และบิก๊ ซี รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 มีจ�ำนวน 13,647 ร้าน
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Participating in providing products in
activities that support youth, charity organization and
environment with various medias and organizations
such as Religion Reforestation Upholding Siamese
Rosewood activity, 360 degree TV show on channel 3, Tha
Phra Chan games Thammasat University, English Creative
Kids by ThaiPBS Kids Camp with producer from ThaiPBS
show channels, “Travelling Dhamma Activity the 5th” with
Ramathibodi Hospital, “114 Anniversary of H.R.H. the
Princess Mother with Reproductive Health” the Family
Planning Association, KPN -Young Fit Intense tutor 100
conquer 7 general subjects + GAT” with more than 2,000
students by KPN Tutoring, World Blood donation 2014,
Charity Walk for Health the 14th, Thai Red Cross Winter
Relife to glorify His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s
88th Anniversary on December 5th 2014, the Crown Jewel
Economics Activity the 6th at elementary and high school
levels in cooperation with Thailand Securities Institute,
The Stock Exchange of Thailand, Aor Yor Noi activity with
Food and Drug Administration, Love Mom contest activity
by Love Mom association and “Nation Bike Thailand” with
Nation News Channel

CHARACTERISTICS OF CUSTOMERS
AND DISTRIBUTION CHANNELS

Variety, reasonable price, and ease of consumption
are the main concepts of the company, so its customers
include people of every demographic group and every
occupation. The company classifies its customers using
the distribution channels as follows :

1. WHOLESALING
1.1	Selling products under the
		company’s brand

		 This includes selling products to consumers
via outlets, who will receive wholesale discount rates
from the company. The outlet can be categorized into:
		s Traditional Trade or grocery stores. As
of 31 December 2014 there were 36,488 stores. Some
of products available here are specially made by the
company and are different from other channels which
are well correspondent to the needs and buying power
of customers. These stores pay promptly to the company
once the products are delivered.
		s Modern Trade These stores use standard
management and advanced technology with high
investment. Some examples include 7-Eleven, convenience
store in petrol station, and some discount stores such as
Tesco Lotus and Big C, as well as supermarkets. There
were 13,647 stores in this category as of 31 December
2014.
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1.2 การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตขึน้
		 ตามค�ำสัง่ ของลูกค้า
เป็นการผลิตสินค้าตามค�ำสั่งที่ได้รับจากร้านอาหาร
ฟาสต์ฟู้ด และร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
เบอร์เกอร์คงิ ส์ เชสเตอร์กริลล์ พิซซ่า ฮัท เอแอนด์ดบั บลิว ซิสเลอร์
มอสเบอเกอร์ เดอะพิซซ่า คอมปะนี แดรี่ควีน ซานตาเฟ่ สเต็ก
และนารายณ์พิซเซอเรีย เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี
จ�ำนวนประมาณ 1,502 สาขา โดยส่วนใหญ่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ประเภท
ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังส�ำหรับฮอตดอก

2. การค้าปลีก

เป็นลักษณะการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกของ
บริษัท และการจ�ำหน่ายตรงให้กับลูกค้า ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษัท ได้แก่
เดลิย่า (Deliya by Farmhouse)
มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco)
กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์ (Good Morning Farmhouse)

การแข่งขัน

คู่แข่งของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
s คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและมีช่องทางจัดจ�ำหน่าย
ของตนเอง คู่แข่งกลุ่มนี้จะผลิตและจ�ำหน่ายในรูปแบบค้าปลีกตาม
ช่องทางจัดจ�ำหน่ายของตนเอง และบางครั้งจะจ�ำหน่ายในรูปแบบ
ค้าส่งด้วย ส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปแบบของการค้าสมัยใหม่ ลักษณะ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ร้านค้า
ในปั๊มน�้ำมัน หรือร้านเบเกอรี่สมัยใหม่ เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี
เซเว่นอีเลฟเว่น เอสแอนด์พี กาโตว์เฮ้าส์ ยามาซากิ เป็นต้น
s คูแ่ ข่งทีเ่ ป็นผูผ
้ ลิตสินค้า โดยไม่มชี อ่ งทางจัดจ�ำหน่าย
ของตนเอง คู่แข่งกลุ่มนี้จะจ�ำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งให้กับ
ร้านค้าเล็กทั่วไป และร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งอาจมีฐานการผลิตอยู่ใน
กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด เช่น บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว จ�ำกัด
บริษัท เอส.ที. เบเกอรี่ จ�ำกัด
โดยทั้งสองช่องทาง มีการหมุนเวียนเข้า-ออกของธุรกิจสูง
และมีการแข่งขันด้านราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง ขณะที่ทางบริษัทฯ
เน้นความสดใหม่ ประกอบกับบริษัทเป็นผู้น�ำในการออกสินค้าใหม่
เสนอต่อลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ ในขณะที่ คูแ่ ข่งเป็นผูต้ าม จึงเห็นได้
ว่าบริษัท มีความได้เปรียบคู่แข่งทั้ง 2 ประเภทนี้อย่างชัดเจน จาก
การลงทุนทางด้านเครือ่ งจักรในการผลิตทีท่ นั สมัย ควบคุมอัตโนมัติ
โดยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต ท�ำให้ต้นทุนการผลิตต�่ำ 
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากโรงงานมีคุณภาพ และมาตรฐานสูงเท่า
กันไม่วา่ จะวางจ�ำหน่ายอยูท่ ี่ใด ในขณะทีค่ แู่ ข่งขันบางรายมีจดุ ผลิต
สินค้ากระจายตามสถานที่ หรือสาขาต่างๆ ท�ำให้สินค้าจากจุดผลิต
ต่างกันมีคณุ ภาพไม่เหมือนกัน ประกอบกับการทีบ่ ริษทั มีการลงทุน

1.2	Selling products by customers’
		orders
		 Products are manufactured according to the
order from fast food restaurants and convenience stores
such as MacDonald, KFC, Burger King, Pizza Hut, A&W,
Sizzler, MOS Burger, The Pizza Company, Dairy Queen,
Santa Fe’ Steak and Narai Pizzeria. By 31 December 2014
there were 1,502 branches. Most of the products sold are
burger and hotdog buns.

2. RETAILING
This involves selling products through the
company’s stores and directly to the customers, using
the company’s brands which include :
Deliya by Farmhouse
Madame Marco
Good Morning Farmhouse

COMPETITIONS
The company’s competitors can be classified into
2 categories which are :
s Competitors who are manufacturers and have
their own distribution channels. Competitors in this group
will produce and distribute their products through their
own retail stores but sometimes they might sell their
products in wholesaling form. Their channels are mostly
modern trade stores such as supermarket, hypermarket,
convenience store, petrol station store, or modern bakery
shop such as Tesco Lotus, Big C, 7-Elevel, S&P, Gateaux
House and Yamazaki.
s Competitors who are manufacturers but
do not have their own distribution channels. These
competitors will sell their products in the form of
wholesaling to small shops and modern stores. Their
production might be based in Bangkok or upcountry.
Some examples of competitor include C&W Co., Ltd. and
S.T. Bakery Co., Ltd.
For both types of competitors, there is high rate
of business entering and leaving the market. Competitors
in the market tend to focus on price competition while
the company emphasizes on freshness of its products
and is the leader in introducing new products to the
market. Therefore, it is clear that the company has some
competitive advantages over both types of competitor
due to investment in cutting-edge production machinery,
which is controlled by computer in every process. This
resulted in low production cost, consistent high quality
and standard products while some of the competitors
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เทคโนโลยีด้านการจัดส่งและจัดจ�ำหน่าย ท�ำให้สามารถจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ได้วันต่อวัน และมีการบริหารการ
เก็บผลิตภัณฑ์คืนเพื่อไม่ ให้มีผลิตภัณฑ์เดิมตกค้างอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งความสดใหม่ของสินค้า เป็นที่พอใจจาก ผู้บริโภค
ท�ำให้บริษทั มีความได้เปรียบคูแ่ ข่งรายอืน่ ๆ เป็นอย่างมากทัง้ ในด้าน
คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และมาตรฐานการบริ การที่ ส ามารถ
ครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ของประเทศ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
การผลิต

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 โรงงานที่
3 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน 57 ตาราง
วา มี 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยกว่า 38,000 ตารางเมตร ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดของบริษัท ผลิตจากโรงงานทั้ง 3 แห่ง โดยใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัยและดีที่สุดจากหลายๆ ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น สินค้า
ที่ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพสม�่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อม
ต่อการจัดจ�ำหน่ายทั่วภูมิภาคของประเทศไทยได้วันต่อวัน
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของคุณภาพที่ดีของสินค้า
ที่ผู้บริโภคจะได้รับเป็นส�ำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงเข้มงวด กับทุกขั้น
ตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้าส�ำเร็จรูป
ออกจากโรงงาน นอกจากนี้ ได้มีการน�ำเทคโนโลยีการผลิตที่ดีและ
ทั น สมั ย สามารถผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ดี ที่ สุ ด และมี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
สม�่ำเสมอมาติดตั้งในโรงงานทั้ง 3 แห่ง ไม่เพียงแต่ความทันสมัย
และกระบวนการผลิตเท่านั้น ในเรื่องของวิศวกรรมโครงสร้างและ
การออกแบบตัวอาคารก็เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความส�ำคัญเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ง่ายต่อการควบคุมดูแลและค�ำนึงถึงความเพียง
พอของแสงสว่างและระบบหมุนเวียนอากาศที่ดีภายในโรงงาน
โดยแบ่งสายการผลิตได้ดงั นี้
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
1. สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น 3 สายการผลิต
2. สายการผลิตขนมปังเบอเกอร์และฮอตดอก 1 สายการ
ผลิต
3. สายการผลิตเดลี่แซนด์วิช 5 สายการผลิต
4. สายการผลิตขนมปังสอดไส้ 3 สายการผลิต
5. สายการผลิตเค้ก คุกกี้ และขนมปังกรอบ
6. สายการผลิตพัฟฟ์ พาย และเพสตรี้
7. สายการผลิตสินค้า FROZEN DOUGH
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have their factories scattering in many areas or branches,
thus causing inconsistent product quality. The company
also invests in logistics and distribution technologies,
which enable products to be delivered fresh and on
time every day. Moreover, the company has an effective
process to recall unsold products to ensure that our
products are fresh and able to satisfy our consumers.
This leads to a great competitive advantage in terms of
product quality and service standard that cover all the
region thorough the country.

PROCUREMENT OF PRODUCTS OR
SERVICES
PRODUCTION
The company owns 3 plants; 2 of which are in Lat
Kra Bang Industrial Estate with the total area of 18 Rai
3 Ngan. For plant 1, there are 3 buildings with 26,680
square meters floor space. In plant 2 there are 2 buildings
with approximately 10,000 square meters floor space.
The 3rd plant is located in Bang Chan Industrial Estate
on12 Rai 2 Ngan and 57 square two-meters. It contains
1 building with 38,000 square meters floor space. All the
products are produced from these 3 plants, using the best
technologies from countries such as Japan, USA, Germany,
Italy, and Switzerland, so all the products’ quality are
consistent in terms of product standard and enable us to
distribute them to all regions on a daily basis.
The company acknowledges importance of
good product quality that consumers enjoy; therefore,
the company strictly controls all the processes of
production, starting from receiving raw materials to
delivering of finished products. Furthermore, the company
employs efficient and modern technologies, which could
manufacture the best products with consistent quality, in
all the 3 plants. We also focus on engineering and design
of the production plants, for the highest production
efficiency, easy to control, and sufficiency of light and air
ventilation in the factory.

The production lines include :
Lat Kra Bang Industrial Estate Factories
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3 production lines of sliced bread
1 production line of burger and hotdog buns
5 production lines of daily sandwich
3 production lines of filled bun
Production line of cake, cookie, and crispy toast
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 5 สายการผลิต
6. สายการผลิตเค้กโดนัท 1 สายการผลิต
ส�ำหรับนโยบายการผลิตนั้น นอกจากขนมปังเบอเกอร์
ทีจ่ ำ� หน่ายในร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ และร้านค้าสะดวกซือ้ รวมทัง้ เค้ก
“มาดาม มาร์โก้” ซึ่งจะผลิตตามค�ำสั่งของลูกค้าแล้ว การผลิตโดย
ทั่วไปขึ้นอยู่กับการสรุปยอดขายของพนักงานขาย โดยในแต่ละวัน
พนักงานขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์โดยใช้สถิติข้อมูล
การขายในอดีตทีผ่ า่ นมา ในเขตทีต่ นรับผิดชอบและส่งค�ำสัง่ ผลิตให้
โรงงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้า
แต่ละวัน ทั้งนี้ พนักงานขายจะใช้คอมพิวเตอร์มือถือในการลง
บันทึกยอดขาย ยอดสินค้าคืน รวมทั้งการออกใบก�ำกับภาษีให้กับ
ร้านค้า โดยข้อมูลการขายจากคอมพิวเตอร์มือถือเหล่านี้จะถูก
เก็บไว้เป็นสถิติและน�ำไปประมวลผลที่ส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ส�ำหรับการวางแผนการผลิต
ในด้านวัตถุดิบแป้งสาลีและไขมัน ถือเป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ บริษัทท�ำการสั่งซื้อจากผู้ขาย
หลายราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ โดย
สั่งซื้อแป้งสาลีจากผู้ขาย 6 ราย และไขมันจากผู้ขาย 12 ราย
นอกจากนี้ ยั ง มี วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบส� ำ คั ญ ในการผลิ ต
ขนมปัง รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าการซื้อสูง
ทั้งนี้ วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทน�ำเข้าโดยตรงจาก
ต่างประเทศ ได้แก่ ยีสต์ งาขาว ธัญพืชที่เป็นส่วนผสมของขนมปัง
นมผง สารเสริมคุณภาพ คลิปล็อคปากถุงขนมปัง และถุงขนมปัง
เป็นต้น

Bang Chan Industrial Estate Factory
1. 3 production lines of sliced bread
2. 1 production line of filled bun
3. 2 production lines of cake
4. 4 production lines of Dorayaki bun
5. 5 production lines of spread bread
6. 1 production line of Donut Cake
With regard to the production policy, apart
from burger buns sold in fast food restaurants and
convenience stores and Madame Marco cakes which
are produced based on customers’ order, productions
generally depend on sales records made by sales
representatives. Each day sales representatives will
evaluate product demand based on past sales records in
their responsible areas and place this production order
to computer systems, to determine production volume
each day. Sales representatives use handheld computer
to record their sales, number of unsold products, as
well as to issue tax invoices, where such information
will be kept as statistics used to further determine the
production plan.
For flour and fats which are the main ingredients
to produce buns and other bakery products, the company
makes orders from several suppliers; 6 flour suppliers and
12 fat suppliers, to prevent the risk from raw material
shortage. In addition, there are other important raw
materials in bread production and product packages with
high purchasing value.
Raw materials and packages that are imported
include yeast, white sesame, cereal crop in bread, milk
powder, nutritious supplement, clip lock for packages,
and bread bags, etc.
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การกระจายสินค้า

PRODUCT DISTRIBUTION
ส�ำหรับนโยบายทางด้านการกระจายสินค้านั้น บริษัท
ยึดหลักการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าตามความต้องการของตลาด
และลูกค้า ซึ่งจะมีการสรุปยอดขายของพนักงานขาย โดยในแต่ละ
วันพนักงานขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยใช้สถิติ
ข้อมูลการขายในอดีตที่ผ่านมาในเขตที่ตนรับผิดชอบและส่งค�ำสั่ง
ผลิตให้โรงงานผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้า
แต่ละวัน เพื่อให้สินค้าที่ออกสู่ตลาดมีความสดใหม่ทุกวัน ไม่เหลือ
ค้างเป็นของเก่าบนชัน้ วางสินค้า และส�ำหรับขนมปังแฮมเบอร์เกอร์
ที่จ�ำหน่ายในร้านฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซื้อรวมทั้งเค้กมาดาม
มาร์โก้ จะผลิตตามค�ำสั่งของลูกค้า เพื่อผู้บริโภคจะได้รับเบเกอรี่
ที่ มี ค วามสดใหม่ ทุ ก ครั้ ง ที่ ซื้ อ เพื่ อ คุ ณ ภาพที่ ดี ข องสิ น ค้ า และ
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังรายแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่น�ำระบบ Mobile Computer System มาใช้ใน
การจัดจ�ำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆโดย
พนักงานขายสามารถตรวจสอบดูข้อมูลสถิติการจ�ำหน่ายย้อนหลัง
ได้ ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์
ได้ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากที่สุด และบริหารความ
สดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายได้วันต่อวัน ท�ำให้มีสินค้าคืน
ในอัตราทีต่ ำ�่ มาก เมือ่ เปรียบเทียบกับเบเกอรีร่ ายอืน่ ๆ ทัง้ ในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้บริษัท ยังมีการขยายช่องทางการจ�ำหน่ายทั้ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทยให้ได้มากที่สุด โดยมีการจัดจ�ำหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade)
ส�ำหรับการกระจายผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทมีศูนย์กลางการ
กระจายสินค้า (Distribution Center) กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทยรวม 39 แห่ง และขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าต่างๆ
ด้วยรถขนส่งของบริษัท ซึ่งมีจ�ำนวนมากถึง 918 คัน จะเห็นได้ว่า
บริษทั มีความพร้อมในทุกๆ ด้านของการขนส่งและจัดจ�ำหน่าย เมือ่
เปรียบเทียบกับคู่แข่งทั้งหมด ซึ่งยังใช้ระบบและวิธีการจัดจ�ำหน่าย
แบบเดิมๆ นับได้ว่าบริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง
มาก ดังนั้นตลอดเส้นทางการเป็นผู้น�ำในธุรกิจเบเกอรี่ของบริษัท
จึงด�ำเนินไปอย่างมั่นคงและมั่นใจ

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 39
distribution centers nationwide, delivering the products
to customers by 918 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 แบ่งตามภูมภิ าคได้ดงั นี้
DISTRIBUTION CENTERS BY REGION

ภาคเหนือ (NORTH)

เชียงราย

เชียงใหม่

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

แพร่
อุดรธานี
สกลนคร
พิษณุโลก

ตาก
นครสวรรค์

ขอนแก่น
ลพบุรี
อยุธยา

ร้อยเอ็ด

นครราชสีมา

อุบลราชธานี

สุรนิ ทร์

สุพรรณบุรี
กรุงเทพ

ปราจีนบุรี
ชลบุรี

ราชบุรี

จันทบุรี
ประจวบคีรขี นั ธ์

ชุมพร

กรุงเทพมหานคร
เกาะสมุย

◆
◆

สุราษฎร์ธานี

◆

นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต

กระบี่

◆
◆
◆
◆

สงขลา

◆
◆
◆

วิภาวดี
พระราม 3
ศูนย์วิจัย
เสรีไทย
รัตนาธิเบศร์
อุดมสุข
รังสิต
ตลิ่งชัน
พระราม 2
บางพลี

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (10 ดี.ซี.)

BANGKOK AND VICINITY (10 DISTRIBUTION CENTERS)
1. ดี.ซี. วิภาวดี
		 Tel. 02-9362981
2. ดี.ซี. พระราม 3
		 Tel. 02-2954769
3. ดี.ซี. ศูนย์วิจัย
		 Tel. 02-7182491
4. ดี.ซี. เสรีไทย
		 Tel. 02-5481281
			 02-5481232
5. 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. ดี.ซี. อุดมสุข
		 Tel. 02-3288452
7. ดี.ซี. รังสิต
		 Tel. 02-5331629-30
8. ดี.ซี. ตลิ่งชัน
		 Tel. 02-8656524
9. ดี.ซี. พระราม 2
		 Tel. 02-8954875
10. ดี.ซี. บางพลี
		 Tel. 02-3288452

D.C. Udomsuk
Fax. 02-3288425
D.C. Rangsit
Fax. 02-9960404
D.C. Talingchan
Fax. 02-8656525
D.C. Rama II
Fax. 02-8957449
D.C. Bangphi
Fax. 02-3288425

กระจายสินค้า สู่ร้านค้ากว่า 50,135 ร้านค้าทั่วประเทศ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง
Distribute to 50,135 outlets in Thailand with in 12 hours

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
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NORTH EAST)
1. ดี.ซี. อุบลราชธานี
D.C. Ubon Ratchathani
		 Tel. 045-424276
Fax. 045-424277
2. ดี.ซี. ขอนแก่น
D.C. Khonkaen
		 Tel. 043-341728
Fax. 043-341727
3. ดี.ซี. นครราชสีมา
D.C. Nakhon Ratchasima
				
(Khoraj)
		 Tel. 044-929158
Fax. 044-929159
4. ดี.ซี. อุดรธานี
D.C. Udon Thani
		 Tel. 042-325041
Fax. 042-325042
5. ดี.ซี. สกลนคร
D.C. Sakon Nakhon
		 Tel. 042-736017
Fax. 042-736018
6. ดี.ซี. ร้อยเอ็ด
D.C. Roiet
		 Tel. 043-523262
Fax. 043-523263
7. ดี.ซี. สุรินทร์
D.C. Surin
		 Tel. 083-5405903
Fax. 044-060185
ภาคกลาง (CENTRAL)
1. ดี.ซี. อยุธยา	
D.C. Ayutthaya
		 Tel. 035-242552
Fax. 035-234294
2. ดี.ซี. ราชบุรี
D.C. Ratchaburi
		 Tel. 032-312815
Fax. 032-312814
3. ดี.ซี. ลพบุรี
D.C. Lopburi
		 Tel. 036-799453
Fax. 036-799454
4. ดี.ซี. สุพรรณบุรี
D.C Suphanburi
		 Tel. 035-408629
Fax. 035-408630
ภาคตะวันออก (EAST)
1. ดี.ซี. พัทยา (ชลบุรี)
D.C. Pattaya (Chonburi)
		 Tel. 038-374467
Fax. 038-374468
2. ดี.ซี. ชลบุรี
D.C. Chonburi
		 Tel. 038-064848
Fax. 038-064801
3. ดี.ซี. จันทบุรี
D.C. Chanthaburi
		 Tel. 039-311601
Fax. 039-332441
4. ดี.ซี. กบินทร์บุรี
D.C. Kabinburi
		 (ปราจีนบุรี)
(Prachin Buri)
		 Tel. 037-202815
Fax. 037-282579
ภาคใต้ (SOUTH)
1. ดี.ซี. สุราษฎร์ธานี
D.C. Suratthani
		 Tel. 077-204113
Fax. 077-204114
2. ดี.ซี. หาดใหญ่ (สงขลา) D.C. Hatyai (Song Khla)
		 Tel. 074-582494
Fax. 074-582493
3. ดี.ซี. ภูเก็ต
D.C. Phuket
		 Tel. 076-321435
Fax. 076-321436
4. ดี.ซี. ชุมพร
D.C. Chumphon
		 Tel. 077-576932
Fax. 077-576933
5. ดี.ซี. กระบี่
D.C. Krabi
		 Tel. 075-613172
Fax. 075-613168
6. ดี.ซี. เกาะสมุย
D.C. Kor-Samui
		 (สุราษฎร์ธานี)
(Suratthani)
		 Tel. 077-420893
Fax. 077-420934
7. ดี.ซี. นครศรีธรรมราช D.C. Nakornsrithammarat
		 Tel. 075-357868
Fax. 075-357867
8. ดี.ซี. หัวหิน
D.C. Hua Hin
		 (ประจวบคีรีขันธ์)
(Prachuapkhirikhan)
		 Tel. 032-826605
Fax. 032-826606
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ปัจจัยความเสีย่ ง
RISK FACTORS

จากลักษณะธุรกิจของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจจะมี
ต่อการด�ำเนินงานในอนาคต มีดังนี้

1. ความเสีย่ งในการพึง่ พาลูกค้า

บริษัทจ�ำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึง่ ประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซือ้ โดยบริษทั ถือว่าบริษทั
ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นช่องทางการจ�ำหน่ายช่องทางหนึง่
ของบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2557 ยอดจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าดังกล่าวคิด
เป็นประมาณร้อยละสี่สิบของรายได้รวม โดยหากบริษัทสูญเสีย
ลูกค้ารายนี้ จะส่งผลต่อรายได้ในส่วนดังกล่าวของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสูง
และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่ท�ำรายได้ให้กับร้านค้าในระดับที่
สูงเมื่อเทียบกับสินค้าขนมปังและเบเกอรี่ของคู่แข่ง โดยหาก
พิจารณาจากร้านค้าสะดวกซื้อของบริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) จะพบว่ามีการวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปังและ เบเกอรี่
ที่ผลิตโดยบริษัทเป็นจ�ำนวนมาก จึงนับได้ว่าทั้งบริษัทและบริษัท
ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับผลประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่าย

With regard to the nature of the business of
President Bakery Public Company Limited, there are
the risk factors, which have an effect on the business
operations in the future as follows:

1.	RISK OF DEPENDENCE ON MAJOR
CUSTOMER

Distributing products to CP All Public Company
Limited owned a chain of convenience stores, the
Company regards CP All Plc. as one of the Company’s
distribution channels. In 2014, the circulation revenue
accounted for 40 percent of total revenues from CP All
Plc. In the event of the loss of this distribution channel,
sales revenue will be affected considerably.
However, due to the high-quality and the widely
accepted standards of the products, the Company’s
products have earned the highest margins on the
convenience stores in comparison with the bread and
bakery products of its competitors. Consequently, both
the Company and CP All Plc. shares mutual benefits.

2. ความเสีย่ งเกีย่ วกับราคาวัตถุดบิ

2.	RAW MATERIAL PRICES RISK

วัตถุดบิ หลักที่ใช้ประกอบการผลิตเบเกอรี่ ได้แก่ แป้ง
สาลี ไขมัน และไข่ไก่ รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีราคาผันแปรไปตาม
ฤดูกาล ความต้องการใช้ และปริมาณที่จัดหาได้ ตลอดจนคุณภาพ
ที่แตกต่างกันนั้น อาจส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมต้นทุน
วัตถุดิบได้
โดยในปี 2557 วัตถุดิบหลักที่บริษัทท�ำการซื้อได้รับ
ผลกระทบดังนี้
		s แป้งสาลี ความเคลือ่ นไหวราคาข้าวสาลีในตลาด
โลกรวมค่าขนส่ง ราคาขายรายเดือนมีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง
ประมาณ 350-430 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยราคาเฉลี่ย/เดือนสูงสุด
ในปี 2557 อยู่ที่เดือนกันยายน และราคาเฉลี่ย/เดือนต�่ำสุด อยู่ที่
เดือนมกราคม ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มี
การเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อาจส่งผลให้บริษัทเกิดความเสี่ยงด้าน
ราคาของแป้งสาลี
			การบริหารความเสี่ยง : เนื่องด้วยบริษัท มี
ปริมาณการซื้อแป้งสาลีจ�ำนวนมากและมีผู้จ�ำหน่ายในประเทศ
จ�ำนวน 6 ราย ประกอบกับมีการสรรหาผู้จ�ำหน่ายรายใหม่เพิ่มเติม
ท�ำให้บริษัท มีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองราคากับผู้จ�ำหน่ายและ
ควบคุมราคาของวัตถุดิบดังกล่าวได้ อีกทั้งยังมีการป้องกันความ
เสี่ยง โดยการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ในช่วงเวลาที่เห็นว่า
อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน

		 The main materials used in manufacturing
bakery are wheat flour, fat, eggs and other raw materials
in which the price varies, based on seasonal change,
demand for the material and the quantity of procurement
along with the differences in quality may also effects the
ability in controlling raw material cost.
		 In the year 2014, the following were the main
raw material that the Company purchased and were
affected:
		s Wheat flour, the movements on world
wheat market price includes shipping, while the movements
on monthly sales was between 350-430 US dollars/ton. The
highest average price/month was in September 2014 and
the lowest average price/ month was in January, along with
the fluctuation of exchange rate that changes all the time,
which may result in the risk of wheat flour price.
		 Risk Management : As the Company
purchased a large amount of wheat flour, which there are 6
distributors available in the country and that the Company
is recruiting for new additional distributors; by doing so
will allow the Company to have negotiating power against
the distributor and able to control raw material price in
advance during the currency fluctuation period.

2.1 ความเสีย่ งจากการผันผวนของ
		 ราคาวัตถุดบิ

2.1	Risk from the raw material
		price fluctuation
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รายงานประจําปี 2557 • บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

		s กลุ่มไขมัน ได้แก่ มาการีน และชอร์ตเทนนิ่ง มี
แนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ
น�้ำมันปาล์ม ที่มีราคาค่อนข้างผันผวนท�ำให้ไม่สามารถคาดการณ์
ราคาล่วงหน้าได้ ทัง้ นี้ ในช่วงปลายปี 2557 ราคาน�ำ้ มันปาล์มมีการ
ขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากช่วงปลายฤดูกาล
ส่งผลให้ราคาซื้อมาการีน และชอร์ตเทนนิ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น
			การบริ ห ารความเสี่ ย ง : ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ผู ้
จ�ำหน่ายมาการีนและชอร์ตเทนนิ่ง จ�ำนวน 6 ราย และยังคงมีการ
สรรหาผู้จ�ำหน่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเพียงพอต่อ
ปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นด้วย ท�ำให้บริษัท มีอ�ำนาจในการเจรจา
ต่อรองราคากับผู้จ�ำหน่ายได้
		s ไข่ไก่ มีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น และราคา
ไข่ไก่ในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
ที่แปรปรวนท�ำให้แม่ไก่ไข่สุขภาพไม่แข็งแรงอัตราให้ไข่จึงลดลง
รวมทั้งราคาอาหารสัตว์ ราคาจ�ำหน่ายพันธุ์สัตว์ และค่าแรงงาน
มีการปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลให้บริษัท ต้องซื้อไข่ไก่ในราคาที่
สูงกว่าประมาณการต้นทุนที่ตั้งไว้
		
การบริ ห ารความเสี่ ย ง : ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ผู ้
จ�ำหน่ายไข่ไก่ จ�ำนวน 4 ราย และยังคงมีการสรรหาผู้จ�ำหน่ายเพิ่ม
เติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเพียงพอต่อปริมาณการใช้ที่เพิ่ม
ขึ้นและสามารถควบคุมราคาได้

2.2 ความเสีย่ งจากการมีแหล่งวัตถุดบิ
		 ทีม่ จี �ำกัด

เนื่องจากบริษัทมีปรัชญาในการด�ำเนินงาน คือ ใช้
วัตถุดิบดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดนั้น ส่งผลให้
แหล่งซื้อวัตถุดิบบางชนิดจึงต้องซื้อจากผู้จ�ำหน่ายเพียงรายเดียว
ด้วยเพราะมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษทั กับผูจ้ ำ� หน่ายรายนัน้ ๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะเฉพาะตามความต้องการของบริษัท จาก
กรณีดังกล่าวบริษัทอาจจะมีความเสี่ยงจากวัตถุดิบขาดแคลนหรือ
ขาดอ�ำนาจต่อรองทางด้านราคา
การบริหารความเสี่ยง : บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่าย
สรรหาและจัดซื้อด�ำเนินการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจากที่มีอยู่
โดยค�ำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้เป็น
หลักเกณฑ์ส�ำคัญในการพิจารณา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
ผลิตและบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น

3. ความเสีย่ งเกีย่ วกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สด

เนื่ อ งจากขนมปั ง และเบเกอรี่ ข องบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์สด มีอายุในการบริโภคสั้นตั้งแต่ 3-7 วันนับแต่วันผลิต
ท�ำให้บริษัทมีความเสี่ยงหากมีผลิตภัณฑ์สดคืนจากร้านค้าใน
ปริมาณมากเนื่องจากจ�ำหน่ายไม่หมด ซึ่งจะกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทให้ความ
ส�ำคัญในการฝึกอบรมพนักงานขาย และมีการน�ำระบบคอมพิวเตอร์
แบบมือถือมาใช้ในระบบการจัดจ�ำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์
สู่ร้านค้าต่างๆ ท�ำให้พนักงานขายของบริษัทสามารถสรุปยอดขาย

		s Fat group such as margarine and shortening.
The usage of such fat is likely to increase by which palm
oil is the main raw material used in manufacturing and
the price is quite fluctuate causing difficulty in predicting
the price in advance. Towards the end of 2014, the prices
of palm oil rise up continuously; due to the end of season
causing high increase in the purchasing price of margarine
and shortening.
			Risk Management : At present the
Company deals with 6 margarine and shortening
distributors and continue to recruit for additional
distributors in order to have sufficient amount for the
increase in usage quantity. This allows the Company to
have negotiating power with the distributors.
		s There are tendency in the increased of
the usage of chicken eggs and the price in the market are
getting higher due to the climate fluctuation which causes
the hen to lay unhealthy egg and reduction in the quantity
of eggs laid; this also included the price of hen food, breed
of livestock price and the increment of labour cost. With
the aforementioned factors the Company may have to
purchase eggs at a higher price than the estimated cost.
			Risk Management : At present the
Company deals with 4 egg distributors and continue to
recruit more distributors in order to have sufficient quantity
for the growing demand of egg usage and by doing so will
also allow the Company to control the price as well.
2.2	Risk from Limitation of the
		 Source of Raw Material

		 The Company’s operating philosophy is to use
the best raw materials in order to obtain the best quality
products, as a result, the source for purchasing some of
the raw materials come from only one distributor. Due to
the fact that the Company and the distributors have work
in collaboration in developing some raw material to get
specific characteristic in accordance with the Company
requirement.
		 With such cases, the company may be at risk
from raw material shortages or lack of price negotiation
power.
		
Risk Management : The Company has
assigned recruitment and procurement unit to procure
additional source of raw materials from the existing one
with regard of the raw materials quality that can be
substituted as the significant principle, in order to achieve
flexibility in manufacturing and sharpened the ability in
managing raw material cost.

3.	RISK CONCERNING THE PRODUCT
CHARACTERISTICS WHICH GENERALLY
ARE THE FRESH BAKERY PRODUCTS

The majority of the Company’s bread and
bakery are the fresh bakery products which should be
consumed within 3-7 days from the date of manufacture.
Therefore, the Company will be exposed to the risk if a
large number of the fresh bakery products are returned
due to the remainder. This will have an impact on the
operational performance of the Company. Nevertheless,
the Company focuses on the salesperson training and
uses the mobile computer for accessing the sales and
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และควบคุมปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ได้ตรงตามความต้องการ
ของร้านค้าและผู้บริโภคมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทจะรับผลิตภัณฑ์
ที่จ�ำหน่ายไม่หมดจากร้านค้าคืนทั้งหมดเมื่อน�ำผลิตภัณฑ์ ใหม่
ไปส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมายให้พนักงานขาย
ประเมินยอดขายให้ได้อย่างแม่นย�ำ  และก�ำหนดให้มีผลิตภัณฑ์
ที่จ�ำหน่ายไม่หมดซึ่งบริษัทต้องรับคืนในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ
10 ของจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง โดยมีการก�ำหนดผลตอบแทน
ของพนักงานขายอ้างอิงกับยอดจ�ำหน่ายและปริมาณผลิตภัณฑ์คนื
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานขาย บริษัทได้มีการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยน�ำระบบ Pre-sale มาใช้ในการคาดถึงความ
ต้องการสินค้าของลูกค้าได้แม่นย�ำยิ่งขึ้น ท�ำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์
คืนจากร้านค้าลดลง เมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนการน�ำระบบ Pre-sale
มาใช้ และมีการพัฒนาระบบดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ความเสีย่ งจากการมีกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัทในกลุ่มบริษัท
เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (ประกอบด้วย บริษัท เพรซิเดนท์ ไรซ์
โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด)
ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 56.29 (ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่
4 กันยายน 2557) ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท จึงท�ำให้บริษัทในกลุ่มบริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรือ่ งทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับ
บริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

5. ความเสีย่ งจากการก้าวสูก่ ารเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

จากการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จะส่งผลให้เกิด
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในด้านสินค้า บริการ การลงทุน ฝีมือ
แรงงาน และเงินลงทุน ท�ำให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ
บริษัทอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากการขยายตัวของธุรกิจ
เบเกอรี่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากผูป้ ระกอบการทัง้ รายเล็กและรายใหญ่ ซึง่ อาจ
กระทบกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั และท�ำให้สว่ นแบ่งการตลาด
ถูกกระจายออกไป รวมทัง้ ด้านแรงงานทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายออกนอก
ประเทศมากขึ้น ท�ำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน บริษัท
วางแผนป้องกันความเสีย่ งโดยการขยายหน่วยขายให้ครอบคลุมทัว่
ประเทศ รวมทั้งการขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
ลดปัญหาด้านแรงงาน และจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาที่
แข่งขันได้ เพือ่ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้
สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ และยังคงความเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจขนมปัง
ได้อย่างยั่งยืน
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product distribution systems, thus its salespersons are
able to summarize the amount of sales volume and to
control the delivery quantity of products to meet the
demands of convenience stores and customers. All of the
remainder will be returned to the Company when the new
bakery products are delivered to the convenience stores.
However, the Company has established the goals so that
its salespersons can estimate the sales volume accurately.
In addition, the Company has defined the amount of the
remainder of bakery products with the rate was less than
10 percent of the delivered products and also determined
the remuneration of its salespersons based on their sales
volume and the amount of the remainder in order to
motivate them. The Company has developed the computer
systems by adopting the Pre-sale system to anticipate
customer requirements precisely, therefore the amount of
the remainder decreases compared to the previous time.
Additionally, this system has been efficiently improved.

4. Risk from the Majority Shareholder

The majority shareholder of the Company is the
President Holdings Group of Companies (comprising of
the President Rice Products Public Company Limited and
the President Holdings Company Limited) that held in
56.29 percent of total issued shares (at the book-closing
date on 4th September 2014). As a result, the President
Holdings group of companies is able to control almost of
the shareholders’ resolution in the shareholders’ meeting,
for instance, appointing the board members or proposing
the resolution requiring a majority of votes from the
shareholders’ meeting, except the resolution determined
by laws or the company’s regulations require the votes
of three out of four of shareholders’ meeting. Otherwise,
the minority shareholders will be unable to vote against
the majority of shareholder in order to examine and
counterbalance the proposed resolution from the major
shareholder.

5.	RISK FROM STEPPING INTO ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY : AEC

As Thailand is entering into ASEAN Economic
Community : AEC, which will lead to free movement of
goods, services, investment, skilled labour and capital
investment, causing various business to expand.
The Company may be facing risk from the increased
in expansion of bakery business from both small and big
enterpreneurs, which may impact the Company operating
performance causing the market share to spread out,
including more labours are moving out of the country
causing shortage of labour problems.
The Company has established risk prevention plan
by expanding sales unit to cover throughout the nation,
which includes expanding into nearby countries that are
in the ASEAN group as well as improve the manufacturing
efficiency by using modern technologies in order to reduce
labour problems. The Company as well procure quality
raw material source, competitive price to be able to
manage cost effectively in order to compete with the
competitors and able to sustainability maintain being the
leader in bread business.
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โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
SHAREHOLDING STRUCTURE

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)
List of shareholders as of September 4, 2014 (Book closing date of registration)

ลำ�ดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

NO.

1.

		

2.

		

3.

		

4.

		

5.

		

6.

		

7.

		

8.

		

9.

		

10.

		

11.

		

12.

		

13.

SHAREHOLDERS

จำ�นวนที่ถือ (หุ้น)

ร้อยละ

NO. OF SHARES HOLD

PERCENTAGE

168,817,500

37.52

บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จ�ำกัด

84,450,000

18.77

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

42,187,500

9.38

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

13,910,850

3.09

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

12,669,600

2.82

บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน)

5,250,000

1.17

นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน

4,782,600

1.06

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

4,650,000

1.03

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

4,500,000

1.00

บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)

4,500,000

1.00

บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหาชน)

4,500,000

1.00

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

4,500,000

1.00

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)

President Rice Product Plc.
President Holding Co., Ltd.
Thai President Foods Plc.
Mr.Pipat Paniangvait

Sahapattana Inter Holding Plc.
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.

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จ�ำกัด

4,500,000

1.00

14.

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอนเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)

4,500,000

1.00

363,718,050

80.84

		

S & J International Enterprise Plc.

รวม / Total

“ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี”

“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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักส�ำรองตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการ
ลงทุนของบริษัท
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของ
บริษทั ฯ มีดงั นี้
ปี
	Year
Earnings per share (Baht)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
Dividend per share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
Rate of Divined from
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ
Net Profit (%)
กำ�ไรสุทธิ (%)		

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.

Dividend Payment details for the
past 5 year are as follows;

2556
2013

2555
2012

2554
2011

2553
2010

2552
2009

2.10
1.05
50.12

1.89
0.95
50.29

1.82
0.91
50.02

13.69
6.85
50.03

11.28
5.65
50.08

*** บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์ จาก 45 ล้านหุ้น เป็น 450 ล้านหุ้น (Par 10 บาท เป็น 1 บาท)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
*** The Company registered the change in the par value of its ordinary shares from 45 Million shares to 450 Million shares with the Ministry
of Commerce on 12 May 2011.

บุคลากร

HUMAN RESOURCES

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวนพนักงานของบริษัท
แบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

As of December 31, 2014 the company’s employees
are dividend according to their jobs as follows :

หน่วย : คน / Unit : Person
สายงานหลัก

MAIN DEPARTMENT

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

ฝ่ายผลิต
ฝ่ายขาย
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายการตลาด
อื่นๆ
รวม

Production
Sales
Accounting & Financial
Engineering
Marketing
Other
Total

2557
2014

2556
2013

2,763
1,942
94
146
10
73
5,028

2,574
1,772
97
141
10
80
4,674
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ค่าตอบแทนแก่บคุ ลากร REMUNERATION
หน่วย : บาท / Unit : Baht
ค่าตอบแทน

REMUNERATION

			
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
รวม

Total Salary
Total Bonus
Provident fund contribution
Total

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินไว้ใช้สอย
โดยรับฝากเงินจากพนักงาน และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัท
ประกาศซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะตลาดเงิน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้
ยอดเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 104.70
ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่พนักงานส�ำหรับปี 2557
เป็นจ�ำนวน 3.42 ล้านบาท
นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต ตลอดจน
เป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
หรือไร้ความสามารถ หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการ
ท�ำงานตามระเบียบของบริษทั โดยใช้ชอื่ ว่า “กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
พนักงาน บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ จดทะเบียน
แล้ว” ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ 343,283,397.66 บาท โดยมีบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน และ
บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต�่ำกว่าท้องตลาด ปัจจุบันมีพนักงานที่ ใช้สวัสดิการ
กู้ซื้อบ้านจ�ำนวน 593 ราย

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั

ทรัพยากรบุคคลนับเป็นกลไกพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าและเติบโตในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นคง
บริ ษั ท ฯตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ นี้ จึ ง มุ ่ ง มั่ น และพยายามอย่ า ง
ต่อเนื่องที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคน
ในองค์กรจะได้รับการดูแลให้มีความสุขในชีวิตการท�ำงานภายใต้
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนับตั้งแต่กระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พัฒนาศักยภาพ ระบบความคิดและเพิ่ม

2557
2014

2556
2013

707,975,365.25
129,475,370.00
22,095,514.25
859,546,249.50

646,000,710.25
119,527,120.00
20,456,775.25
785,984,606.00

The Company has the policy to encourage
employees to accumulate their money by accepting
deposit from employees and pay interest at the rate that
the Company announced which is in line with the money
market conditions at that time. As of December 31, 2014,
the aforementioned amount was 104.70 million baht and
for the year 2014, bonuses were paid to employees at the
amount of 3.42 million baht
		 Moreover, the Company and employees
work in collaboration to establish provident fund in
accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530 on
June 11, 1990, in order to encourage members to start
saving as a future welfare and a guaranteed for themselves
and their families in the case where the they pass away
or become incompetent or resign from the Company or
has reach retirement period according to the Company
regulations. The name of the provident fund is “President
Bakery Public Company Limited Provident Fund”, which
has been registered and at present has net assets of
343,283,397.66 million baht. The Company selected
Tisco Fund Management Company Limited to manage
fund and also encourage employees to own a house by
offering lower interest rate than the market to build
the stability of their lives and their families. In doing so
the Company cooperates with the Government Housing
Bank commencing October 15, 1990, which at present
there are 593 employees that used the welfare to obtain
a mortgage loan.

The Company’s policies in
personnel development

Human resources are the most important
fundamental mechanism in driving an organization
forward and firmly grew in the business world. With
a profound realization of this value, the Company is
determined to continuously strive to improve and develop
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ขีดความสามารถให้พร้อมรองรับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร
รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของปั จ จั ย ภายในและ
ภายนอก การสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละคน โดยการใช้ KPIs เป็นเครื่องมือในการวัด
ประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า
พัฒนาตนเองและยกระดับมาตรฐานการท�ำงานของตนเองให้สูง
ยิ่งขึ้น
ส�ำหรับการพัฒนาพนักงานให้เติบโตในสายอาชีพเพื่อ
ให้มองเห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าและการเติบโตของตนเองใน
อนาคต จึงจัดให้มีการอบรมในแต่ละระดับต�ำแหน่งอาทิเช่น ระดับ
ผู้บริหารมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงกลยุทธ์จัดให้
มีการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธ์ศาสตร์องค์กร
สู่การเปิด AEC” ระดับหัวหน้างานซึ่งเป็นฟันเฟืองที่ส�ำคัญในการ
รับมอบนโยบายจากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ มุ่งพัฒนาทักษะด้านการ
บริหารจัดการในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจัดการ
อบรมหลักสูตร Daily Management, เทคนิคการสร้างทีมงานแบบ
โค้ชและพี่เลี้ยง หลักสูตรการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ หลักสูตร
Train the Trainer เป็นต้น ส�ำหรับพนักงานปฏิบัติการเน้นการ
พัฒนาทักษะความรูใ้ ห้ตรงกับสายงาน โดยการสอนงานจากหัวหน้า
งาน (On the Job Training) เช่นหลักสูตรระบบคุณภาพ 5ส.ระบบ
GMP, HACCP และ Food Security รวมถึงการให้ความรู้ในด้าน
ความปลอดภัยในการท�ำงานเพื่อลดอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการ
ท�ำงานของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเห็นถึงความส�ำคัญ
ของการสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่สร้างสรรค์ เปิดกว้าง มีชีวิต
ชีวา โดยส่งเสริมให้พนักงานท�ำงานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
สิง่ ต่างๆ ทีก่ ล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของความพยายาม
ที่จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีความสุข มีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ที งั้ ด้านการงานและชีวติ ส่วนตัว ตลอดจนมีความภาคภูมิใจ
ในการเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จขององค์กร อันเป็นรากฐาน
ทีม่ นั่ คงและนับเป็นพลังอันส�ำคัญยิง่ ทีผ่ ลักดันให้บริษทั ฯ ประสบผล
ส�ำเร็จ และเป็นผู้น�ำอยู่เสมอนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี
บริษัทฯ จะไม่หยุดนิ่งและยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อให้พนักงานของ
เราเป็นทรัพยากรบุคคลทีท่ รงคุณค่าทัง้ ต่อองค์กร สังคมและประเทศ
ชาติตลอดไป
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its human resource management to be the most efficient.
With the purpose to ensure that every employee in the
organization have a happy and fulfilling work life under the
efficient management, starting from recruiting process,
selecting quality personnel, training and development
to increase knowledge and skills; as well as to develop
potential, thinking system and to enhance the competency
for the readiness in supporting the organization’s policies
and strategies, including the rapid change of internal and
external factors. To established fair compensation based
on the performance of each employees by using KPIs
as a tool in measuring efficiency; in order to motivate
employees to create valuable works, develop themselves
and to raise their work standard to be higher.
In order to develop employees to grow in
their career path and to foresee the opportunities
in advancement as well as personal growth in the
future, the Company then has provide training for each
position such as the executive level which focuses on
the strategic exchange of view point, held seminars on
“The preparedness of organization strategic towards
the opening of AEC”; the supervisor level, which is the
importance key in receiving policies from the executive
and put it into practice with the aimed at developing
department management skill to be most effective. The
Company provided Daily Management training program,
Techniques in creating team in the form of coach and
chaperone, problem solving and decision making program,
Train the Trainer program, and etc. For operation
personnel will be focusing on developing knowledge
and skills to be in accordance with their line of work
through On the Job Training such as 5s quality system
program, GMP system, HACCP and Food Security. This
also includes giving knowledge on safety in workplace to
reduce accident that occurs from working. Moreover, the
Company sees the importance in creating the workplace
atmosphere that is creative, open, and lively by supporting
employees to have teamwork and exchange ideas between
each other.
All of the aforementioned are part of the efforts
in encouraging all level of employees to be happy, have
good quality of life both in work and personal as well as
take pride in being part of the organization’s success;
which is the stable foundation and the significant force in
propelling the Company to succeed and always maintained
being the leader since the past till present. However,
the Company will keep moving forwards in order for the
employees to always be the valuable human resources
for the organization, society and the nation.
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โครงสร้างการจัดการ

MANAGEMENT STRUCTURE
โครงสร้างองค์กร

ORGANIZATION CHART
คณะกรรมการบริษทั

BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE

ส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

INTERNAL AUDIT DIVISION

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

เลขานุการบริษทั

COMPANY SECRETARY

กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ

MANAGING DIRECTOR

โรงงาน

สำ�นักงาน

FACTORY

โรงงานลาดกระบัง 1

Lad Krabang Factory 1

ผลิตลาดกระบัง 1

วิศวกรรม

Production
Ladkrabang 1

Engineering

วิจยั พัฒนาและ
ควบคุมคุณภาพ

สนับสนุนการผลิต
โรงงานลาดกระบัง

RD and QC

โลจิสติกส์
Logistics

Supporting
Ladkrabang Factory

ขาย

OFFICE

โรงงานลาดกระบัง 2
Lad Krabang
Factory 2

ผลิตลาดกระบัง 2
Production
Ladkrabang 2

ธุรกิจ 2

Retail Business

โรงงานบางชัน
Bang Chan
Factory

ผลิตบางชัน

สำ�นักงานกลาง
Central
Management

ทรัพยากรบุคคล

SALES

การเงิน

ขายธุรกิจ 1

บัญชีบริหาร

หน่วยงานดูแล
ลูกค้ารายใหญ่

Finance

Production
Bang Chan

Human Resource

Management A/C

สนับสนุนการผลิต
โรงงานบางชัน

สรรหาและจัดซือ้

บัญชีตน้ ทุนและ
งบประมาณ

Supporting
Bang Chan Factory

Procurement

การตลาด

Marketing

สารสนเทศ
MIS

สือ่ สารองค์กรและ
กิจกรรมสัมพันธ์

Corporate Communities
Activities Relation

Cost Accounting
and Budgeting

Sales 1

Key Account

พัฒนามาตรฐาน
Work Standard
Development
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โครงสร้างการจัดการ

MANAGEMENT STRUCTURE

โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย คณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 3 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

The Company management structure consisted
of Board of Director and 3 subcommittees which are
Audit Committee, Risk Management Committee and
Recruitment and Remuneration Committee

1. BOARD OF DIRECTOR

1. คณะกรรมการบริษทั

		 Board of Director Name List

		
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 14 ท่าน ดังนี้

		 As at December 31, 2014, the Board of Director
Consisted of 14 persons which are as follows:

การประชุมคณะกรรมการ

		

			

BOARD OF DIRECTORS MEETING

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

NAME

POSITION

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม

NO. OF
MEETING

NO. OF MEETING
ATTENDANCE

ประธานกรรมการ

12

12

กรรมการผู้อ�ำนวยการ

12

12

3. นายก�ำธร ตติยกวี

กรรมการ

12

12

4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

กรรมการ

12

11

กรรมการ

12

12

กรรมการ

12

12

กรรมการและเลขานุการบริษัท

12

12

			

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

		 Mr. Pipat Paniangvait

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

		 Mr. Apichart Thammanomai
		 Mr. Kamthorn Tatiyakavee
		 Mr. Boonpiam Eamroongroj

5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

		 Dr. Pojjanee Paniangvait

6. นางมาลี ตั้งใจสนอง

		 Mrs. Malee Tangjaisanong

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

		 Ms. Petcharat Anantawichai

8. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

Chairman of the Board
Managing Director
Director
Director
Director
Director
Director and Company Secretary

		 Mr. Suchat Rattanajiajaroen

Director

กรรมการ

12

12

9. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย ***

กรรมการ

12

4

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12

11

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

12

12

		 Mr. Apisate Thammanomai

10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
		 Assoc. Prof.
		Dr. Suwimon Keeratipibul

11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

		 Dr. Yupa Soontrapa
			

Director

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

		

			

BOARD OF DIRECTORS MEETING

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

NAME

POSITION

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
NO. OF
MEETING

NO. OF MEETING
ATTENDANCE

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

12

12

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

12

11

กรรมการอิสระ

12

9

			

12. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม

		 Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom
			

13. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

		 Mr. Boonsak Chiempricha
			

14. นางเอมอร ปทุมารักษ์ ***

			

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม

Independent Director and
Audit Committee
Independent Director and
Audit Committee
Independent Director

*** กรรมการล�ำดับที่ 9 เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
*** กรรมการล�ำดับที่ 14 เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
*** Director No.9 sit in the Board of Director position on September 16 2014
*** Director No.14 sit in the Board of Director position on April 22 2014

		 กรรมการผูม้ อี �ำนาจลงนามแทนบริษทั
กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท โดยการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�ำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษทั ทีส่ �ำคัญมีดงั นี้
คณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินการ เช่น
เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ำ
รายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 นั้น บริษัท ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ฝา่ ยจัดการของบริษทั สามารถอนุมตั กิ ารท�ำธุรกรรม ทีม่ ขี อ้ ตกลง
ทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยได้มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มี
ความเกีย่ วโยงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และการซือ้ หรือขาย
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ส� ำ คั ญ ตามกฎเกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�ำหนด เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคล
อื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยใน
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและ
อนุมัติรายการบางรายการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Authorized Directors

Every directors have the authority to sign to bind
the company. Two directors co-signed and affix the
company seal except Independent director.

Significant Scope of Authorities and
duties of the Board of Director are as
follows:

The board of directors have the authorities and
duties to ensure that the company are in line with its
objectives, regulations and shareholders’ resolution unless
such matters have to be approved from the shareholders’
meeting before taking any actions, such as matters
required by the law to be approved by the shareholders’
resolution, connected transaction are categorized under
section 89/12 of Securities and Exchange ACT (No. 4) B.E.
2551 (2008) are principle approved to the company by
the board of directors to allow the management team
to approve such transactions. Directors, executives, and
related persons, where the would not be revealed in the
board of director meeting, could perform any transactions
with 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 sector, 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 have the authorities to consider and approve
the some transactions such as
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s การพิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ
s การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชี
		
กับสถาบันการเงิน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และมีความอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง หรือมีวาระเท่าเพียงจ�ำนวน
ที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระมีสทิ ธิได้รบั เลือกเข้ามาท�ำงานใหม่ได้ และก�ำหนดช่วงวาระ
ของการด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะ
กรรมการบริษทั ในปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปได้ดังนี้

		
ชือ่

		s

To consider and approve different kinds

of investment

		s

To consider and approve of loan and to
open account with the financial institutes

2.	Audit Committee
		 The Board of Director appointed directors with
the qualification to be audit committee in accordance
with the Notification of Capital Market Supervisory Board
and are independent. The Audit Committee consists of
four independent directors with 1 year term of office
commencing from the approval of appointment date
or remaining term of office as the board of directors.
Directors that complete their term of office can be reelected and set terms of office to be the same as the board
of director in the previous year. The audit committee held
4 meetings and were summarized as follows:

ต�ำแหน่ง

NAME
POSITION
			

1. รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
		 Assoc. Prof.
		 Dr. Suwimon Keeratipibul

2. พญ. ยุพา สุนทราภา

		 Dr. Yupa Soontrapa

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

4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
		 Mr. Boonsak Chiempricha
			

5. นายพิมล รัฐปัตย์
		 Mr. Phimol Rattapat
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เข้าร่วมประชุม/
ประชุมทัง้ หมด

NO. OF ATTENDANCE
/TOTAL MEETING

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557)

1/4

กรรมการตรวจสอบ

4/4

กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

4/4

กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชี
และภาษีอากร

4/4

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557)

1/4

Chairman of Audit committee
(Appointment on 16 September, 2014)
Audit Committee
Audit committee with knowledge in
accounting and finance

Audit Committee with knowledge in
accounting and tax

Chairman of Audit committee (Resignation
effective from September 1, 2014)

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

With Mr. Nitipat vechkama, the Internal Audit Assistant Division Manager, as secretary of the Audit Committee
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่าง
เพียงพอ ทั้งรายไตรมาส และรายปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มคี วามเหมาะสม
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติ
งานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

The audit committee has performed their duties
and responsibilities according to the audit committee’s
charter and was approved by the Board of Directors as
follows:
1. To review financial report accurately and in
accordance with the generally accepted standard and
disclose Information sufficiently both quarterly and yearly.
2. To review the Company’s internal control
system and internal audit system to ensure that they
are suitable and effective, to consider the independent
of internal audit sector, comment on internal audit plan
and performance of internal audit sector along with to
consider, appoint, transfer and dismissal of the chief of
internal audit sector or any other sector that are in charge
of an internal audit.
3. Review the Company’s performance to be in
compliance with the laws of Securities and Exchange and
the Stock Exchange regulations, and laws relating to the
Company’s business.
4. To consider, select and nominate an
independent persons 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 consider the disclosure of connected
transactions or the transactions that may lead to conflicts
of interests, to ensure that they are in compliance with
the laws and regulation of Stock Exchange of Thailand.
To ensure such transaction are reasonable and for the
highest benefit of the Company.
6. To prepare audit committee report and disclose
in the Company’s annual report, which such report should
be signed by the chairman of the audit committee and
consist of at least the following information.
		 (a) Opinion on the accuracy, completeness
and creditability of the Company’s financial report.
		 (b) Opinion on the adequacy of the Company’s
internal control system.
		 (c) Opinion on the compliance with the
law and regulation of securities and exchange and the
Stock Exchange of Thailand or the laws relating to the
Company’s business.
		 (d) Opinion on the suitability of auditor.
		 (e) Opinion on the transactions that may lead
to conflicts of interests.
		 (f) The number of the Audit Committee’s
meetings and the meeting attendance of each committee
member.
		 (g) Opinion or overview comment the audit
committee received by performing their duties, which is
in accordance with the Audit Committee Charter.
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สนั บ สนุ น และติ ด ตามให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการบริ ห าร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หาก
พบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่
ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนิน
การให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่า
มีรายการหรือการกระท�ำนั้นต่อ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
11. ปฏิบัติการอื่นใดในการก�ำกับดูแลตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทคงมีความรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
นิยามของคณะกรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือ
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งก�ำหนดให้มี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้อง
ไม่ต�่ำกว่า 3 คน
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		 (h) Other transactions which, shareholders
and general investors, should be inform to the subject
to the scope of duties and responsibilities assigned by
the Company’s board of directors.
7. Support and monitor to ensure that the
company has effective risk management system.
8. Perform duties in accordance with the scope of
authority and duties. Audit Committee has the authority
to invite related management team, executive officers
or employees to comment, participate in the meeting or
send in document as deem related or necessary.
9. In performing the duty of audit committee, if
found any suspicious or have doubt in any transaction or
any of the following action, which may impact significantly
on the financial status and company’s operating
performance, the audit committee shall report to the
board of director for further adjustment and revise as
the audit committee deem appropriate.
		 (1) Transaction that may lead to conflict of
interest.
		 (2) Any fraud, irregularity or significant defect
in internal control system.
		 (3) Violation of the law on Securities and
Exchange, the Stock Exchange of Thailand regulations
or any law relating to the Company’s business.
			 If the directors or executive officers did
not take any action to improve or resolve with in the
time the audit committee deems appropriate, any audit
committee member may report of such transactions or
actions to the Securities and Exchange Commission.
10. To consider, review and improve the charter
of audit committee and propose to board of directors for
approval.
11. Perform any other act in monitoring and
supervising as assigned by the board of directors, with
the approval of the Audit Committee. In its performance
of duties under the first paragraph, the Audit Committee
is directly responsible for the board of directors and the
board of directors shall remain responsible to the third
parties for Company’s operations.

Definition of Independent Director
Directors who have no business or participation
in management or interest in relation to the Company,
which may affect the independent of decision making.
The independent directors must have the qualifications
in compliance with the regulations 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.
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คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการ
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ  หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่ มี หรื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท ในลั ก ษณะที่ อาจเป็ น การขั ด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้
ที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า สองปี ก ่ อ นวั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำ
รายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้
กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา
มี ภาระหนี้ ที่ ต ้ อ งช� ำ ระต่ อ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต่ ร ้ อ ยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้

Qualification Of Independent
Directors

Qualifications of independent directors shall be
in compliance with the regulations of Capital Market
Supervisory Board as follow :
(1) Shall not hold no more than 0.5% of the
shares with voting right in all the Company, its parent
company, its subsidiaries, major shareholders or person
with authority to control the Company. This shall include
the shares held by persons relating to that independent
director as well.
(2) Shall not be or was a director who participates
in administration, employees, staff, consultant with salary
or a person who has authority to control the Company,
parent company, subsidiaries, associated company, samelevel subsidiary company, major shareholders or that of
those with authority to control the Company, except that
he/she stops holding such position for at least two years
before the date of appointment to be an independent
director. Such prohibitions do not include the case where
the independent director was an official or a consultant
of a governmental agency who is a major shareholder or
has authority to control the Company.
(3) Shall not have blood relation or have relation
through legal registration in manners of father, mother,
spouse, sibling and son or daughter as well as spouse
of the son or the daughter of an executive, major
shareholder, person with authority to control or person
who is nominated to be an executive or person with
authority to control the Company or its subsidiaries.
(4) Shall not have or did not have business relation
with the Company, its parent company, subsidiaries,
associated company or a person with authority to control
the Company in manners that may be an obstruction to
his/ her independent discretion. He/She shall not be or was
not a significant shareholder or a person with authority
to control any entity which has business relation with
the Company, parent company, subsidiaries, associated
company, major shareholder or 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 phrase 1 shall include
any normal trade relation for business operation, rent or
lease of real estate, transactions regarding asset or service
or providing or receiving of financial aids by receiving or
giving loan: creditor, guarantor, providing asset as debt
guarantee or any other act with the same manners which
cause Company or its contract party to have debt burden
that must be paid to other party from 3% of the Company’s
net tangible asset or over 20 million Baht, depending
on any amount that is higher. The calculation of such
debt burden shall be in compliance with the method of
calculating value of related transaction as announced by
Capital Market Supervisory Board on conducting related
transactions, mutatis mutandis. In considering such debt
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ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวม
ถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้น
ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนหรือคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีประกาศ
ปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้
ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป
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burden shall also include debt burden that occur during
one-year period before the date that such person’s business
relation occurred.
		(5) Independent director shall not be or was
an auditor of the Company, parent company, subsidiaries,
associated company or those with authority to control the
company and he/she shall not be significant shareholder,
persons with authority to control or a partner of the audit
firm that employs an auditor of the Company, its parent
company, subsidiaries, its associates, major shareholders or
those with authority to control the company, except that
he/she resigned from such position for at least two years
prior to the appointment to be an independent director.
		 (6) Shall not be or was any professional
service provider including a legal consultant or a financial
consultant, which received service fees of over two
million baht per year from the Company, parent company,
subsidiaries, its associates, 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) Shall not be a director that was appointed
to be a proxy for the Company’s director, the major
shareholders or shareholder related to the major
shareholders.
		 (8) Shall not operate any business with the
same manner of the Company and become a significant
competitor with the Company and its subsidiaries and
shall not have significant share in a partnership or
become a director who participates in administration, an
employee, staff, 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.
		 (9) Does not possess any other characteristic
which obstruct him/her to give comments independently
on the Company’s operation.
		 After appointed as independent director with
characteristic which are in accordance to (1) to (9),
the Independent director may be assigned by the Board
of Director to make decision regarding the business
operation of the company, its parent company, its
subsidiary, associated, same-level subsidiaries, major
shareholders or person with authority to control the
Company, by making decision through the form of
collective decision.
		 Moreover, in the case where Capital
Market Supervisory Board or Securities and Exchange
Commission announced the amendment or lessen the
independent director qualification rules, such amendment
will be effective instead of the prior ones.
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 5
ท่าน มีอ�ำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
ได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใน
ปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการอิสระได้ทบทวนการท�ำงานทีผ่ า่ นมา และ
ได้ให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นสาระส�ำคัญของระบบการควบคุม
ภายใน อ�ำนาจด�ำเนินการ การก�ำหนดนโยบายการบริหารการเงิน
และการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยได้มีการ
ตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้อยู่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้งเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัย
ส�ำคัญ ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตคิ วาม
เป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ส�ำหรับการประชุมอิสระที่
ผ่านมามีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 1 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

		
ชือ่

Scope of Authorities and Duties of
Independent Committee
		 The independent committee consisted of
5 independent directors who have the authority to
independently express their opinions in accordance with
the assigned duties to protect benefits of all shareholders
equally and to prevent from any conflict of interest. In
the previous year, the independent committee reviewed
the company’s performance and comment on significant
issues of internal control system, authority to manage
the stipulation of financial management policies and risk
management that benefits the Company. Independent
directors made decisions independently and attended all
of the Board of Directors’ meetings regarding is resolution
on significant issues. The independent directors will
examine and certify their qualification of independent of
least once a year. One independent meeting were held
which are summarized as follows
		

ต�ำแหน่ง

NAME
POSITION
			

1. รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล

		 Assoc. Prof.
		 Dr. Suwimon Keeratipibul

2. พญ. ยุพา สุนทราภา

		 Dr. Yupa Soontrapa

3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

		 Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom

4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

		 Mr. Boonsak Chiempricha

5. นางเอมอร ปทุมารักษ์

		 Mrs. Aim-on Pathumaruk
			

6. นายพิมล รัฐปัตย์
		 Mr. Phimol Rattapat
			
			

เข้าร่วมประชุม/
ประชุมทัง้ หมด

NO. OF ATTENDANCE
/TOTAL MEETING

ประธานคณะกรรมการอิสระ

1/1

กรรมการอิสระ

1/1

กรรมการอิสระ

1/1

กรรมการอิสระ

1/1

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557)

1/1

ประธานคณะกรรมการอิสระ
(ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557)

-

Chairman of Independent Committee

Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
(Appointment on 22 April, 2014)

Chairman of Independent Committee
(Resignation effective from September
1, 2014)

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

With Mr. Nitipat vechkama, the Internal Audit Assistant Division Manager as the Independent Committee Secretary
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3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจาก
วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้ ซึง่ ในปี 2557 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ด�ำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารใน
เรื่องการติดตามการบริหารความเสี่ยงเรื่องระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยอาหาร เพื่อจัดท�ำทะเบียนคุมความเสี่ยงของบริษัท
ตลอดจนก�ำกับดูแลความเสี่ยงในด้านปฏิบัตงิ าน (Operation Risk)
ทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอกให้มคี วามเสีย่ ง
ที่เหลืออยู่ ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้ ในปี 2557
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

		
ชือ่

3.	RISK MANAGEMENT COMMITTEE
		 The board of directors appointed Risk
Management Committee with one-year term of office
commencing from the date, which Risk Management
Committee was appointed. In 2014, Risk Management
Committee held meetings with the Executive Officers
regarding the monitoring of present business organization
risk management policies, which includes preparation
of emergency backup plan and food safety management
system, in order to compile the Company’s risk register
control as well as observe and monitor operation risk
that affects the Company both from internal and external
factors. This is to ensure that the remaining risks are
in an acceptable and appropriate level. In 2014, risk
management committee held 2 meetings, which can be
summarized as follows:

ต�ำแหน่ง

NAME
POSITION
			

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

		 Mr. Boonsak Chiempricha

2. รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
		 Assoc. Prof.
		 Dr. Suwimon Keeratipibul

3. นางเอมอร ปทุมารักษ์

		 Mrs. Aim-on Pathumaruk

4. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

		 Mr. Suchat Rattanajiajaroen

5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

		 Ms.Petcharat Anantawichai
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เข้าร่วมประชุม/
ประชุมทัง้ หมด

NO. OF ATTENDANCE
/TOTAL MEETING

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

กรรมการบริหารความเสี่ยง
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557)

1/2

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

Chairman of Risk Management Committee

Risk Management Director
(Appointment on 20 May, 2014)
Risk Management Director
Risk Management Director
Risk Management Director

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

With Mr. Nitipat vechkama, the Internal Audit Assistant Division Manager as the Risk Management Committee Secretary

058

รายงานประจําปี 2557 • บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
		 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1
ปี นับจากวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้ ซึง่ ในปี 2557 คณะ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ท�ำหน้าที่สรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และ
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน มีการประชุม 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

		
ชือ่

4. NOMINATION AND REMUNERATION
		COMMITTEE
		 Nomination and Remuneration Committee was
appointed by the Board of Director with one-year term
of office commencing from the date of appointment.
In 2014, Recruitment and Remuneration Committee
recruit individual with suitable qualifications to sit in
the director position and had considered the regulations
for remuneration payment to the Board of Director and
Sub-Committee, which is appropriate with the duties
and responsibilities and within the amount approved by
the ordinary shareholders’ meeting. Recruitment and
Remuneration Committee held 3 meetings in the year
2014, the details are as follows;
		

ต�ำแหน่ง

NAME
POSITION
			

1. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์
		 Mr. Pipat Paniangvait
			

2. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย
Mr. Apichart Thammanomai
			

3. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

		 Mr. Boonsak Chiempricha

4. นาย พิมล รัฐปัตย์
		 Mr. Phimol Rattapat
			
			

เข้าร่วมประชุม/
ประชุมทัง้ หมด

NO. OF ATTENDANCE
/TOTAL MEETING

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

3/3

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557)

-

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

3/3

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557)

1/3

Chairman of Nomination and
Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee
(Appointment on 16 September, 2014)

Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee
(Resignation effective from September
1,2014)

โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
With Ms. Petcharat Anantawichai, Director and Company Secretary, was The Secretary of Nomination and
Remuneration Committee.
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ผูบ้ ริหาร
คณะผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ผูบ้ ริหารตามค�ำนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มีจ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้
		

Executive Officer
Executive Officer Committee
As at 31 December 2014, present there are 7
Executive Officers, at which the definition of Executive
Officer is in accordance with the Securities and Exchange
Commission

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

NAME

POSITION

1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผู้อ�ำนวยการ

		 Mr. Apichart Thammanomai

Managing Director

2. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

กรรมการบริหารการผลิต

		 Mr. Suchat Rattanajiajaroen

Executive Production Director

3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

Ms. Petcharat Anantawichai
			

4. นางมาลี ตั้งใจสนอง
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Director and Senior Management Accounting
Department and Finance Department Manager

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลาดกระบัง 2 และฝ่ายธุรกิจ 2

Mrs. Malee Tangjaisanong
			

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

5. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

		 Mr. Apisate Thammanomai

6. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์

		 Ms. Chaweewan Prakongsup

7. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล

		 Mrs. Poolsub Leetrakul

อ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการผูอ้ �ำนวยการ
คณะกรรมการของบริษทั ได้มกี ารมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการเป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจของบริษทั ให้มอี ำ� นาจกระท�ำการ
แทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอ�ำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของ
บริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
2. เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการลงทุน เช่น
การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ภายในวงเงิน
ส�ำหรับแต่ละโครงการที่ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
3. เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการก่อหนี้ เช่น
การกูย้ มื เงิน เป็นต้น ภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกินกว่า
100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

Director and IT Manager

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร

Management Accounting Department Manager

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Department Manager Finance Department

Authorities and Duties of Managing
Director
The Board of Director authorized managing
director to be the Company’s representative and have
the authority to act on behalf of the Company to conduct
business under the following conditions:
1. Has the authority to organize and manage
Company’s activities in accordance to the objectives,
regulations, shareholders’ meeting resolution and Board
of Directors’ meeting resolution in all aspect.
2. Has the authority to consider and approve
investment such as buying-selling investment or fix assets
within the amount for each project which are not over
10 million baht or equivalents.
3. Authorized to consider and approve of
liabilities incurred item such as financial loan within the
amount set for each item of no more than 100 million
baht or equivalents.
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4. เป็นผู้มีอ�ำนาจในการใช้ดุลยพินิจส�ำหรับการจ่ายตาม
ปกติธุรกิจในการบริหารเพื่อการด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ การใช้อ�ำนาจของผู้รับมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถกระท�ำได้ หากผู้รับมอบอ�ำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษทั และบริษทั
ย่อยในการใช้อ�ำนาจดังกล่าว
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาท�ำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ ส�ำหรับการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ ซึ่งต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตาม 1. เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในล�ำดับถัด
ลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ บริษัท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิ
เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งสามารถ
ดูได้จากเว็บไซด์ของบริษัท (www.farmhouse.co.th)
การถือหลักทรัพย์บริษทั ฯ ของกรรมการบริษทั
และผูบ้ ริหาร
กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั มีการถือหลักทรัพย์
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้

4. Has the authority to exercise discretion for
normal business transaction expense on Company’s
operation management.
		 The aforementioned representative is not
authorized to exercise their authority if showed any
interest or may have any conflict of interest with the
Company and its subsidiaries.

Recruitment and Nomination of
Director and Senior Executive Officers
Recruitment Committee is responsible for recruiting
individual with qualification, which is suitable to sit in the
director position and propose to the Board of Director
and/or shareholders to be considered in further steps.
In recruiting new director as a replacement of
director that resign due to completion of term of office,
the director must be appointed by shareholders’ meeting,
which will based on the majority vote in accordance with
the following rules and methods:
1. Every shareholder has one vote for every share
held.
2. Each shareholder shall cast all his/her votes in
a) to elect one or several persons as director(s) but he/
she shall not allot his/her votes to one individual person.
3. The persons who receive the highest votes in
their descending order shall be elected as directors in
number not exceeding the number of directors to be elected
in that meeting. In case the last person in that respective
order and the person next to him have equal votes, the
chairman of the meeting shall have a casting vote.
Moreover, the minority shareholders have the right
to nominate candidates to be consider and nominate
as director at the ordinary shareholders meeting in
accordance with the rules set, which is presented on the
Company website (www.farmhouse.co.th)

Holdings of the Company’s shares by
directors and management
The holdings of the Company’s shares by directors
and management of the Company, as at December 31,
2014, and 2013 were as follows:
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จ�ำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

Number of shares As at December 31 (par value = 1 Baht)

เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน
Name of Director and Executive			
2557
2556
Increase (Decrease)
		
2014
2013	from the previous year
ผูถ้ อื หลักทรัพย์ - กรรมการบริษทั

Securities holder-Director

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

13,919,850

13,910,850

9,000

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

3,358,870

3,253,870

105,000

3. นายก�ำธร ตติยกวี

3,822,150

3,822,150

-

300,000

300,000

-

5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

1,162,800

1,162,800

-

6. นางมาลี ตั้งใจสนอง

838,220

838,220

-

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

616,660

616,660

-

8. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

936,040

936,040

-

3,344,810

3,344,810

-

-

-

-

		 Mr. Pipat Paniangvait
		 Mr. Apichart Thammanomai
		 Mr. Kamthorn Tatiyakavee

4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

		 Mr. Boonpiam Eamroongroj
		 Dr. Pojjanee Paniangvait
		 Mrs. Malee Tangjaisanong
		 Ms. Petcharat Anantawichai
		 Mr. Suchat Rattanajiajaroen

9. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

		 Mr. Apisate Thammanomai

10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล

		 Assoc. Prof. Dr. Suwimon Keeratipibul

11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

150,000

150,000

-

12. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม

450,000

450,000

-

13. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

80,000

80,000

-

14. นางเอมอร ปทุมารักษ์

125,000

125,000

-

1. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์

154,900

156,000

2. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล

155,000

155,000

29,414,300

29,301,400

		 Dr. Yupa Soontrapa

		 Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom
		 Mr. Boonsak Chiempricha
		 Mrs. Aim-on Pathumaruk

ผูถ้ อื หลักทรัพย์ - ผูบ้ ริหาร

Securities holder-Executive

		 Ms. Chaweewan Prakongsup
		 Mrs. Poolsub Leetrakul
รวม / Total

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
Note

: Including the shareholding of spouse and minor children

(1,100)
112,900
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การสรรหาผูบ้ ริหารสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่ง เช่น กรรมการผู้อ�ำนวย
การ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของ
บริษทั เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ได้

Recruitment of Senior Executive
Officers

In recruiting individuals to sit in the position such
as managing director, the Board of Director is responsible
for recruiting individuals, who have complete and suitable
qualification as well as has knowledge, competence, skills
and experiences that will benefit the Company operation.
Moreover, the appointed individuals should have good
understanding of the Company’s business and is capable
of managing their task to achieve the objectives according
to the goal that the Board of Director has set.

การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน

บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการน�ำข้อมูลของ
บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
s ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยว
กับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
s ก�ำหนดให้ผบ
ู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งส�ำเนารายงานนี้ให้แก่
บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
s ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อ
ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคล
อื่น โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทด้วย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
1. ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จกรรมการ
ของคณะกรรมการบริษัท

Supervising the Use of Internal
Information

Policies and and method in supervising Executive
Officers in utilizing Company’s information for personal
interest are as follows:
s Provide knowledge and information to Directors
and Executives Officers regarding the duty to report asset
ownership of their own, their spouse and minor child
and the penalties in accordance with the Securities and
Exchange ACT, B.E. 2535 and the SET regulations.
s The Executives shall report the changes of
securities ownership to the Securities and Exchange
commission in conformity with section 59 of Securities
and Exchange ACT B.E. 2535 and send in the copy of this
report to the Company within the same day that the report
was send to the Securities and Exchange Commission.
s Forbid the Executive Officers in using undisclose
internal information to purchase or distribute Company’s
securities before such informations are disclosed to the
public. Forbid in disclosing significant information to other
individuals, which is considered as one of the regulations
related to company’s operation.

Director and Executive Officer
Remuneration

Financial compensation for the year ended
December 31 2014
1. Remuneration in the form of meeting allowance
and director bonus of the Board of Director

หน่วย : บาท / Unit : Baht
ปี 2557 / Year 2014
จ�ำนวนราย/1

ปี 2556 / Year 2013

ค่าตอบแทน

จ�ำนวนราย/2

ค่าตอบแทน

9,278,000

17

9,506,290

Number of Directors REMUNERATION Number of Directors/2 REMUNERATION

ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยบ�ำเหน็จ

The remuneration and allowances

/1

17

รวม / Total
/1
/2

นับรวมนายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร, นางสุนันทา ชวนประพันธ์,
นายพิมล รัฐปัตย์
นับรวมพลโทพิศาล เทพสิทธา

9,278,000
/1
/2

9,506,290

Includes Mr.Somsak Anurakpradorn, Mrs.Sununta Chanprapun,
Mr. Phimol Rattapat
Includes Lt.Gen. Phisal Thepsithar
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ดังนี้

โดยค่าตอบแทนในปี 2557 แยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล

The 2014 remuneration in detail is as follows:

หน่วย : บาท / Unit : Baht

			
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
			
			
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
ชุดย่อยอื่น
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
			
บริษัท
Audit	Other
NAME
POSITION
		

รวม

Director	 Committee	Committee	
			
Remuneration	Remuneration	Remuneration

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

		 Mr. Pipat Paniangvait

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

		 Mr. Apichart Thammanomai

3. นายก�ำธร ตติยกวี

		 Mr. Kamthorn Tatiyakavee

4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

		 Mr. Boonpiam Eamroongroj

5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

		 Dr. Pojjanee Paniangvait

6. นางมาลี ตั้งใจสนอง

		 Mrs. Malee Tangjaisanong

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
		 Ms. Petcharat Anantawichai
			

8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

		 Mr. Apisate Thammanomai

9. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

		 Mr. Suchat Rattanajiajaroen

10. นางสุนันทา ชวนประพันธ์

30,000

TOTAL

ประธานกรรมการ

1,080,000

กรรมการผู้อ�ำนวยการ

1,056,000

1,056,000

กรรมการ

536,000

536,000

กรรมการ

528,000

528,000

กรรมการ

536,000

536,000

กรรมการ

616,000

616,000

กรรมการและ
เลขานุการบริษัท

616,000

กรรมการ

552,000

กรรมการ

616,000

Chairman of the Board		
Managing Director		
Director
Director
Director
Director

16,000

1,110,000

632,000

Director and
Company Secretary
Director
Director

552,000
16,000

632,000

		 Mrs. Sununta Chuenprapun

Director

กรรมการ

24,000

24,000

11. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร

กรรมการ

24,000

24,000

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

40,000

10,000

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

536,000

32,000

		 Mr. Somsak Anurukpradorn

12. นายพิมล รัฐปัตย์
		 Mr. Phimol Rattapat
			
			

13. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
		 Dr. Yupa Soontrapa
			

Director

8,000

58,000

Independent Director
and Chairman of
Audit Committee

Independent Director
and Audit Committee

568,000
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หน่วย : บาท / Unit : Baht

			
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
			
			
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
ชุดย่อยอื่น
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
			
บริษัท
Audit	Other
NAME
POSITION
		

รวม

Director	 Committee	Committee	
			
Remuneration	Remuneration	Remuneration

14. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

TOTAL

536,000

32,000

		 Assoc. Prof.
		 Dr. Kulpatra Sirodom

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

Independent Director
and Audit Committee

15. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

608,000

32,000

44,000

684,000

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

608,000

10,000

8,000

626,000

กรรมการอิสระ

512,000

16,000

528,000

138,000

9,278,000

		 Mr. Boonsak Chiempricha
			

16. รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
		 Assoc. Prof.
		 Dr. Suwimon Keeratipibul
			

17. นางเอมอร ปทุมารักษ์

		 Mrs. Aim-on Pathumaruk

568,000

Independent Director
and Audit Committee

Independent Director
and Chairman of
Audit Committee

Independent Director

รวม / Total
กรรมการล�ำดับที่ 8 เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
กรรมการล�ำดับที่ 10 ครบก�ำหนดออกตามวาระ เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2557
กรรมการล�ำดับที่ 11 ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
กรรมการล�ำดับที่ 17 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเมื่อ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

9,024,000

116,000

Director No.8 sit in the Board of Director position on September
16 2014.
Director No.10 was retired by rotation on April 22 2014.
Director No.11 Resignation Effective from April 1 2014.
Director No.17 sit in the Board of Director position on April 22 2014.
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2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร หมายถึง
กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรก รองจากผู้จัดการลงมา
และผูบ้ ริหารในระดับเทียบเท่ารายทีส่ ที่ กุ ราย และผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี
และการเงิน

065

2. Remuneration of executive directors and
executives: The executive directors and the first four top
executives after the Manager and four other executives at
the same level, and Accounting and Finance Department
Manager

หน่วย : บาท / Unit : Baht
		
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรวม
จ�ำนวนราย

REMUNERATION

NUMBER

TOTAL REMUNERATION

ปี 2557
2014

ปี 2556
2013

Total Salary

7 ราย (ปี 2556 8 ราย)

7 ( 8 in 2013)

19,524,800

24,048,630

โบนัสรวม

7 ราย (ปี 2556 8 ราย)

5,971,410

6,053,350

25,496,210

30,101,980

		

เงินเดือนรวม

Total Bonus

7 ( 8 in 2013)

                 รวม / Total

หมายเหตุ : ปี 2557 กรรมการบริหาร 1 ท่านลาออก และ 1 ท่านครบก�ำหนดออกตามวาระ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 และเพิ่มกรรมการบริหาร 1 ท่านใน
เดือนกันยายน 2557
Notes

: In 2014, an executive director resigned and one was retired by rotation in April 2014 and One was added in September, 2014.

ค่าตอบแทนอืน่
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับกรรมการบริหาร
และผู้บริหาร

other REMUNERATION
Provident Fund Contribution for Member of the
Executive Board and Executive Officers

หน่วย : บาท / Unit : Baht
			
ค่าตอบแทน
จ�ำนวนราย

TOTAL REMUNERATION

		

ปี 2557
2014

ปี 2556
2013

717,344

752,432

717,344

752,432

TYPE OF REMUNERATION

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

Contribution to Provident Fund

                 รวม / Total

NUMBER

7 ราย (ปี 2556 8 ราย)

7 ( 8 in 2013)

ค่าตอบแทนรวม
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT PROFILE
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 / as of December 31,2014

1. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ s อายุ 75 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

s
s
s
s

s
s
s

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขา Education Science Quanzhou Physical Culture institute สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลักสูตร Stanford Executive Program at Standford University California, USA.
ได้รับทุนเข้ารับการสัมมนาในหลักสูตร Top Management Seminar on Japanese Business
(TOPS-V) of The Association for Overseas Technical, Japan
จบการศึกษาหลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
เข้ารับการอบรมใน Havard University USA.
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2547
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
2553-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
และพิจารณาค่าตอบแทน
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่		
2553-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
ผลิต และจำ�หน่ายบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป และขนมปังกรอบ
2553-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จำ�กัด
ผลิต และจำ�หน่ายอาหาร
2553-ปัจจุบัน ทึ่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำ�กัด (มหาชน)		
ผลิต และจำ�หน่ายอาหารกึ่งสำ�เร็จรูป
ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ธุรกิจเช่าซื้อสินทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จำ�กัด
ธุรกิจลงทุน
2553-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำ�กัด
ผลิต และจำ�หน่ายบรรจุภัณฑ์
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ซันโกแมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ธุรกิจประกอบเครื่องบรรจุภัณฑ์ ประเภทผงอัตโนมัติ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
ธุรกิจการลงทุน
2553-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท นอร์ทเทิร์น เทคโนโลยี จำ�กัด
ธุรกิจผลิตเครื่องจักรบรรจุซอง
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จำ�กัด (มหาชน)
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

13,919,850 (3.09%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

เป็นบิดาของบุคคลลำ�ดับที่ 5
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1. Mr.Pipat Paniangvait ChaIrman OF THE BOARD s AGE 75
EDUCATION BACKGROUND/
s Master’s Degree in Business Administration, Thammasat University
DIRECTORS SKILLS AND
s Bachelor Degree in Education Science Quanzhou Physical Culture institute
DUTIES TRAININGS		 People’s Republic of China
s Stanford Executive Program at Standford University California, USA.
s Funded to partcipated in seminar for Top Management Seminar on Japanese Business
		 (TOPS-V) of The Association for Overseas Technical, Japan
s Graduated from National Defence College, class 2 National Defence College of Thailand
s Trained at Havard University USA.
s Director Certification Program 2004
THE PAST 5 YEARS
s 2010-Present
Chairman
OF WORK EXPERIENCE				
				
s 2010-Present
Chairman of the
			
Nomination and
			
Remuneration
			
Committee
s 2010-Present
Chief Executive Office /
			
Vice Chairman of
			
the Board
s 2010-Present
Deputy Chairman
				
s 2010-Present
Advisor
				
s 2010-Present
Director
				
s 2010-Present
Director
				
s 2010-Present
Honorary Chairman
				
s 2010-Present
Chairman
				
s 2010-Present
Director
				
s 2010-Present
Deputy Chairman
				
s 2010-Present
Chairman
				
				
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

13,919,850 (3.09%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

As the father of director No.5

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 Automatic 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

068

รายงานประจําปี 2557 • บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ s อายุ 65 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

s
s
s
s

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s
s
s
s

s
s

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2548
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
2553-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำ�นวยการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
2557-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
พิจารณาค่าตอบแทน
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)		
ผลิต และจำ�หน่ายบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป และขนมปังกรอบ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำ�กัด (มหาชน)		
ผลิต และจำ�หน่ายอาหารกึ่งสำ�เร็จรูป
ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
2554-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าจำ�พวกแป้ง
2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายแป้งสาลี
3,358,870 (0.75%)
เป็นบิดาของบุคคลลำ�ดับที่ 9

3. นายกำ�ธร ตติยกวี กรรมการ s อายุ 60 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

s
s
s
s
s

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s
s
s
s
s
s
s

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Bridgeport, U.S.A.
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program ปี 2549
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2547
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
2553-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำ�นวยการ
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ธุรกิจการลงทุนและลิสซิ่ง
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)		
ผลิต และจำ�หน่ายบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปและขนมปังกรอบ
2553-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายแป้งสาลี
2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน
2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ธุรกิจการลงทุน
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า
3,822,150 (0.85%)
- ไม่มี -
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2. Mr. Apichart Thammanomai Managing Director s AGE 65
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s
s
s
s

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

THE PAST 5 YEARS
s 2010-Present
Managing Director
President Bakery Plc.
OF WORK EXPERIENCE				
Manufacturer and distributor of bread and
				
bakery products
s 2014-Present
Director of the
President Bakery Plc.
			
Nomination and
Manufacturer and distributor of bread and
			
Remuneration Committee bakery products
s 2010-Present
Director
Thai President Foods Plc.
				
Manufacturer and distributor of instant
				
noodles, and biscuits
s 2010-Present
Director
President Rice Products Plc.
				
Manufacturer and distributor of instant noodles
s 2011-Present
Director
President Flour Mills Co., Ltd.
				
Production and distributor of flour group
s 2013-Present
Director
Kerry-Flour Mill Co., Ltd.
				
Manufacturer and distributor of wheat flour
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

3,358,870 (0.75%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

As the father of director No.9

3. Mr. Kamthorn tatiyakavee Director s AGE 60
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s
s
s
s
s

Master’s Degree in Finance, University of Bridgeport Connecticut, U.S.A.
Bachelor Degree in Economics, Thammasat University
Audit Committee Program 2006
Director Certification Program 2004
Director Accreditation Program 2003

THE PAST 5 YEARS
s 2010-Present
Director
OF WORK EXPERIENCE				
				
s 2010-Present
Managing Director
				
s 2010-Present
Director
				
				
s 2010-Present
Advisor
				
s 2013-Present
Director
				
s 2013-Present
Director
				
s Present
Chairman
				
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

3,822,150 (0.85%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

- None -

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and
bakery products
President Holding Co., Ltd.
Investment and Leasing
Thai President Foods Plc.
Manufacturer and distributor of instant
noodles, and biscuits
Kerry-Flour Mill Co., Ltd.
Manufacturer and distributor of wheat flour
Asia Wealth Securities Co., Ltd.
Brokerage and financial advisory services
Asia Wealth Holding Co., Ltd.
Investment
Wha real Estate Management Co., Ltd.		
Warehouse Rental Business
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4. นายบุญเปีย่ ม เอีย่ มรุง่ โรจน์ กรรมการ s อายุ 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

s
s
s
s

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2545

s

2553-ปัจจุบัน กรรมการ

s

2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ /
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
2553-2554 กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
2553-2555 กรรมการผู้จัดการ

s

s

s

2553-ปัจจุบัน กรรมการ

s

2555-ปัจจุบัน กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

300,000 (0.07%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำ�กัด (มหาชน)			
ผลิต และจำ�หน่ายอาหารกึ่งสำ�เร็จรูปประเภท เส้นก๋วยเตี๋ยว
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายอาหารกึ่งสำ�เร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายอาหารกึ่งสำ�เร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จำ�กัด
ตัวแทนนายหน้า
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป และขนมปังกรอบ

5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ กรรมการ s อายุ 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

s
s
s
s
s

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารจัดการ
University Of California, Davis ปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
University Of California, Davis ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีสาขาวิชาชีวเคมี
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2551

s

2556-ปัจจุบัน กรรมการ

s

2553-ปัจจุบัน รองผู้อำ�นวยการ

s

2553-ปัจจุบัน กรรมการ

s

2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

s

ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

1,162,800 (0.26%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กรรมการ

เป็นบุตรของบุคคลลำ�ดับที่ 1

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)			
ผลิต และจำ�หน่ายบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป และขนมปังกรอบ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำ�กัด (มหาชน)			
ผลิต และจำ�หน่ายอาหารกึ่งสำ�เร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าจำ�พวกแป้ง
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จำ�กัด
ผลิต และจำ�หน่ายอาหาร
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4. Mr.Boonpiam Eamroongroj Director s AGE 63
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s
s
s
s

Master’s Degree in Marketing, Thammasat University
Master’s Degree in Business Administration, Thammasat University
Bachelor Degree in Machanic Engineering, Chulalongkorn University
Director Certification Program 2002

THE PAST 5 YEARS
s 2010-Present
Director
President Bakery Plc.
OF WORK EXPERIENCE				
Manufacturer and distributor of bread and
				
bakery products
s 2013-Present
Chairman / Director
President Rice Products Plc.
			
of the Nomination
Manufacturer and distributor of instant noodles
			
and Remuneration
			
Committee
s 2010-2011
Director of the
President Rice Products Plc.
			
Nomination and
Manufacturer and distributor of instant noodles
			
Remuneration Committee		
s 2010-2012
Managing Director
President Rice Products Plc.
				
Manufacturer and distributor of instant noodles
s 2010-Present
Director
President Inter Foods Co., Ltd.
				
Expert Agency
s 2012-Present
Director
Thai President Foods Plc.
				
Manufacturer and distributor of instant
				
noodles, and biscuits
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

300,000 (0.07%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

- None -

5. Dr. Pojjanee Paniangvait Director s AGE 51
EDUCATION BACKGROUND/
s SASIN Graduate Institute of Business Administration, Bangkok Master of Management
DIRECTORS SKILLS AND
s University Of California, Davis Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry
DUTIES TRAININGS		 with emphasis on Food Sciences
s University Of California, Davis Master of Sciences in Food Sciences
s Chulalongkorn University, Bangkok B.S. in Biochemistry
s Director Accreditation Program 2008
THE PAST 5 YEARS
s 2013-Present
Director
OF WORK EXPERIENCE				
				
s 2010-Present
Vice President
				
				
s 2010-Present
Director
				
s 2011-Present
Managing Director
				
s Present
Director
				
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

1,162,800 (0.26%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

As the daughter of director No.1

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
President Flour Mills Co., Ltd.
Production and distributor of flour group
President Inter Foods Co., Ltd.
Manufacturer and distributor of food
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6. นางมาลี ตัง้ ใจสนอง กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายผลิต ลาดกระบัง 2 และฝ่ายธุรกิจ 2 s อายุ 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

s

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

s
s

s

s

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
2556-ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายผลิตลาดกระบัง 2
และฝ่ายธุรกิจ 2
2553-2555 กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายผลิต 2,4 และ
ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก
2553-ปัจจุบัน กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

838,220 (0.19%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษทั s อายุ 46 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
s ปริญญาตรี  สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
s อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2546
และทักษะของการเป็นกรรมการ		
ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

s

2555-ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

s

2553-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

s

2553-2554

s

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2553-ปัจจุบัน กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

616,660 (0.14%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร
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6. Mrs. Malee Tangjaisanong

Director and Senior Dept. Manager Production 2 and Retail Dept. s AGE 54

EDUCATION BACKGROUND/
s Master’s Degree in Business Administration for Smart Entrepreneur,
DIRECTORS SKILLS AND		 Ramkhamhaeng University
DUTIES TRAININGS
s Bachelor Degree in Economics Ramkhamhaeng University
s Director Accreditation Program 2003
THE PAST 5 YEARS
s 2013-Present
Director and Senior Dept.
OF WORK EXPERIENCE			
Manager Production 2
			
and Retail Dept.
s 2010-2012
Director and Senior Dept.
			
Manager Production 2, 4
			
and Retail Dept.
s 2010-Present
Director
				
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

838,220 (0.19%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

- 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

7. Ms. Petcharat Anantawichai

Director and Senior Management Accounting Dept. and Finance Dept.
Manager Company Secretary s AGE 46

EDUCATION BACKGROUND/
s Bachelor Degree in Accounting, Thammasat University
DIRECTORS SKILLS AND
s Director Certification Program 2003
DUTIES TRAININGS			
THE PAST 5 YEARS
s 2012-Present
Director and Senior
OF WORK EXPERIENCE			
Management Accounting
			
Dept. and Finance Dept.
			
Manager
s 2010-Present
Director of The
			
Risk Management
				
s 2010-Present
Company Secretary
				
				
s 2010-2011
Director and Senior Dept.
			
Manager (Finance &
			
Accounting Dept.)
s 2010-Present
Director
				
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

616,660 (0.14%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

- 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 Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and
bakery products
President Green House Food Co., Ltd.		
Restaurant
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8. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ กรรมการบริหารการผลิต s อายุ 58 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
s ปริญญาตรี  สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
s อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2546
และทักษะของการเป็นกรรมการ		
s

2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหารการผลิต

s

2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

s

2553-2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

936,040 (0.21%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กรรมการผู้จัดการโรงงาน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่		

9. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ายสารสนเทศ s อายุ 32 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
s Master of Art in Business and Managerial Economics (Part time program)
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่		
คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และทักษะของการเป็นกรรมการ
s Master of Science in Computer System Engineering (Software engineering)

s

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

s

s

College of Engineering, Boston University
Thesis “Engineering a System-level Instruction-set Simulator”
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงงานทางวิศวกรรม “Bayesian based Website Classification  system”
2557-ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)		
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
2552-2555 ผู้จัดการโซลูชั่นระบบการจัดการ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด(มหาชน)
ทางการเงินและ ECM
ธนาคาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

3,344,810 (0.74%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

เป็นบุตรของบุคคลลำ�ดับที่ 2
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8. Mr. Suchat Rattanajiajaroen Executive Production Director s AGE 58
EDUCATION BACKGROUND/
s Bachelor Degree in Chemistry, Chulalongkorn University
DIRECTORS SKILLS AND
s Director Certification Program 2003
DUTIES TRAININGS			
THE PAST 5 YEARS
s 2012-Present
Executive Production Director President Bakery Plc.
OF WORK EXPERIENCE					
Manufacturer and distributor of bread 		
					
and bakery products
s 2010-Present
Director of The
President Bakery Plc.
			
Risk Management		
Manufacturer and distributor of bread 		
					
and bakery products
s 2010-2012
Plant Director		
President Bakery Plc.
					
Manufacturer and distributor of bread 		
					
and bakery products
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

936,040 (0.21%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

- None -

9. Mr. Apisate Thammanomai director and it manager s AGE 32
EDUCATION BACKGROUND/
s Master of Art in Business and Managerial Economics Faculty of Economics,
DIRECTORS SKILLS AND		 Chulalongkorn University
DUTIES TRAININGS
s Master of Science in Computer System Engineering (Software engineering)
College of Engineering, Boston University
		 Thesis “Engineering a System-level Instruction-set Simulator”
s Bachelor of Engineering Program In Computer Engineering (Second Class Honors)
Faculty of Engineering, Kasetsart University
Engineering Project work “Bayesian based Website Classification system”
THE PAST 5 YEARS
s 2014-Present
Director and IT Manager
OF WORK EXPERIENCE				
				
s 2012-2013
IT Manager
				
				
s 2009-2012
Manager Solution of
			
Finance Management
			
and ECM
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

3,344,810 (0.74%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

As the son of director No.2

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and
bakery products
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and
bakery products
TMB Bank Public Company Limited
Bank
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10. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวมิ ล กีรติพบิ ลู กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ s อายุ 61 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

s
s
s
s

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

s

Doctor of Engineering (Fermentation Technology) Hiroshima University, Japan
Master of Engineering Fermentation Technology Hiroshima University, Japan
วท.บ. (เคมีเทคนิค เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2555
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2556
กรรมการอิสระ

2553-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ�ภาควิชา
เทคโนโลยีทางอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์
s 2553-ปัจจุบัน วิทยากรด้าน
Food Microbiology
Food Hygiene and
Sanitation
Personal Hygiene
  
GMP & HACCP
s ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
s

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)		
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

บริษัท ฝาจีบ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายฝาสำ�หรับปิดภาชนะประเภทขวด

11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ s อายุ 65 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

s
s
s
s

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

s

ปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
ปริญญาโท  สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program
2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
2553-ปัจจุบัน อายุรแพทย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

150,000 (0.03%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
โรงพยาบาล
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10. Assoc.Prof.Dr. Suwimon Keeratipibul
			 Independent Director and Chairman of Audit Committee s AGE 61
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s
s
s
s

Doctor of Engineering (Fermentation Technology), Hiroshima University, Japan
Master of Engineering Fermentation Technology, Hiroshima University, Japan
BSc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand
Director Accreditation Program 2012

THE PAST 5 YEARS
s 2014-Present
Independent Director
President Bakery Plc.
OF WORK EXPERIENCE			
and Chairman of Audit Manufacturer and distributor of bread and
			
Committee
bakery products
s 2013
Independent Director
President Bakery Plc.
				
Manufacturer and distributor of bread and
				
bakery products
s 2010-Present
Associate Professor Dr., Chulalongkorn University
			
Food Technology,
University
			
Faculty of Science
s 2010-Present
Training
			
Food Microbiology		
			
Food Hygiene and
			
Sanitation		
			
Personal Hygiene		
		
GMP & HACCP		
s Present
Independent Director
Crown Seal Public Company Limited
				
Manufacturer and distributor of Crown Cap
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

- None -

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

- None -

11. Dr. Yupa Soontrapa Independent Director and Audit Committee s AGE 65
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s
s
s
s

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
s 2010-Present
Independent Director
OF WORK EXPERIENCE			
and Audit committee
				
s 2010-Present
Physician
				
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

150,000 (0.03%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

- None -

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and
bakery products
Samitivej Thonburi Hospital
Hospital
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12. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ s อายุ 58 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

s
s
s
s

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

s

ปริญญาเอก   สาขาการเงิน University of Pittsburgh, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาการเงิน West Virginia University, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program 0/2000
Audit Committee Program 29/2009
2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป และ
ขนมปังกรอบ
รองศาสตราจารย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
ประจำ�ภาคการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ประธานหลักสูตร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
คณบดี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระและ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)			
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคาร
กรรมการอิสระ/
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
และประธานกำ�กับดูแลกิจการ		
กรรมการอิสระ
บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำ�กัด		
ประเภทธุรกิจสร้าง ขาย และให้เช่าโรงงาน
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

s

2553-ปัจจุบัน

s

2553-ปัจจุบัน

s

2553

s

2553-2556

s

2553-ปัจจุบัน

s

2553 ปัจจุบัน

s

2557-ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

450,000 (0.10%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -

Annual Report 2014 • President Bakery Public Company Limited

079

12. Assoc.Prof.Dr. Kulpatra Sirodom Independent Director and Audit Committee s AGE 58
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s
s
s
s
s

Phd. In finance University of Pittsburgh, USA.
Master Degree in finance West Virginia University, USA.
Bachelor Degree in Finance and Banking, Thammasat University
Director Certification Program 0/2000
Audit Committee Program 29/2009

THE PAST 5 YEARS
s 2010-Present
Independent Director
President Bakery Plc.
OF WORK EXPERIENCE			
and Audit committee
Manufacturer and distributor of bread and
				
bakery products
s 2010-Present
Independent Director
Thai President Foods Plc.
			
and Chairman of Audit Manufacturer and distributor of instant
			
Committee
noodles, and biscuits
s 2010-Present
Associate Professor
Faculty of Commerce and Accounting,
				
Thammasat University
				
University
s 2010-Present
President of MBA
Faculty of Commerce and Accounting,
			
program, International Thammasat University
			
program
University
s 2010
Head of Department
Faculty of Commerce and Accounting,
			
of Finance
Thammasat University
				
University		
s 2010-2013
Dean
Faculty of Commerce and Accounting,
				
Thammasat University
				
University
s 2010-Present
Independent Director
Siam Commercial Bank
			
and Audit committee
Bank
s 2010-Present
Independent Director
Thai Wacoal Plc.
			
and Chairman of
Manufacturer of ready-made garment
			
Audit Committee and
			
Chaiman of the
			
Coporate Governance
			
Committee		
s 2014-Present
Independent Director
Total Industrial Services Co., Ltd.
				
Business established sales and rental of
				
industrial and warehouse
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

450,000 (0.10%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

- None -
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13. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ s อายุ 65 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

s
s
s
s

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA THE  UNIVERSITY OF SANTA CLARA, SAN JOSE,CA., U.S.A.
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4111)
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2546
2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2553-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2553-ปัจจุบัน กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2555-ปัจจุบัน กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล
2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหารการเงิน

s

2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

80,000 (0.02%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)		
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)			
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท จี แคปปิตอล จำ�กัด
การเงิน
บริษัท อินทรประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)			
ประกันภัย
บริษัทที่ปรึกษา เอ็ม เอฟ ซี จำ�กัด
การเงิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
ซีโอเอ็มบี พริ้นซิเพิล จำ�กัด
เงินทุนและ หลักทรัพย์
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานราชการ
เนติบัณฑิตสภา
หน่วยงานของรัฐ
เนติบัณฑิตสภา
หน่วยงานของรัฐ
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13. Mr. Boonsak Chiempricha Independent Director and Audit Committee s AGE 65
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s
s
s
s

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 2003

THE PAST 5 YEARS
s 2010-Present
Independent Director
OF WORK EXPERIENCE			
and Audit committee
				
s 2010-Present
Chairman of the Risk
			
Management
				
s 2010-Present
Director of the Nomination
			
and Remuneration
			
Committee
s 2010-Present
Director and Chairman
				
s 2010-Present
Chairman / President
				
s 2010-Present
Chairman
				
s 2012-Present
Hinorary Director and
			
Chairman of Audit
			
Committee
s 2012-Present
Director and Audit
			
Committee
s 2013-Present
Chairman of Audit and
			
Evaluation Committee
s 2013-Present
Financial Director
				
s 2014-Present
Director of risk Management
				
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

80,000 (0.02%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

- 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
G Capital Co., Ltd.
Finance
Indara Insurance Plc.
Insurance
M.F.C. Advisory Company Limited		
Finance
Mahasarakham University
University
CIMB-Principal Asset Management		
Investment and Securities
Ministry of Finance
Government Office
The Thai Bar Under the Royal Patronage		
Government Sector
The Thai Bar Under the Royal Patronage		
Government Sector
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14. นางเอมอร ปทุมารักษ์ กรรมการอิสระ s อายุ 65 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
s ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ รปม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
s ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และทักษะของการเป็นกรรมการ		
ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

s

s

s

s

2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
ปัจจุบัน
คณะกรรมการการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัย
2553-2554 อาจารย์สอนพิเศษ สอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย
2554
ปรับปรุงเอกสารการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชุดวิชากฎหมายธุรกิจและ
มหาวิทยาลัย
การภาษี-อากร 1
(TAXATION) หน่วยที่ 9
และหน่วยที่ 10

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

125,000 (0.03%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -

15. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีบริหาร s อายุ 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
s ปริญญาตรี  สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
s ปริญญาตรี  สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
และทักษะของการเป็นกรรมการ		
ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

2553-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

154,900 (0.03%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)		
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
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14. Mrs. Aim-on Pathumaruk Independent Director s AGE 65
EDUCATION BACKGROUND/
s Bachelor of Business Administration, Thammasat University
DIRECTORS SKILLS AND
s Master of Arts in Public Administration, Thammasat University
DUTIES TRAININGS			
THE PAST 5 YEARS
s 2014-Present
Independent Director
OF WORK EXPERIENCE				
				
s 2013-Present
Director of risk
			
Management
				
s Present
Finance and Property
			
Committee
				
s 2010-2011
Special Instructor,
			
Department of
			
Management Science,
s 2011
Revision of lecture
			
document for the subject
			
of Business Law, and
			
Taxation 1(Chapter9, 10)
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

125,000 (0.03%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

- None -

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and
bakery products
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread and
bakery products
King Mongkut’s University of Technology
North Bangkok
University
Sukhothai Thammathirat University
University
Sukhothai Thammathirat University
University

15. Ms. Chaweewan Prakongsup Management Accounting Department Manager s AGE 53
EDUCATION BACKGROUND/
s Bachelor Degree in Accounting, Rangsit University
DIRECTORS SKILLS AND
s Bachelor Degree in Finance and Baking, Ramkhamhaeng University
DUTIES TRAININGS		
THE PAST 5 YEARS
s 2010-Present
Management Accounting President Bakery Plc.
OF WORK EXPERIENCE			
Department Manager
Manufacturer and distributor of bread and
				
bakery products
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

154,900 (0.03%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

- None -
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16. นางพูลทรัพย์ ลีต้ ระกูล ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน s อายุ 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

s

ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน

s

2553-2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จำ�นวนหุ้น) /1

s

155,000 (0.03%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิต และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่		

หมายเหตุ : กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม โดยในการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท		
ยกเว้นกรรมการอิสระ
/1
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

16. Mrs. Poolsub Leetrakul Department Manager Finance Dept. s AGE 54
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s

Bachelor Degree in Art, Major in Thai Language, Ramkhamhaeng University

THE PAST 5 YEARS
s 2014-Present
Department Manager
OF WORK EXPERIENCE			
Finance Dept.
				
s 2010-2013
Assistant Department
			
Manager Finance Dept.
				
SHAREHOLDING
(NO. OF SHARE) /1

s

155,000 (0.03%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s

- None -

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

Remark : All directors have authorizing power. Two directors need to sign and affix the company’s seal to authorize, except
Independent Directors.				
/1
Included spouse and children
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ข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั

GENERAL INFORMATION
ชือ่ บริษทั :
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

NAME :

ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ

NATURE OF BUSINESS :

เลขทะเบียนบริษทั :
บมจ. 0107545000144

REGISTRATION NO. :

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว :
หุ้นสามัญ จ�ำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ALL SHARES ISSUED & SUBSCRIBED :

ทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ :
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

HEADQUARTER :

นิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป :
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 39
ประเภทธุรกิจ
: ด�ำเนินธุรกิจด้านภัตตาคาร
		 ร้านอาหาร ชื่อ “ชินจูกุ ทงคัทซึ 		
		 ซาโบเตน”
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105551034347
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว : หุ้นสามัญ จ�ำนวน 1,500,000 หุ้น
		 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ :

121/40 ชั้น 9 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-2699 โทรสาร : 0-2209-3091
บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำพวกแป้ง
เลขทะเบียนบริษัท
: 0215554002321
ทุนจดทะเบียน
: หุ้นสามัญจ�ำนวน 6,000,000 หุ้น 		
		 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ :

43/244 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ต�ำบลมาบยางพร
อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

President Bakery Public Company Limited
Manufacturer and distributor of bread and bakery Product
BorMorJor 0107545000144
450,000,000 common stocks, par value : 1 baht
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 :

121/40, 9th floor, RS Tower, Ratchadapisek Rd.,
Dindaeng, Bangkok, 10400
Tel : 0-2641-2699 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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บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ

OTHER REFERENCES
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2800, 0-2654-5599
โทรสาร : 0-2359-1259

REGISTAR :

ผูส้ อบบัญชี :
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
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

AUDITOR :

ทีป่ รึกษากฎหมาย :
บริษัท เอฟ.เอ็น.อินฟินิตี้ จ�ำกัด
เลขที่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2689-8946, 0-2291-0414
โทรสาร : 0-2291-1127

LEGAL CONSULTANT :

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

EY 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

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

Annual Report 2014 • President Bakery Public Company Limited

087

การกำ�กับดูแลกิจการ

Corporate Governance Policies
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหาร
จัดการทีด่ ี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุล อ�ำนาจ
และระบบการควบคุมภายในทีม่ คี วามเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่
ไปกั บ การเคารพสิ ท ธิ แ ละความเท่ า เที ย มกั น ของผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยเสริมสร้างให้
องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนในระยะยาว
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่
จะน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติใน
การด�ำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ด�ำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษทั มีการก�ำหนด
อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ
และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ด�ำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและ
รายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ด�ำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญอย่างเพียง
พอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อัน
ชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผูถ้ อื หุน้
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ด� ำ เนิ น การโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ ในการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส�ำนึกอันดีงาม ปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและ
ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

CORPORATE GOVERNANCE POLICIES

The Board of Directors is confident that a proper,
transparent and accountable governance system is in
place along with checks and balances and an internal
control system that is sufficient and appropriate.
Alongside these mechanisms are due respect for the rights
and equality of shareholders and accountability to all
stakeholders. These key factors contribute to the
enhancement of the organization’s immunity and
promotion of a balanced and sustainable growth in the
long-term.
In pursuance thereof, the Board of Directors thereby
prescribed the following corporate governance policies
as a practice guideline for the Company directors,
Executives and all employees.
1. Company Directors, Executives and all employees
are fully committed to the application of corporate
governance principles, business ethics and Codes of
Conduct for Company Directors, Executives and
employees to Company operations.
2. Company Directors, Executives and all employees
must perform their duties responsibly, prudently,
earnestly and honestly in accordance with the relevant
laws, Company Articles and Notifications.
3. Actions shall be taken to ensure that the
Company management structure contains clear
prescriptions of powers, duties and responsibilities of
each Company Committees and Executives.
4. An internal control system shall be installed and
risks management shall be managed at suitable levels,
including an accounting system and financial statement
which are accurate and reliable.
5. Information shall be disclosed in a sufficient,
reliable and timely matter to the extent that the
legitimate interests of the Company are not prejudiced.
6. The ownership rights of shareholders shall be
appreciated and respected. Shareholders shall be treated
equitably.
7. Undertakings shall have regard to the responsibilities
of shareholders, stakeholders, communities, society and
the environment.
8. There shall be a determination to strive towards
business excellence with commitment to the creation of
customer satisfaction by receiving comments and selfassessments in order to enhance management capabilities
and continually promote productive creativity.
9.	Virtue, ethics and good values shall be instilled.
Employees shall be treated fairly with a commitment to
develop and enhance the capabilities of personnel.
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10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รปั ชัน่ ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ด�ำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความ
รอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป
ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการลงทุน :
About Us (การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี)”

10. Dishonest conduct, corruption and intellectual
property violations shall be suppressed. Laws and human
rights shall be respected.
11. Conflict of interests shall be dealt with prudently
and reasonably with due regard for the Company’s interests.
The Company has disclosed policies on corporate
governance, business ethics and code of conduct for the
Board of Directors, Executives and employees in order
for the employees, shareholders and general public to
acknowledge through the Company’s website, under the
topic “Investment Information : About Us (Good
Corporate Governance)”

การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

PRACTICE IN ACCORDANCE WITH THE GOOD
CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLE

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

		 1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้

			 บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็น
เจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของ
ผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ การซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในก�ำไร การ
ได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
			 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ก�ำหนดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วัน
สิน้ สุดของรอบปีบญั ชี โดยในปี 2557 บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ในวันที่ 22 เมษายน 2557 เมื่อเวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
โดยสถานทีท่ จี่ ดั ประชุมสามารถเดินทางสะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่
และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่อง
ค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 16-18 เมษายน 2557
และมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th /
ข้อมูลการลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม โดยในปี 2557 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้ส่งค�ำถามล่วง
หน้ามาที่บริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
			 1.2 หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ มีวาระการประชุม
ทีส่ ำ� คัญเรือ่ งต่างๆ อย่างชัดเจน และได้รบั การพิจารณาจากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขอความเห็นชอบ ดังนัน้ เอกสารประกอบ
การประชุมทีจ่ ะน�ำส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนัน้
ได้มคี ำ� ชีแ้ จงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของกรรมการที่
มีข้อมูลเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนใน
วาระต่างๆ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ระบุ
ชัดเจนถึงเอกสาร หลักฐานแสดงความเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของ
ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระส�ำคัญพิจารณาอนุมัติ
เป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่

To be inline with good corporate governance
principle of Stock Exchange of Thailand for listed company
in 2012, the Company has categorized into 5 categories,
which are as follows:

		 1. SHAREHOLDERS’ RIGHTS

			 The Company recognized and respect in the
ownership of shareholders, therefore the company
encourage shareholders to exercise their rights and has
treated every shareholder equally. Shareholders’ basic
rights are purchasing or transferring of shares, sharing
profit and receiving adequate corporate news and
information.
			 1.1 Shareholders’ Meeting The Company
has set shareholders’ general meeting to be held once a
year, within 4 month commencing from the end of
accounting period. On April 22, 2014, at 9.30 A.M.,
General Shareholders’ Meeting no. 35 was held at the
conference room, 6th floor, BangChan Plant in BangChan
Industrial Estate. The meeting location is convenience as
the plant is closed to the main road and the announcement
of meeting invitation was made through Thai daily
newspaper for at least 3 consecutive days before the
meeting date. The Company announced the meeting
during 16th-18th April 2014 and gives shareholders
opportunities to send in their questions prior to the
meeting date. Such information was publicized on www.
farmhouse.co.th/investment information.
			 1.2 Letter of Invitation Agendas of shareholders’
meeting on significant issues are clearly stated and has
been considered by the Board of Directors’ meeting, to
be proposed for approval. Therefore, fact statements,
reasons and comment of director will be presented in the
meeting material that will be sent to shareholders along
with the letter of invitation. Shareholders should have
sufficient information to make voting decision in various
agendas. Moreover, in the letter of invitation the company
has clearly states about the documents or evidence
showing the identity of the shareholders or the proxy
that have the rights to attend the meeting. The Company
has significant agenda to be considered and approve every
year, which are as follows :
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				 s วาระแต่งตัง้ กรรมการ : บริษทั เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการท�ำงาน จ�ำนวน
บริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และ
บริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่
เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง กรณี
เสนอแต่งตัง้ กรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่งตัง้ ดังกล่าวได้ผา่ น
การพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการสรรหา
				 s วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจ�ำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้ง
นโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผา่ น
การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
			 s วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้
รายละเอียดเกีย่ วกับชือ่ ผูส้ อบบัญชี ส�ำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์
ความสามารถของผูส้ อบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน จ�ำนวน
ปีที่ท�ำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการ
พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
				 s วาระการจัดสรรก�ำไรและการจ่ายเงินปันผล
: บริษทั ได้ให้รายละเอียดเกีย่ วกับการจัดสรรก�ำไรและเงินทุนส�ำรอง
จ�ำนวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด (Record
Date) เพื่อก�ำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
			 1.3 วันประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท จะชี้แจง
สิทธิ และหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัท
ก�ำหนดให้นับจ�ำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง
1 เสียง การลงคะแนนให้กระท�ำโดยเปิดเผย บริษัทได้น�ำระบบ
Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียน และใน
การนับคะแนนแต่ละวาระ แสดงผลคะแนนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
ส่งข้อมูลผลคะแนนขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน
				 ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ปี 2557 มี
กรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท
นอกจากนี้กรรมการผู้อ�ำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการ
เงิน กรรมการบริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ
ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระ โดยเชิญผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ส�ำนักงานอีวาย
จ�ำกัด (เดิมชื่อบริษัท ส�ำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด) รวมทั้ง
ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
			 1.4 หลังวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั มีการเปิดเผยมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแจ้งข่าว
ไปยังตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 22 เมษายน 2557 พร้อมเผยแพร่
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				 s Appointment of director, the company
gives shareholders opportunities to vote individual
director by providing details such as name, last name,
age, education background, work experience, number of
company holding the director position which are
separated into listed company and general company, rules
and recruitment method, type of director proposed,
meeting attendance information and number of year
holding the term of office, in the case where the same
director is nominated. Such nomination has been
considered and screen by the recruitment committee.
				 s Director remunerations : The
company has provide details on the format and amount
of remuneration as well as policies and rules in considering
remuneration for director that has been considered and
screen by the remuneration committee.
				 s Appointment of auditors : The
Company provide details about the auditors, audit firm,
experience and competence of auditor, independent,
remuneration, amount of years serving the company (in
the case where the same auditor was appointed), method
in considering the appropriateness of audit fees, which
has been considered and screen by the audit committee.
s Allocation of profit and dividend
payment : The Company provide details on the allocation
of profit and dividend fund, amount of dividend along with
reasons and information which is in accordance to the
dividend payment policy and the record date to stipulate
the rights in receiving dividend.
			 1.3 Shareholders’ meeting day, the company
secretary will explain the rights and responsibility in
casting a vote, which is in accordance to the company’s
regulation. Specified that 1 share have the rights to cast
1 vote. Should vote overtly. The Company uses barcode
system and ballot in registering and counting the vote for
each agenda. Vote results are displayed on the projection
screen for all shareholders to see.
				 In the General Shareholder’s meeting
for the year 2014, 12 directors attend the meeting, which
includes the Chairman of the Board of Directors.
Moreover, Managing director, Chief Executive of
Accounting and Finance Officer, Executive committee and
the Company’s auditors have attended the meeting in
order for the shareholders to make inquiries on the
related topics. The Company has also provided to have
inspector to be the witness in counting vote for each
agenda, by inviting the Company’s auditors, which are EY
Office Co., Ltd. (Formerly known as Ernst & Young Office
Company Limited) as well as the representative of legal
consultant company so that the meeting will be
transparent, accurate and in accordance with the
Company’s laws and regulations.
1.4 After shareholders meeting day The Company
disclosed the shareholders’ meeting resolution along with
the voting results for each agenda and notified to the
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บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และบริษัทมีการบันทึกรายงาน
การประชุ ม ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น โดยได้ บั น ทึ กรายชื่ อ กรรมการ
กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารพร้อมต�ำแหน่ง ทีเ่ ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
ซึ่งในปี 2557 มีกรรมการ 2 ท่านลาประชุม และบันทึกประเด็น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญ ค�ำชี้แจงของกรรมการ รวมทั้งมติที่
ประชุมและผลการลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
ทัง้ นี้ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน

		 2. การปฎิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

			 บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้น
ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
			 2.1 การประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมเอกสารประกอบแก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน ก่อน
วันประชุม โดยได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึง่ ฉบับภาษาอังกฤษผูถ้ อื หุน้ สามารถดูได้จาก www.
farmhouse.co.th นอกจากนี้หากมีความจ�ำเป็น ต้องเสนอวาระ
พิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึง่ กระทบหรือเกีย่ วโยงกับผลประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องในเงือ่ นไข หรือ กฎระเบียบของทางราชการ
ทีต่ อ้ งเสนอขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้า 1 เดือน โดยในปี 2557 ตัง้ แต่
วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2557
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้
บุคคลอืน่ หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน
โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้ส�ำหรับผู้
มาประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดงขั้นตอนการเข้าร่วม
ประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และ
สามารถ Download ได้จาก www. farmhouse.co.th ตามแบบพิมพ์
ที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือ
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นก�ำหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได้
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะแจ้งขัน้ ตอนการ
ออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยนับจ�ำนวน
หุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
และได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ โดยตรวจนับคะแนน
เสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง ทัง้ นีว้ าระแต่งตัง้ กรรมการได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

Stock Exchange the day after the meeting which was April
22, 2014, as well as publicized on the Company’s website
the next day. Minute of meeting was recorded correctly
and completely by recording the name and position of
directors, executive committee and executive officers
that attend the meeting. In 2014, two of the audit
committee requested for personal necessity leaves of
absence and significant questions, comments, explanations,
resolution of the meeting and vote results were clearly
recorded in the minutes of the meeting for shareholders
to examine both in Thai and English. The minutes of
meeting will be publicized on the website at www.
farmhouse.co.th/ investment, 14 days after the date of
the meeting.			

		 2. EQUALLY TREATING SHAREHOLDERS

			 The Company recognizes the rights and
equality of shareholders by treating all shareholders
equally. Every shareholder has equal rights as follows:
			 2.1 Shareholders’ meeting Letter of
invitation and meeting documents will be send to
shareholders in advance of not less than 10 days prior to
the meeting date. Letter of invitations are available both
in Thai and English version, which shareholders can look
for the English version at www.farmhouse.co.th.
Moreover, if there is any necessity to propose a special
agenda in terms of emergency, which effects or related
to the shareholders’ interest or related to the conditions
or government rules and regulations that must be propose
for approval from shareholders, the company will hold
Extraordinary general shareholders’ meeting case by case
and will give the opportunity to shareholders to propose
any issues to set as agenda and/or propose name of
candidate to be nominate as director one month in
advance for the year 2014, commencing from December
1st to December 30th 2014.
				 Shareholders have the opportunities to
authorize other individuals or independent director to be
the proxy in attending the meeting and cast a vote. Proxy
authorization form B and meeting documents required
are attached to the letter of invitation and can also be
download from www.farmhouse.co.th which is in
accordance with the 3 forms stipulated by the Ministry
of Commerce. The shareholders are free to choose any
form in order to specify the direction of their votes.
				 In the shareholders’ meeting, the
company shall explain the voting process including the
rights to vote which deems that one share is equal to one
vote along with meeting regulations and the use of ballot
in every agendas. The vote shall be counted and the result
shall be disclosed for each agenda at the shareholders’
meeting. The result is specified with the number of
approval, disapproval and abstention. Director appointment
agenda gives the opportunities for shareholders to
exercise their rights in appointing director individually
and no uniform agenda were added to the meeting.
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			 2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความขัด
แย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึงก�ำหนดให้มมี าตรการ การท�ำ
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้
				 1. กรณีทเี่ ป็นรายการทีเ่ ป็นปกติประจ�ำ และท�ำ
กันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการ สามารถ
ด�ำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้วา่ ราคาทีซ่ ื้อขายนั้นเป็นราคา
ยุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไขอื่นๆ
ที่จ�ำเป็น ที่จะน�ำมาตัดสิน ในการท�ำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหาร
และจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อน�ำมาใช้ในการ
ประกอบค�ำอธิบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
				 2. กรณีที่เป็นรายการที่ ไม่ได้เป็นเรื่องปกติ
ประจ�ำ แต่เป็นรายการทีเ่ ป็นนัยส�ำคัญ หากบริษทั มีการท�ำรายการ
ในลักษณะเช่นนีก้ บั บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสม
ของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะขอให้บริษทั จัดให้มบี คุ คลทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญพิเศษ
เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือส�ำนักงาน
กฎหมาย เป็นต้น ทีเ่ ป็นอิสระจากบริษทั และบุคคลทีอ่ าจมีความขัด
แย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
			 2.3 การดู แ ลการใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน บริ ษั ท มี การ
ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีการก�ำหนด “นโยบาย ค�ำสั่ง และวิธี
การดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน” (ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ที่ 7/2545) ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมา กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้บรรจุวาระเรือ่ ง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี

		 3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย

			 บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
กลุม่ โดยปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
เหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี โดยได้ก�ำหนดความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย ดังนี้
			 ต่อผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
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			 2.2 Conflict of Interest : In order to manage
efficiently and to prevent conflict of interest, the Board
of Director has stipulates measurement for related
transaction with persons who may have conflict of
interest as follows:
			
1. In the case of normal transactions
that are performed continually throughout the future,
management team can carry out such transactions by
being able to explain that the purchased and sales price
is fair, the product and services quality is acceptable as
well as other necessary conditions that will be use to
determine the mentioned transactions. The management
has considered and sees that such transactions will create
the highest benefit to the company. All documents and
evidence must be kept and used as part of the explanation
to the audit committee.
				 2. If the Company has any irregular but
significant transactions with persons who may have
conflict of interest in the future, the audit committee will
be responsible for providing opinions whether or not the
transactions are appropriate. If the audit committee does
not have enough skills in considering the related
transaction that occurred, the audit committee should
request the company to provide individuals with
knowledge and expertise on such matters such as auditor,
asset assessor or law firm that is independent from the
company and persons who may have conflict of interest
in giving comment on such related transactions.
			 2.3 Supervising the use of Internal
Information : The company has prevention against the
use of internal information in an unrightful way that may
create unfairness to shareholders. The company has
stipulated “policy, order and method in supervising
directors and executives in using company’s internal
information for personal interest” (The policy was
recorded in the written form and presented in the Board
of Director meeting no. 7/ 2002 report). For the past
year, the board of director, executive officers and
employees have strictly practiced in accordance with the
mentioned policy and have put in the agenda on holding
of securities of director and executive officer for every
Board of Directors’ meeting and disclosed such
information in the Annual Report.

		 3. CONSIDERING THE ROLE OF
			 STAKEHOLDERS

			 The Company emphasizes on the rights of
all group of stakeholders by practicing in accordance to
the laws and regulations of the Stock Exchange of
Thailand and Securities and Exchange Commission,
including other related laws for the rights of these
stakeholders to be well supervised by specifying the
responsibility to stakeholders as detailed in “ Business
Ethics” and “Board of Director, Executives Officer and
Employees Code of Conduct”
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1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึง่ จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ อันจะน�ำไป
สู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศส�ำคัญทีม่ หี รืออาจมีผลกระ
ทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สารสนเทศทีร่ ายงานตามรอบ
ระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตาม
กฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่กระท�ำการใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�ำปี
		 6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี
			 7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษา
ข้อมูลก่อนการประชุม
			 9. อ�ำนวยความสะดวกในการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดย
วัน เวลา สถานที่ และวิธกี าร ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วม
ประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน
		 10. ด�ำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมผี ล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
		 11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของ
บริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการ
แสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
			 บริษัทมีการปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน โดยมีการก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน คือ
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของ
ก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย ทัง้ นี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผล
การด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท
บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

			

SHAREHOLDERS

			 The Board of Directors performs duties
responsibly, prudently, earnestly and honestly in order to
generate good returns to shareholders on a continual and
sustainable basis. In this regard, the following policies and
practice guidelines have been prescribed.
			 1. The ownership rights of shareholders
are equitably and fairly respected.
			 2. Operations are undertaken in accordance
with the principles of good Corporate governance, which
will foster the trust and confidence of shareholders and
eventually lead to sustainable growth.
			 3. The Company/s businesses are continually
advanced to ensure proper returns to shareholders.
			 4. Significant information which affects or
potentially affects shareholders/ interests shall be
disclosed, whether reports made pursuant to the
accounting period or situation reports, pursuant to the
relevant laws and notifications. However, no action shall
be taken to restrict shareholders/access to Company
information.
			 5. A report of the Board of Directors/
responsibility for the financial statements in the Annual
Report shall be prepared.
			 6. Minority shareholders shall be given an
opportunity to propose matter for inclusion in the
meeting agenda and/or to nominate persons for election
as Company Directors in the Annual General Meeting of
Shareholders.
			 7. Shareholders are given an opportunity
to submit questions relevant to the meeting prior to the
shareholders/ meeting.
			 8. Shareholders/ meeting notices in both
Thai and English are published on the Company website
at least 30 days prior to the shareholders/ meeting day
as information for shareholders and to enable the study
of information prior to meetings.
		 9. Shareholders/ meeting shall be
facilitated. The date, time, venue and procedure must not
pose an obstacle to the shareholders/ attendance of the
meeting. Shareholders who are not able to attend in
person must have the opportunity to grant a proxy to
other persons to attend the meeting and vote on their
behalves.
			 10. Conflicts of interests must be dealt with
prudently, rationally and information must be fully disclosed.
			 11. The Company/s interests and assets shall
be safeguarded as a reasonable person would safeguard
his/her property. Wrongful interests, whether obtained
by direct or indirect means, shall be eliminated.
			 The Company will treat all shareholders
equally by stipulating certain dividend payment policy
that is the policy to pay dividend of no less than 50% of
net profit after income tax deduction and statutory
reserve. The dividend may vary depending on operating
performance, financial status and Company’s investment
plan. The Company has made dividend payment resulting
from the operating performance as follows:
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จ่ายเมื่อวันที่

BAHT PER SHARE

DATE OF PAYMENT

จากผลประกอบการครึ่งปีแรก		

0.45

From the operation in the first half year		

วันที่ 19 กันยายน 2556

19th September 2013

จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง		

0.60

วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

รวม / Total		

1.05

From the operation in the last half year		
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DIVIDEND FROM OPERATION IN 2014

บาทต่อหุ้น

21st May 2014

จ่ายเมื่อวันที่

BAHT PER SHARE

DATE OF PAYMENT

จากผลประกอบการครึ่งปีแรก		

0.50

วันที่ 18 กันยายน 2557

จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง		

รอเสนอและอนุมัติ

รอเสนอและอนุมัติ

Wait for approval

Wait for approval

From the operation in the first half year		
From the operation in the last half year

			 ต่อลูกค้า
			 คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและ
ความเชือ่ มัน่ ของลูกค้าเป็นกุญแจส�ำคัญ อันน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จของ
บริษทั อย่างยัง่ ยืน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
			 1. ด�ำเนินธุรกิจด้านผลิต จ�ำหน่ายสินค้า และ
บริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
			 2. ด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุง่ มัน่ พัฒนาสินค้าและ
บริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับการ
ให้ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปดิ บัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
			 3. ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นธรรม และไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า
รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำ� ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ตนเอง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
			 4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับ ทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
			 5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้รบี แจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
			 6. จัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สาร เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถ
ร้องเรียนต่อบริษทั และค�ำร้องเรียนพึงได้รบั การเอาใจใส่และด�ำเนิน
การอย่างเป็นธรรม

			

CUSTOMERS

18th September 2014

			 The Board of Directors realizes that customer
satisfaction and confidence are key factors which
contribute to the Company/s sustainable success. The
following policies and guidelines have been prescribed in
this regard:
			 1. The Company operates the businesses
of manufacturing, product distribution and services which
are safe for consumers and environmentally friendly.
			 2. Businesses are operated with commitment
to develop goods and services, introduce new innovations
and add value to goods and services in order to continually
meet the demands of customers along with the disclosure
of necessary information for decision-making without
concealment or distortion of facts.
			 3. Businesses are operated in earnest,
honest and fair values and no action is taken that would
violate the rights of customers. The confidentiality of
customer trade secrets are maintained and not exploited
for wrongful personal gains or for the gains of others.
			 4. The Company does not demand, receive
or consent to the direct or indirect receipt of properties
or other dishonest benefits from customers.
			 5. The Company adheres to trade
agreements. In the case where adherence is not possible,
the customer would be notified in advance in order to
jointly find a remedy and prevent loss.
			 6. The Company provides communication
channels to enable customers to file complaints to the
Company. Complaints are processed with care and dealt
with fairly.
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			 ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็น
ศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และค�ำปรึกษาในตัว
สินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และ www.
farmhouse.co.th หรือเฟชบุค๊ www.facebook.com/FarmhouseThai
ซึง่ จัดให้มเี จ้าหน้าทีซ่ งึ่ พร้อมให้บริการและด�ำเนินการอย่างถึงทีส่ ดุ
เพื่อให้ค�ำขอต่างๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความ
มั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค
			 ต่อคูค่ า้
			 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอ
ภาคและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
			 1. มีระบบการคัดเลือกคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Value
Chain) ทีม่ กี ารด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีการปฏิบตั ิ
ต่อคูค่ า้ บนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม เสมอภาค และเคารพ
ซึ่งกันและกัน
			 2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของ
คู่ค้า ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
			 3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและ
บริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
			 4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหาย
			 5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับ ทรัพย์สนิ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
			 ต่อคูแ่ ข่ง
			 คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมาย โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
			 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่เป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและ
กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ทีบ่ ริษทั เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
			 2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
			 ต่อเจ้าหนี้
			 คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดย
ก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
			 1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม
			 2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลง
กันอย่างเคร่งครัด

			 The company set up a customer relationship
unit for receiving complaints, recommendations and
advices from customers. The telephone number is 02209-3090 and the fax number is 02-209-3091 and www.
farmhouse.co.th or Facebook www.facebook.com/
FarmhouseThai . Our staffs are ready provided services
and to proceed to the utmost in order to quickly respond
and give feedback to all enquiries to build trust for the
customers and consumers.

			

TRADING PARTNERS

			

COMPETITORS

			

CREDITORS

			 The Board of Directors treats trading
partners equitably and takes into account mutual interests
by prescribing the following policies and guidelines.
			 1. The Company has a system for screening
trading partners in the value chain who operate businesses
in compliance with the law, safety and occupational
hygiene standards, and friendliness to the environment.
Trading partners are treated on the basis of fair
competition, equality and mutual respect.
			 2. The confidentiality of secrets or
communications of trading partners are maintained and
not exploited for wrongful gains of oneself or of others.
			 3. Relationships and good understandings
are fostered. Knowledge is exchanged. Developments and
value adding to goods and services are jointly undertaken
to promote mutual growth.
			 4. The Company adheres to trade
agreements and makes proper representations of data.
In the event that an agreement cannot be complied with,
the Company will expeditiously engage in early
negotiations with trading partners in order to reach a
mutual remedy and loss prevention solution.
			 5. The Company does not demand, receive
or consent to the receipt of properties or any other
benefits outside trade agreements.
			 The Board of Directors operates businesses
in accordance with the provisions of law. In this regard,
the following policies and guidelines have been prescribed.
			 1. The Company shall conduct its
businesses within the rules of fair competition with due
regard to business ethics and trade competition laws of
various countries in which the Company operates.
			 2. The Company will not damage the
reputation of its trade competitors.
In the past years, the company has not had any trade
disputes with competitors
			 The Board of Directors is committed to
undertaking business operations in a principled and
disciplined manner in order to build the trust of creditors
by prescribing the following policies and guidelines.
			 1. All creditor groups shall be treated
equitably and fairly.
		 2. Contracts and terms will be strictly
adhered to.
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			 3. บริหารงานเพือ่ ให้เจ้าหนีม้ นั่ ใจในฐานะทางการ
เงินและความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ดี
			 4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา	
			 5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
			 ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรง
ตามเงื่อนไขการช�ำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัด
ช�ำระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ
ต่อพนักงาน
			 คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่
มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของบริษัท โดยก�ำหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
			 1. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเคารพต่อศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานตลอดจนไม่เปิดเผย
หรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือ
ผู้ไม่เกี่ยวข้อง
			 2. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัท
			 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา
อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบัติงาน
			 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารฝึกอบรม แลกเปลีย่ น
ความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง
สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตาม
ศักยภาพของแต่ละคน
			 5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
ทิศทางการด�ำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
			 6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสม
ตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ าน
			 7. จัดให้มสี วัสดิการและสิทธิประโยชน์ทเี่ หมาะสม
แก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
การท�ำประกันชีวิตให้กับพนักงาน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
			 8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอ
แนะและร้องทุกข์เกีย่ วกับการท�ำงาน ซึง่ ข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั การ
พิจารณาและก�ำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน
			 9. จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ จัดสภาพแวดล้อมการท�ำงานโดยค�ำนึงถึงหลัก
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน
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		 3. Operations will be administered to
ensure the confidence of creditors in the Company/s
financial standing and credit rating.
		 4. Financial standings shall be accurately
and timely disclosed
		 5. In the event of an inability to comply
with a particular term, the creditor will be forthwith
notified in advance in order to enable a joint solution for
remedy and loss prevention.
			 In 2014, the Company made payment to the
account payable in accordance with the payment
agreement that was made in advance. The company does
not have any default payment and without any loan
payable.
			 EMPLOYEES
			 The Board of Directors regards employees
as valuable resources and a key factor to the Company/s
success. The following policies and guidelines have been
prescribed in this regard.
			 1. Human dignity and fundamental rights
of employees are respected at work. Employee data or
confidential information is not disclosed or transmitted
to third parties or unrelated persons.
			 2. Employees are treated in accordance
with the provisions of law, regulations and articles
governing the Company/s operations.
			 3. Employment equality is promoted. There
is no discrimination on the grounds of gender, skin color,
race, religion, age, disability or other status that is not
directly related to the works.
			 4. Training and knowledge exchange are
sponsored and promoted to encourage learning and skill
development throughout, strengthen career security and
offer opportunities for advancements pursuant to each
person/s potential.
			 5. Employee participation in the determination
of the Company/s direction and development are promoted.
			 6. Fair compensation is given as suitable
for the knowledge, skill, duties, responsibilities and
performance.
			 7. Appropriate welfare and benefits are
given to employees, e.g. medical expenses, the annual
health check, insurance to employees , and provident fund.
			 8. Channels are provided for employees to
communicate suggestions and complaints pertaining to
work. These suggestions are considered and remedies will
be determined in the interest of all parties and in view of
the creation of good working relations.
			 9. Facilities necessary for work operations
are provided and working conditions are maintained with
due regard to safety and occupational hygiene as a means
of promoting and raising the quality of lives of employees.
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			 10. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับใน
การด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
			 บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรไป
สูค่ วามส�ำเร็จ บริษทั ปฏิบัตติ อ่ พนักงานโดยเคารพต่อศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน
			 บริษัท มีการส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ เพิ่ม
ขีดความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ ถึง พร้อมทัง้ ให้โอกาสในการ
เจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ควบคู่
กับการดูแลเรือ่ งค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับทักษะ
ความรู้ ความสามารถหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ าน
			 ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทมีการส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน ค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน พร้อมจัดตั้ง
คณะกรรมการหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานขึ้นมา
ดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ผ่านรูปแบบสวัสดิการด้านต่างๆให้กบั พนักงาน เพือ่ ความเป็นอยูท่ ี่
ดีขึ้น
			 s ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น ห้อง
พยาบาลประจ�ำบริษัท ห้องอาหาร กองทุนเงินทดแทน ค่ารักษา
พยาบาลนอกเหนือจากกฎหมายก�ำหนด ประกันอุบัติเหตุให้กับ
พนักงานทุกคนคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ตรวจสุขภาพประจ�ำปี และฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
			 s ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่ง
พนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ทุนการศึกษา
บุตร ซือ้ สินค้าราคาพิเศษ กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุกลุม่ สวัสดิการ
ด้านดอกเบี้ยที่พักอาศัย ฯลฯ
			 s ด้านขวัญและก�ำลังใจ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
รางวัลพนักงานและหัวหน้างานดีเด่น รางวัลพนักงานอายุงาน 10 ปี
เงินรางวัลจูงใจ กิจกรรมนันทนาการ งานเลี้ยงประจ�ำปี เงินช่วย
เหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ฯลฯ
			 s ด้านเงินออมเพือ่ อนาคต เช่น เงินฝากพนักงาน
อัตราดอกเบีย้ สูงกว่าท้องตลาด กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินบ�ำเหน็จ
เกษียณ ฯลฯ
			 บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสภาพแวดล้อม โดยมีการจัดตัง้ “คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพือ่ ด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานทีท่ ำ� งานอย่างสม�ำ่ เสมอ จัดให้มพี นักงานรักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย
ภายในอาคาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งจัดเตรียม
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่

			 10. Employees of all levels are encouraged
to participate in social responsibility activities.
			 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.
			 s 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.
			 s Welfares include service bus, uniform,
childbirth financial aid, children scholarship, the
company’s shop with deducted price for employees,
collective accident insurance policy, etc.
			 s 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.
			 s 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. Alarms,
fire prevention system devices as well as fire extinguisher
were installed inside the 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.
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พนักงาน โดยดูแลให้พนักงานใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ปอ้ งกันอุบตั ภิ ยั
อย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น
สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เครื่องช่วย
หายใจ เป็นต้น ซึง่ จัดให้มกี ารซ้อมอพยพหนีไฟและป้องกันอัคคีภยั
เป็นประจ�ำทุกปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการ
ติดตัง้ ระบบกล้องวงจรปิดเพือ่ เฝ้าระวังดูทรัพย์สนิ ของพนักงานและ
บริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
			 บริษทั ได้ให้การสนับสนุนการจัดท�ำกิจกรรม 5ส. และ
กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการ สร้างเสริมสุขภาพเพื่อ
รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในสถานที่ท�ำงานให้น่าอยู่ โดยมีกิจกรรมรณรงค์ และฝึก
อบรมให้พนักงานสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า
อุบัติเหตุจากการเดินทางและ ยาเสพติดทุกประเภท โดยมีการจัด
ตัง้ คลินกิ เลิกบุหรีภ่ ายในบริษทั ซึง่ เป็นกิจกรรมทีด่ แี ละเป็นประโยชน์
ต่อพนักงาน
			 บริษทั จัดตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานด้ า น
สวัสดิการ และเป็นสือ่ กลางให้ความช่วยเหลือในเรือ่ งสวัสดิการต่างๆ
ให้แก่พนักงานได้อย่างทัว่ ถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีชอ่ ง
ทางในการสื่อสาร อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ในวันท�ำบุญบริษทั และให้การ
อบรมหลักสูตรสร้างสุขสนุกกับการท�ำงานโดยมีหลักธรรมค�ำสอน
เพื่อน�ำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัวและการท�ำงานซึ่งเป็นการยก
ระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
			 ต่อชุมชนและสังคม
			 คณะกรรมการบริษทั ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีตอ่ ประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและ
ส่วนรวมที่ดี โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
			 1. ไม่ด�ำเนินธุรกิจที่ท�ำให้สังคมเสื่อมลง และไม่
ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
			 2. ปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง
			 3. ก�ำหนดให้มมี าตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการด�ำเนินงานของ
บริษัท
			 4. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒั นธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
			 5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
			 6. ให้ ก ารสนั บ สนุ น ในกิ จ กรรมที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
สาธารณประโยชน์
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			 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.

			

COMMUNITY AND SOCIETY

		 The Board of Directors operates businesses
with due regard for the duties and responsibilities owed
to the nation, community and society as well as local
traditions in order to maintain a desirable society and
participation. In this regard, the following policies and
guidelines have been prescribed.
1. A business that could lead to a
deterioration of society shall not be undertaken and the
rights of others in the community and society shall not
be violated.
2. Consciousness of responsibilities
towards the community and society as a whole shall be
instilled continuously for the benefit of the Company and
all levels of employees.
3. Measures shall be provided for the
prevention and remedy of impact on the community and
society as a consequence of the Company/s operations.
4. The preservation of local culture and
traditions shall be promoted.
5. Cooperation shall be entered into with
various agencies for the development of communities.
6. Public benefit activities shall be
sponsored.
7. Incomes shall be generated and the
community economy shall be promoted through
employment of community members and use of
community products.
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			 7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดย
สนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
			 8. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ระหว่างบริษทั
กับชุมชนและสังคม บนพืน้ ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
			 นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับ
ผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่การพัฒนาชุมชนของโรงงาน
จนถึงการพัฒนาสังคมในวงกว้าง โดยจัดกิจกรรมสอนท�ำอาหารว่าง
อย่างง่ายให้แก่เด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชน ตลอดจน
สนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมเสมอมา เช่น การทอดกฐินสามัคคีกับทางวัดใกล้ชุมชน
รวมถึงหน่วยงานเพื่อสังคมในชุมชนและมอบเงินบริจาค รวมถึง
สิ่งของ แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่ม
เติมดูจาก รายงานแห่งความยั่งยืน)
			 ต่อสิง่ แวดล้อม
			 คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการก�ำหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
			 1. ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผล
การด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
			 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส�ำนึกให้
พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ
จัดการสิง่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
			 3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุก
คนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
			 4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบ�ำบัด และฟื้นฟู การ
ทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
			 5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value
Chain) ที่ด�ำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
			 6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีทเี่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ต่อภาครัฐ
			 คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของภาครัฐ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
			 1. ศึ ก ษาและท� ำ ความเข้ า ใจในกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านและไม่ดำ� เนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย

8. Good relations shall be fostered
between the Company and the community and society
on the basis of propriety, transparency and fairness.
			 Moreover, the Company has continuously
organized activities related to social responsibility, from
communities development to social development at large;
where easy cooking class activities for students and
community members around the plant were established
in order to create good relationship between the
Company and the community along with always provided
bakery products to various organization in organizing
activities for the society such as harmonize Thot Kathin
with the temple near the community including agencies
for the society in the community and donation of money
and things to various public charitable organization
around the nation. (For more details can be seen in
sustainability report)

ENVIRONMENT

		 The Board of Directors undertakes businesses
with due regard for responsibilities to the environment.
In this regard, the following policies and guidelines have
been prescribed.
1. Businesses shall be undertaken in
accordance with laws, regulations and policies on the
environment with due regard for the impact on natural
resources and the environment and regular revisions and
assessments of performance results shall be undertaken.
2. An organizational culture and
consciousness of employees at all levels shall be promoted
to encourage cooperation and responsibility for the
efficient and sustainable management of the environment
and utilization of resources.
3. Knowledge promotion and environmental
training shall be extended to employees.
4. Environmental management system
shall be promoted, from the economical use of resources
to the sustainable treatment and rehabilitation,
replacement, monitoring and prevention of impact on
natural resources.
			 5. There is a system for selection of trade
partners in the value chain who undertake businesses in
an environmentally friendly manner.
6. Environmentally friendly technology are
developed and published.

GOVERNMENT SECTOR

			 The Board of Directors undertakes businesses
in compliance with the rules and regulations enacted by
the State. In this regard, the following policies and
guidelines have been prescribed.
1. Knowledge and understanding of the
laws governing operations are acquired and no activities
are undertaken which would be inconsistent with the law.
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			 2. ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อท�ำ
ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
			 3. สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษทั และภาครัฐใน
ขอบเขตที่เหมาะสม
			 4. ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น
			 บริษัท ด�ำเนินธุรกิจแบบสุจริต ซื่อตรงให้ความร่วม
มือสนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด มีการช�ำระภาษีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด ทัง้ ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย ภาษีปา้ ย
ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ รวมถึงค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัททุก
ประเภท
			 การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
			 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
			 1. ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ
และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
			 2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของ
บริษทั และไม่นำ� ทรัพย์สนิ ทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บคุ คลอืน่
ใช้โดยมิได้รับอนุญาต
			 3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ไม่ละเมิดหรือน�ำผลงานของผูอ้ นื่ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน เว้นแต่
ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
			 4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
และเมือ่ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ
ทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูป
แบบใด
			 และในปีทผี่ า่ นมา บริษทั มิได้มกี รณีละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาแต่อย่างใด
			 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
			 คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดย
ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
			 1. ไม่กระท�ำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
			 2. ให้ความรูค้ วามเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่
พนักงาน เพื่อน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
			 3. ไม่จำ� กัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทาง
ความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึง
หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือ
แตกแยก
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2. Proper action shall be taken when
conducting transactions with an official or agency of the
State.
3. Good relations are fostered between
the Company and the State sector within suitable bounds.
4. Relevant laws and business traditions
are observed in each country or locality.
			 The Company operates business honestly and
faithfully as well as has always cooperate to support the
government sectors. The Company has paid tax accurately
and completely within the period specified by the laws
for corporate income tax, value added tax, specific
business tax, withholding tax, signboard tax, property
tax, customs duty, revenue stamp and various government
sector fees that are related to all of the Company’s
business operations.

			

NON-INFRINGEMENT OF
INTELLECTUAL PROPERTY

			

NON-VIOLATION OF HUMAN RIGHTS

The Board of Directors pursues a policy of
non-infringement of intellectual property by prescribing
the following guidelines.
1. Business undertakings shall be consistent
with laws, regulations and contractual obligations
governing intellectual property rights.
2. Intellectual property works of the
Company shall be maintained. Such intellectual properties
shall not be used or allowed to be used by others without
authorization.
			 3. The intellectual property rights of others
shall be respected. The works of others shall not be
infringed or applied to personal use except where a license
has been obtained or a fee paid to the owner of the work.
			 4. Intellectual property of creative works
produced by employees shall vest in the Company. Upon
termination of employment, such intellectual property
works must be returned to the Company regardless of
the form that it is stored.
			 Last year, we did not have any incident
concerning intellectual property infringement.
			 The Board of Directors respects human
rights. In this regard, the following policies and guidelines
have been prescribed.
			 1. There shall be no activities or support
of activities that violate human rights.
			 2. Employees are provided with knowledge
and understanding of human rights which are applied to
work operations.
			 3. There are no limitations to independence
or differences in ideology, gender, race, religion, politics
or other matters. The expression of opinions that could
cause conflicts or divisions should be avoided.
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			 4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงาน
หรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษทั และค�ำร้องเรียนพึงได้รบั การ
เอาใจใส่และด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม
			 การต่อต้านการทุจริต การคอร์รปั ชัน่
			 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย
ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
			 1. สร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงาน
ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
			 2. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำ� นาจให้เหมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
การคอร์รัปชั่นต่างๆ
			 3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
กระท�ำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึง่ ทรัพย์สนิ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจท�ำให้
บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
			 4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล
ภายนอก เพือ่ จูงใจให้บคุ คลนัน้ กระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำใดทีผ่ ดิ
ต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
			 5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่
โปร่งใสและถูกต้อง
			 6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงาน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดย
มั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่
มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
			 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี รวมถึงการมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และเพือ่ แสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเป็นรูปธรรมในการด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2557 บริษัทฯ จึงด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
			 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต ตามมติ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 4
พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต
เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต บริหารความเสี่ยง
ด้านการต่อต้านการทุจริต และสนับสนุนการขอรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

			 4. Channels shall be provided for employees
or persons who believe that their personal rights have
been violated or that they have been treated unfairly to
file a complaint with the Company. Such complaints shall
be given attention and processed fairly.

			
			

COMBATING DISHONEST ACTS
CORRUPTION

			 The Board of Directors has a policy of
compliance with the law on combating Dishonest Acts
Corruption. In this regard, the following guidelines have
been prescribed.
			 1. A consciousness, value and attitude to
comply with laws and regulations honestly and in good
faith shall be instilled in employees.
			 2. An internal control system that is
efficient and effective shall be in place. There shall be
suitable oversight and checks of powers to prevent
employee abuses or involvements in combating Dishonest
Acts Corruption.
			 3. Company Directors, Executives and
employees are prohibited from performing any act which
amounts to a demand or acceptance of properties or
other benefits for oneself or for others as an inducement
to wrongfully perform or refrain from performing a duty
or which could result in a loss of the Company/s legitimate
benefits.
			 4. Company Directors, Executives and
employees are prohibited from giving or offering to give
properties or any other benefits to third parties to induce
such person to unlawfully or wrongfully perform or refrain
from an act.
			 5. There shall be a financial reporting
system that is transparent and accurate.
			 6. There shall be a channel for employees
and related persons to provide notices of causes for
suspicion with confidence of protection. Personnel must
be appointed to examine all notices of suspicion given.
			 The Company realized the significant of good
corporate governance and ethical business practice; as
well as demonstrating a concrete commitment in
operating business with fairness, integrity, transparency
and corporate social responsibility as well as all
stakeholders. In 2014, the Company had executed in anticorruption as follows:
			 Appointed anti-corruption subcommittee in
accordance with the Board of Directors meeting number
10/2014 on November 4th, 2014. The Company has
appointed anti-corruption subcommittee, which consisted
of independent directors that are not audit committee
and management team that are responsible in the
Company’s core procedure. The anti-corruption
subcommittee is responsible for stipulating anticorruption policy, anti-corruption risk management and
support the request for being a certified member of Thai
Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption.
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			 ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ซึ่งเป็นโครงการที่ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) ร่วมกับ 7 สถาบัน ได้แก่ หอการค้าไทย หอการค้า
ต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการ
ประกาศรายชื่อเป็นบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 21 พฤศจิกายน
2557
			 ปัจจุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการเพือ่ ขอรับรอง
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต และเตรียมความพร้อมในการจัดท�ำนโยบายต่อต้านการทุจริต
มาตรการและระเบียบปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจน
แผนการอบรมให้ความรู้ และแผนการสื่อสารเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต

		 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

			 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการมีระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศส�ำคัญที่มีหรือ
อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่ส�ำคัญอย่างรวดเร็ว
เท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น
			 1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี
ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี
			 2. สารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การ
ได้มา/จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าร่วม
ลงทุน การจ่าย/ไม่จา่ ยปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ
			 โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และส่งในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในเวลาที่ก�ำหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทั www.farmhouse.co.th ทัง้ ภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ และในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ไม่ถกู ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด�ำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
			 การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย
			 s วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
			 s ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
			 s นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
			 s กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
				 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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			 Declare intention to join Thai Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption, which is
a project that operates by Thai Institute of Director (IOD)
and 7 other institutes, which are Thai Chamber of
Commerce, Foreign Chamber of Commerce, Thai Listed
Companies Association, Thai Bankers’ Association, The
Federation of Thai Industries, Federation of Thai Capital
Market Organization and Tourism Council of Thailand.
The Company was announced as a listed companies that
declared intention in joining Thai Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption on November 21,
2014.
			 At present, the Company is in progress of
requesting for a certified membership in Thai Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption
and is preparing in compilation of anti-corruption policy,
measure and regulation in anti-corruption along with
knowledge training plan and anti-corruption
communication plan.

		 4. INFORMATION DISCLOSURE AND
			 TRANSPARENCY

			 The Board of Director emphasizes on good
corporate governance system, disclosure of significant
information that may effects the changes in Company’s
securities price or investment decision making or
shareholders’ benefit and rights for shareholders and
individuals who are interested in investing to receive
significant news quickly, equally and with in the same
quality. By separated into:
			 1. Information that is reported according
to the accounting period such as financial statement,
annual registration statement (form 56-1) and annual
report;
			 2. Information that reports according to
the events such as acquisition/ disposition of assets,
connected transaction, joint venture, dividend payment/
no dividend payment, financial aid and etc.
			 The Company sends the mentioned
information online via the electronic system and send
information to the Stock Exchange of Thailand in the
form of printed document with in the specified time for
further publication as well as publicize on Company’s
website www.farmhouse.co.th both in Thai and English
language. For the past year, the Company has never bee
prosecuted by the SEC and SET in relation to violation
of requirement on information disclosure.
			 Disclosure of Information on Company’s
website consisted of
			 s Company vision and mission
			 s Nature of Business
			 s Good Corporate Governance Policy
			 s Charter of Audit Committee and Risk
				 Management Committee
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รายงานประจําปี 2557 • บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

			 s กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภายใน
				 และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
			 s รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			 s งบการเงินรายไตรมาส และประจ�ำปี
				 ทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อหน้า
			 s รายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1
			 s การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน Opportunity day
			 s หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจุ
				 วาระการประชุม
			 s หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม
				 สามัญผู้ถือหุ้น
			 s และข่าวสารทางการตลาดต่างๆ
				 และการท�ำกิจกรรมทางสังคมของบริษัท
			 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท
ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั จึงได้กำ� ชับ
ให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลทีค่ รบ
ถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่ำเสมอ และทันเวลา รวม
ถึงได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็น
ประจ�ำทุกปี และในปี 2557 ได้จดั ท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ เพือ่ ประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ซึง่ ฝ่ายบริหารของ
บริษัท ได้ให้ความส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
			 ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั้ ได้มอบหมาย
ให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอ
ทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3098, 02-2093098
หรือที่ website www.farmhouse.co.th หรือที่ e-mail address
petcharat.ana@pbplc.co.th
			 นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ ่ ม สหพั ฒ น์
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์
นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายในงาน Saha
Group Fair ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อ
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมีการจัดท�ำหนังสือสรุปข้อมูล
ประวัติ และผลประกอบการของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ สหพัฒน์
มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน
นอกจากนี้ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อ
ซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทาง
อีเมล์

		 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
			 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
				 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

			 s Charter of Internal Audit and Internal
				 Auditor Code of Conduct
			 s Major Shareholders’ Name List
			 s Quarterly and Annual Financial Statement
				 available both present issue and previous
				issue
			 s Annual Report and Form 56-1
			 s Meeting with analysts and investor on the
				 Opportunity day
			 s Rules for shareholders to propose meeting
				agenda
			 s Shareholders letter of invitation and
				 General Shareholders’ Meeting Report
			 s Marketing news and Company’s social
				activities
			 The Board of Directors is well aware that
the Company’s information related to both financial and
non-financial have influenced on investors and stakeholders
decision making process, therefore has reiterate the
administrative section to disclose information completely,
accurately, credibility, continuously, and timely. The
Company has also annually compiled report on the
responsibility towards financial report and in 2014,
compiled management explanation and analysis to
support the disclosure of financial statement which the
administrative section has place importance and adhere
to always.
			 For investor relations, the Company has
assigned the director and senior manager of the
accounting management and finance division, Ms.
Petcharat Anantawichai, to be responsible for contacting
and communicating with the investor institute,
shareholders and analysts. Investor can request for
company information at 02-2093000 ext 3098, 022093098, at website www.farmhouse.co.th or at e-mail
address: petcharat.ana@pbplc.co.th.
			 Moreover, the Company and companies in
Sahapat Group cooperated with Stock Exchange of
Thailand continuously organized the “Analysts and
Investors Meets Sahapat Group” events for the 6th year
in Saha Group Fair number 18th at Queen Sirikit National
Convention Centre on 27th June 2014. By preparing the
history and operation performance summary of the
Company and companies in Sahapat Group to handout
to analysts, investors and the medias that attend the
events. In the past year, the Company provided
information and answered all inquiries to shareholders,
investors and any related persons that contact through
email.

		 5. BOARD OF DIRECTOR
			 RESPONSIBILITIES
			 5.1 BOARD OF DIRECTOR
				 STRUCTURE

				 The counterbalance of directors who
are not executive officers
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				 คณะกรรมการของบริษัทมีจ�ำนวน 14 ท่าน
ประกอบด้วย
5 ท่าน
				 s กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
				 s กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
				 s กรรมการตรวจสอบและอิสระ 5 ท่าน
					 (ในกรรมการอิสระ 5 ท่านนี้ มี 4 ท่าน เป็น
					 กรรมการตรวจสอบ)
				 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการ
บริษัท มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของ
บริษัท ก�ำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้
กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต�ำแหน่งแล้ว อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่ จ�ำนวน
กรรมการบริษัทมีมากกว่าแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2555 เนือ่ งจากคณะกรรมการ
ของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ห ลากหลาย มี ค วามสามารถเฉพาะด้ า นที่ เ ป็ น
ประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะ
ผูน้ ำ� ให้ขอ้ เสนอแนะ ในทุกๆ ด้าน และ ให้แง่คดิ กับบริษทั เป็นอย่าง
ดีมาโดยตลอด
			 คณะกรรมการบริษัท มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์
ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิด
เห็ น และตั ด สิ น ใจ ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท และผู้ถือหุ้น
			 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
				 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะ
อนุกรรมการ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 คณะ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียด
และกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการก�ำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่
ไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามราย
ละเอียดหน้า 51 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียด
หน้า 57 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตาม
รายละเอียดหน้า 58
			 5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
				 คณะกรรมการ
				 ภาวะผูน้ ำ� และวิสยั ทัศน์
				 คณะกรรมการบริษทั มีสว่ นร่วมในการให้ความ
เห็นชอบ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท และเพื่อที่จะด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มีการ
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				 The Board of Director consisted of 14
persons
				 s Director with executive officer roles
					 5 persons
				 s Directors without executive officer
					 roles 4 persons
				 s Audit committee member and
					 independent directors 5 persons
					 (within 5 Independent directors 4 of
					 them are audit committee)
				 The board of directors is responsible for
performing their duties in accordance with the company’s
laws, objectives and regulations as well as the resolutions
of the shareholder meeting with honesty and cautious to
protect company’s interests. The board of directors has
definite term of office. According to the company’s
regulations, at each annual general shareholders’ meeting,
one-third of the directors must resign from the position.
Directors who have been in term of office the longest
shall resign first. Resigned director can be re-elected.
However, even if the amount of directors exceeded the
guideline of good practices, which is in accordance to
good corporate governance principle for listed company
in the year 2012, but the Board of Director comprised
with personnel who have knowledge, competence,
varieties of experience, have specialize skill that are
benefit to the Company, understand their roles of duties,
responsible, have leadership status, give suggestion in
every aspect and always share their valuable point of view
with the company.
				 The Board of Director clearly stipulate
Company’s vision, are independent in giving opinion and
making decision, monitored and observed company’s
business to be in line with the objectives and goals that
was set for the highest benefit of the Company and
Shareholders.

			

5.2 SUB-COMMITTEE

				 The Board of Director appointed 3
sub-committees to help study the details and screen
the work, to enhance the efficiency of the Board of
Director performance. The composition and duties were
clearly specified by divided into audit committee, risk
management committee and recruitment and
remuneration committee, which details are presented
on page 51, 57 and 58 respectively.

			 5.3 ROLES OF DUTIES AND
				 RESPONSIBILITIES OF THE
				 BOARD OF DIRECTORS
LEADERSHIP AND VISION

				 The Board of Director participated in
the approval of Company’s vision and mission and to
practice in accordance with the vision and mission that
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แต่งตัง้ คณะท�ำงานแผนกลยุทธ์ขนึ้ เพือ่ ก�ำหนดแผนกลยุทธ์รวมของ
บริษัท และจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็น
แนวทางในการด�ำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม
ปรับปรุง และประเมินผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้
กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ และ ภารกิจ ดังนี้
วิสยั ทัศน์ (Vision)
			 เป็นผูน้ ำ� ในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยม และความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้บริโภค
     
พันธกิจ (Mission)
			 1. มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
				 2. ใช้เทคโนโลยี ในการผลิตที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูง
				 3. พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
				 4. สร้างความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจให้ผทู้ ี่
มีส่วนเกี่ยวข้อง
			 ในด้านบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบใน
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารบริษทั ได้
จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้างและการ
ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ มีการก�ำหนดระดับอ�ำนาจด�ำเนินการในแต่ละด้าน
ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับ
ผิดชอบดังกล่าว ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะการลง
นามผูกพันบริษัท ได้ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วว่า ให้
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของ
บริษทั โดยคณะกรรมการอาจก�ำหนดชือ่ กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม
ผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษทั ตามข้อบังคับ ของ
บริษัท
		 จริยธรรมทางธุรกิจ
				 คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการกระท�ำใน
สิ่งที่ถูกต้อง จึงได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน เพือ่ เป็นแนวทางการด�ำเนินกิจการของบริษทั
กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกันใน
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย
และภายในขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของตน รวมทั้ ง ต้ อ งใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ ละเว้น
การกระท�ำ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และส่วนรวม
				 การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
				 ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูอ้ ำ� นวย
การ ทั้งนี้ มีการแยกอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน

was set, the management section has appointed strategic
planning working group to stipulate Company’s whole
strategic plan and prepare each work unit’s strategy. To
be set as operation guideline. Including provide tracking
system, adjustment and operating performance evaluation
to compare with the set plan and budget, in order to
maximize the values of the Company.
				 VISION
				 To be the 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
products with standard, quality, safety, and nutrition value
				 2. To employ modern and high-efficient
technology to produce products
				 3. To continuously develop management
system and management to be efficient
				 4. To build confidence and satisfaction
to related persons
				 Role of duties and responsibilities of the
board of directors and the executive officers are clearly
separated and specified, both structure and performing
duties; level of authority in conducting any activities on
each aspect are clearly specified and the role of duties
and responsibilities are regularly report to related person,
especially, signing to bind the company. It was specified
in written form that two director shall co-signed and affix
the company seal. The Board may specify names of
director who have the authority to sign to bind the
company and affix the company seal in accordance with
the company’s regulations.
BUSINESS ETHICS
				 The Board of director adhere to do the
right things, therefore issued a procedure concerning
business ethics and employee integrity as a guideline in
business operation. The Directors, Executive Officer and
employees are to collaborate in performing their task
with honesty under the scope of laws and their duties,
which also includes using their discretion to avoid any
action that may cause damages to the company and the
public.
AUTHORITY DIFFERENTIATION
				 Chairman of the Board of Director is a
director that does not participate in management and
must not be the same person with the director or
Managing Director. The authorities are clearly
differentiated.
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				 เลขานุการบริษทั
				 คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ นางสาวเพชรรัตน์
อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่าย
การเงิน ซึง่ เป็นผูม้ คี ณุ วุฒแิ ละประสบการณ์ทเี่ หมาะสม ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
				 1. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั และติดตามให้
มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ
				 2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และ
ฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง รวมทัง้ ด�ำเนินการให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั
		 		 3. จั ด การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ ประชุ ม
กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ
ข้อพึง ปฏิบัติต่างๆ
				 4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
		
		 5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน
สารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อก�ำหนดของ
ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				 6. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
					 s ทะเบียนกรรมการ
					 s หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุม
						 คณะกรรมการบริษัท
					 s หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุม
						 ผู้ถือหุ้น
					 s รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท
						 ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
					 s รายงานประจ�ำปี
					 s แบบ 56-1
				 7. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงาน
โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
				 8. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนประกาศก�ำหนด
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจ
สอบภายใน
				 บริษัท ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน ภายใต้แนวความคิด
ทีว่ า่ ระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึง่ ระบบใดโดยเฉพาะหรือ
เป็นระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจ�ำขององค์กร แต่การ
ควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานทีฝ่ า่ ยบริหาร
ใช้ปฏิบัติงานการจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและ
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COMPANY SECRETARY
				 The Board of director appointed Ms.
Petcharat Anantawichai, director and senior management
in accounting management division and finance division,
which is the experts and suitable experience to sit in the
position of the Company’s Secretary with the scope of
duties and responsibilities as follows:
				 1. To give preliminary consultation to
the directors regarding company’s laws, regulations and
conditions. Monitor to ensure that such rules and
regulations are practiced regularly and correctly.
Including report the significant changes to the directors.
				 2. Coordinate between the Board of
Director and management sector to supervise and
coordinate concerning related laws, rules and regulations,
including to ensure the adherence to the board of
directors’ regulation.
				 3. Prepare shareholders’ and Board of
Directors’ meetings to be in compliance with the laws,
regulations and practices.
				 4. Record the minutes of shareholder’s
meeting and the Board of directors’ meeting, including
monitored to ensure that shareholders and the Board of
director resolutions are put into practiced.
				 5. Supervise to ensure that disclosure
of information and information reports related to rules
and regulations of Securities and Exchange Commission
and Stock Exchange of Thailand.
				 6. Prepare and store the following file
					s List of the Board of Director
					s Letter of Invitation / Minutes of
						 the Board of Directors’ Meeting
					s Letter of Invitation / Minutes of
						 Shareholders’ Meeting
					s Shares Purchased and Sales Report
						 of the Company, Board of
						 Directors and Executive officers
					s Annual Report
					s Form 56-1
				 7. Store the reports on interest, which
were reported by directors or Executive Officer
				 8. Perform any other action as required
by the Capital Market Supervisory Board
INTERNAL CONTROL AND INTERNAL
AUDIT
				 The company realizes the importance
of internal control both in the executive level and the
operational level under the concept that internal control
system is not just one particular system or a separate
system from the organization’s routine operational
system, but internal control are considered as the same
operational system implemented by the executives. In
order to have effective internal control and in line with

106

รายงานประจําปี 2557 • บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัท
ได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอ�ำนาจอนุมัติและด�ำเนินการ
ซึ่งจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระจายอ�ำนาจการบริหารและ
อนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารระดับสูงไปตามแต่ละล�ำดับขัน้ เพือ่ ให้การบริหาร
งานสามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการมี
ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
จึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีสายบังคับบัญชา
ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงานตามแผนงานทีว่ าง
ไว้เป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ ในกรณีทผี่ ตู้ รวจ
สอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานใดมีความบกพร่อง
มีความเสีย่ ง มีความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ ผิดหลักจริยธรรมหรือคุณธรรม ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอไปยังกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการให้มีการสั่งการ เพื่อตรวจสอบระบบนั้นๆ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
			 5.4 การประชุมคณะกรรมการ
				 บริษทั ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่าง
สม�ำ่ เสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตาม
ความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระชัดเจน เพื่อทบทวนและ
พิจารณาผลประกอบการและปฏิบตั กิ ารของบริษทั ตลอดจนงบการ
เงินประจ�ำเดือน และ ก�ำหนดนโยบายการบริหารทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็น
โดยมีเลขานุการบริษทั แจ้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการทราบ
ด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั และ เอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
ก�ำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้
กรรมการแต่ละท่านทราบ ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมี
การประชุมตามวาระปกติ จ�ำนวน 12 ครั้ง ตามรายละเอียดหน้า
49-50
				 เลขานุการบริษทั จัดให้มกี ารบันทึกรายงานการ
ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สรุปสาระส�ำคัญ และมติคณะ
กรรมการบริษทั ไว้อย่างชัดเจน และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ น
การรับรองจากคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการแต่ละท่าน ได้รบั
รายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน
			 5.5 การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษทั
				 คณะกรรมการของบริษทั ได้มกี ารปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี และในการ
ประชุมคณะกรรมบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2558

good internal control principle, in the year 2014,
adjustment were made to the regulations related to
authority to authorize and perform, which were compile
into written form. By decentralizing in management and
authority in all level be able to manage the work in
response to the expansion and growth of the Company.
Moreover, the Board of Director foresee the importance
in having good internal control system and appropriate
risk management, therefore, assigned internal audit that
serve directly to the audit committee to be responsible
in auditing and evaluating internal control of each sector
in accordance to the plan set yearly. Internal audit is also
responsible in regularly reporting the audit results to the
Board of Director and audit committee. In the case where
the internal auditor found any deficiency, risk, negligence
along with fraud, misbehave, unethical or immoral, the
internal auditor shall report to the audit committee and
propose to the Managing Director to directive to audit
such system and always report to the audit committee.

			

5.4 BOARD OF DIRECTOR MEETING

				 The company regularly holds the board
of directors’ meeting at least once a month and there
will be an extraordinary meeting, if is necessary. Agendas
should be clearly set, in order to revise and consider the
turnover and performance of the company along with
the monthly financial statement. Stipulate significant and
necessary management policies and have the company’s
secretary informs the agendas to the board of directors
by sending in advance of no less than 7 days, the letter
of invitation with meeting documents attached. In 2014,
the board of directors held 12 meetings as a normal
agenda according to the detailed on page 49-50.
				 Company Secretary is responsible for
preparing the minutes of meetings accurately and
completely, detailing a list of Director present / absent,
clearly summarize the significant issues and resolution of
the Board of Directors and file all the minutes that were
approved by the Board of Director, where each director
should receive the minutes not less than 7 days prior to
the approval date.

			 5.5 THE BOARD OF DIRECTOR
				 SELF-EVALUATION

			
The Board of Director perform their
duties completely and foresee that they effectively and
continuously adjust their performance to be better. The
Board of Director has set to evaluate themselves yearly.
And at the Board of Director meeting no.1/2015 on
January 20, 2015, the meeting acknowledges the Board
management evaluation results for the year 2014. The
evaluation form is separated into 6 parts with the total
of 43 questions. The evaluation topics are as follows:
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ทีป่ ระชุมรับทราบการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการ
ประจ�ำปี 2557 โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน มีค�ำถามทั้งหมด
43 ข้อ มีหัวข้อประเมินดังนี้
				 s โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
				 s บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
					 คณะกรรมการ
		 		 s การประชุมคณะกรรมการ
		 		 s การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
		 		 s ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
		 		 s การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
					 การพัฒนาผู้บริหาร
				 สรุปผลโดยรวมได้วา่ ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะ
			 5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
			 ค่าตอบแทนของกรรมการ : บริษัท ได้ก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้ขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ และ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการน�ำไปจัดสรร
เอง กรรมการตรวจสอบจะได้รบั ค่าตอบแทน เพิม่ ตามปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้น
				 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร : บริษัท ได้ก�ำหนด
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการด�ำเนินงานของบริษัท ในแต่ละปี และผลการด�ำเนินงาน
ของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน โดยใช้ระบบ Key Performance Indicators
(KPIs)
		 ปี 2557 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ และ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามรายละเอียดหน้า 62-63
			 5.7 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
				 กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตาม
กฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ โดยมีกรรมการ 8 ท่าน ได้ผ่าน
การอบรมของสถาบัน IOD ในหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และ มีกรรมการอีก 4 ท่าน ได้ผา่ นหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) ซึง่ ทัง้ 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็น
อย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
		 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อบริษัทมีการ
แต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ ทางคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
การเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้ง
เอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานประจ�ำปี
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				 s Structure and qualification of the
					Board
				 s Roles of duties and responsibilities of
					 the Board
				 s The Board Meetings
				 s Task performance of the Board
				 s Relation with the management section
				 s Self development of the Board and
					 Executive Officers development
				 It can be concluded that the effectiveness
of the Board of Director performance are in good to very
good level.

			 5.6 DIRECTOR AND EXECUTIVE
OFFICER REMUNERATION

				 Director remuneration: The Company
has clearly and transparently set director remuneration
and has proposed for approval from the shareholders
meeting to paid as meeting allowance, bonus and other
expenses to the board, where the board is responsible
for allocating those remuneration. The Audit Committees’
remuneration will increase in accordance with the
increases in the amount of work.
				 Executive Officer Remuneration : 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 2014, the company paid compensations
to the board of directors and the executives. Details are
shown in compensation for directors and executives on
page 62-63

			 5.7 DEVELOPMENT OF DIRECTOR
AND EXECUTIVE OFFICERS

				 All directors hold the qualities in
accordance to the rules and regulation of Stock Exchange
of Thailand and are individuals with knowledge,
competence, and potential. Eight director has pass a
training course of IOD institute in the Director
Certification Program (DCP) of Thai Institute of Directors
and four directors pass Director Accreditation Program
(DAP), which both programs are the main significant
programs that are necessary for the role of duties and
responsibilities of director.
			 The orientation for new directors, When
the Company has appointed new directors the board
arranged the meeting to clarify the Company’s details
and responsibilities of being the Board of directors and
subcommittee (if there is any) including documents
relating to committee’s charter, annual report and answer
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และตอบข้อซักถาม รวมทัง้ ได้พาไปดูชนิดผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิต เพื่อให้กรรมการท่านใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ และในปี
2557 ได้มกี รรมการใหม่ และกรรมการชุดปัจจุบนั เข้าร่วมปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่จ�ำนวน 4 ท่าน
			 5.8 แผนการสืบทอดต�ำแหน่งงาน
(Succession Plan)
			 บริษทั ได้มกี ารจัดท�ำ แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
งาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหาร
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทได้วาง
นโยบายในการสืบทอดต�ำแหน่งงานในหน้าที่ต่างๆ โดยเตรียม
บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ เพือ่ ทดแทนและปฏิบตั หิ น้าที่ได้
อย่างต่อเนือ่ ง ในกรณีทอี่ งค์กรมีการปรับเปลีย่ นต�ำแหน่งหน้าทีเ่ พือ่
ก้าวสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ หรือในกรณีทพี่ นักงานจะพ้นจากต�ำแหน่งเดิม
โดยการลาออกหรือเกษียณอายุ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
				 1. จัดให้มีผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป ได้มี
โอกาสใกล้ชดิ และได้ทำ� งานร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงทัง้ ในระดับสาย
งานและข้ามสายงาน
				 2. เตรียมบุคลากรทีม่ คี วามสามารถเฉพาะทาง
ให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้นเพื่อรับงานบริหาร
ระดับสูง
				 3. เตรียมการให้ผบู้ ริหารระดับสูงพร้อมรับงาน
ของสายงานอื่นในกรณีจ�ำเป็น
				 4. ก�ำหนดให้ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพ
เป็นผู้สืบทอดและวางต�ำแหน่งให้เหมาะสม
				 5. จัดให้มี Committee ต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนางานและศักยภาพของกรอบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
				 6. จัดอบรมผูบ้ ริหารระดับสูงและระดับกลางให้
มีจิตส�ำนึกในความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมอง
องค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
				 7. จัดอบรมผูบ้ ริหารในแต่ละฝ่ายให้มศี กั ยภาพ
มากขึน้ ฝึกการวางแผนล่วงหน้าและเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็น
ระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
				 8. พัฒนาให้ผบู้ ริหารระดับรองๆ ได้จดั ท�ำแผน
งานและน�ำเสนออย่างเป็นระบบ
				 9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ
ยึดถือธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข

all inquires as well as provide tour to see product type
and manufacturing process in order for the new director
to have more understanding about the Company’s
business operation, along with listening to suggestion and
in 2014, four new directors and present committee
attended the orientation of new directors.

			

5.8 SUCCESSION PLAN

				 The company has prepared succession
plan to always be ready for the continuity of Company
operation the case where the Executive officer is unable
to perform their tasks and to enhance the efficiency of
operation. The company has set a policy on succession
for all positions and prepares personnel with knowledge
and competence to replace and continue to perform the
duties incase if there is any changes due to promotion,
resignation or retirement. The details are as follows:
				 1. To give opportunity to lower-level
executives to closely work with senior executives both
in the same line level or across functional;
				 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 to
be ready for the task from other line in case of necessity;
				 4. To specify lower-level executives with
potential for succession and set appropriate positions;
				 5. To systematically set up committees
for development of works and potential of each
framework;
				 6. To provide training courses for highlevel and mid-level executives to have consciousness on
their responsibility and loyalty to the organizations and
to view the organization as a whole;
				 7. To set up training courses for lowerlevel executives from each department to increase their
potential concerning advance work planning and promote
systematic thinking;
				 8. Develop lower-level executive to set
framework and present systematically.
				 9. To develop mental health quality of
executives at all levels to adhere to Dhamma and reduce
conflict in order to treat each other and live happily
together in the society.
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง

Internal Control and Risk Management

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน จึงได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ในด้าน
การเงิน การบริหารจัดการ การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้ง
ก�ำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจน
ปรับปรุงและให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
และมุง่ เน้นให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บริษทั สามารถบรรลุ
เป้าหมายและกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนดไว้ และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
และผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท�ำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ตามแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจ�ำทุกปี โดย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับผลการ
ประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของคณะ
กรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดัง
กล่าว รวมทั้งระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ อย่างเพียง
พอแล้ว ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ ปี 2557 โดย บริษทั
ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส
และประจ�ำปี 2557 ไม่ได้แสดงความเห็นว่าพบจุดอ่อนของระบบ
การควบคุมภายในที่มีสาระส�ำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้ท�ำการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล
ของ (COSO Internal Control-Integrated 2013 Framework
Framework and Appendices: COSO 2013) ซึง่ หัวข้อการประเมิน
ครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กบั การด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการ
บริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทในด้าน
ต่างๆ ดังนี้

The Board of Directors had placed importance on
the internal control. Therefore, the system of internal
control had been set which covered the area of finance,
management, operating efficiency in compliance with
laws, regulations, and reference rules. Additionally, the
sufficiently effective risk management had been defined
in order to manage risk to an acceptable level which was
suitable for the working environment or agency’s
activities. Moreover, there was an internal audit unit that
was responsible for examining and evaluating the
outcomes of the internal control constantly, including
improving and assuring its internal control system that
was appropriate for situation and changing risks as well
as focused on the continuous improvement so that the
Company could achieve its goals and strategies and build
confidence among its shareholders and stakeholders.
The Board of Directors had assigned the audit
committee who was the independent directors to verify
the adequacy and appropriateness of its internal control
system in accordance with the adequacy assessment form
for the internal control system of the Securities and
Exchange Commission annually. In the Board of Directors’
meeting no. 2/2015 held on 17th February 2015, the Board
of Directors had agreed corresponding to the results of
adequacy assessment for the internal control system of
the audit committee which were concluded that.
The Company had the adequate system of internal
control in term of conducting transactions with its major
shareholders, board, management, relevant persons,
including another area of the internal control systems.
The audit of the Company’s financial statements 2014
conducted by EY Office Limited that was the auditors of
its quarterly and annually financial statements in 2014
showed that there were no significant defects in the
internal control system which may cause any damages to
its operations. In addition, the Company had evaluated
the internal control system referring to the international
standards of COSO’s Internal Control-Integrated
Framework (2013) Framework and Appendices which the
assessment topics covered and related to the business
operations and management processes concerning the
components of its internal control as follows:
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

		 บริษทั มีสภาพแวดล้อมการควบคุมทีด่ แี ละเหมาะสมแบบ
เป็นนามธรรม ได้แก่ ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการท�ำงาน
เช่น มีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Tone at the
top) และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี การจัดการ
สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ การตรวจสอบภายใน
และการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุน
ให้การปฏิบตั งิ านขององค์กรประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดและก่อให้เกิดความ
ยั่งยืน จึงส่งเสริมให้เกิดจิตส�ำนึกที่ดี (Soft Control) ในการควบคุม
บุคลากรส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ ในการท�ำงานอย่างมีความรู้ความ
สามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพ
แวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบายหลักๆ รวม
ถึงระเบียบการปฏิบัติ (Hard Control) ในการด�ำเนินงานด้านธุรกิจ
และปฏิบัติการ มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน และเหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบของตน ทัง้ นีบ้ ริษทั มีเจตนารมณ์ในการปฏิบตั งิ าน
โดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
อย่างชัดเจน หากพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการ
ฝ่าฝืนหรือกระท�ำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัท จะ
พิจารณาและด�ำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระ
ท�ำดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการท�ำงานด้วยแล้ว บริษัท
จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี ทัง้ นี้ ใน
ปี 2557 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายในแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมกิจกรรมความรับ
ผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) เพื่อ
ให้พนักงานในบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกคน

2. การประเมินความเสีย่ ง

		 บริษทั ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบตั งิ าน
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ (Compliance)
รวมถึงบริษทั ยังได้มกี ารปรับเปลีย่ นแผนงาน กลยุทธ์และวัตถุประสงค์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
สม�่ำเสมอ

1. CONTROL ENVIRONMENT
		 The Company had provided the good and
appropriate control environment in term of abstract i.e.
its management had philosophy and working styles such
as having a positive attitude, encouraging the
organizational culture emphasizing on the integrity and
ethics, the tone at the top, supporting the performance
regarding accounting, information management, human
resources, monitoring and assessing the risk management
regarding the important operations, and the internal and
external audit. These were considered as a significant
part in which helped promote its operations to achieve
the objectives of control with the limited resources and
creating the sustainability. Consequently, it resulted in
the soft control in order to manage its personnel
performed activities or operated the business with the
integrity and code of conducts. The control environment
included the key guidelines, policies and hard control. In
term of the business operations, there was the
organizational structure and a clear and suitable line of
hierarchical arrangement with having its employees at
all levels acknowledge their roles, duties, and
responsibilities, including being aware of their own
responsibilities. The Company intended to operate its
business by adhering to the good corporate governance
principles distinctly. If it is discovered that its board,
management, and employees violate or perform against
its business ethics, the Company will ponder and manage
appropriately. In case of those actions are against the
rules and regulations, the Company will consider
punishing upon the types of offences. However in 2014
ago in addition to the emphasis on the internal control
environment, the Company focused on promoting the
Corporate Social Responsibility (CSR) to have its
employees realize the responsibility on its stakeholders.

1. RISK ASSESSMENT
The Company had defined the operational
objectives or goals in each level clearly i.e. in the area of
strategies, operations, reporting, and regulatory
compliance. Furthermore, its strategic plan and objectives
had been adjusted to be in line with regular changes in
the situations and risk factors.
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		 ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งขึน้ ในปี 2553 อันประกอบด้วย สมาชิกของคณะกรรมการ
อิสระและกรรมการบริหารในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่วม
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กรและ
ระดับปฏิบตั กิ ารให้เหมาะสม และเป็นแนวทางในการปฏิบตั สิ ำ� หรับ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ในการประเมินและบริหารความ
เสี่ยงของแต่ละกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ำหนดขึ้น โดย
ได้กำ� หนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุม
ทุกกระบวนการท�ำงานที่มีความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์กร ทั้งนี้
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่เหมาะสม รวมถึงให้แต่ละ
ส่วนงานได้รับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร เพื่อ
บริหารจัดการการตอบสนอง ต่อความเสี่ยงที่ถูกต้อง ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ได้ท�ำการติดตามการบริหารความเสี่ยงเรื่องระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยอาหาร

3. กิจกรรมการควบคุม

		 บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบตั งิ านให้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกันทั้งในด้านการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อ
จัดจ้าง การขายสินค้า การผลิต การขนส่ง การพัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของ
บริษทั ให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตาม
ควบคุม ประเมินผล และผู้อนุมัติ ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทัง้ การก�ำหนด
วงเงินอ�ำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน จัดให้มีแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
ภายใต้กรอบเวลาทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ จัดให้มรี ะบบงบประมาณโดย
วิเคราะห์และควบคุมความคุ้มค่าของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
		 บริ ษั ท มี การทบทวนนโยบายและระเบี ย บปฏิ บั ติ จ าก
ผู้บริหารระดับสูงอย่างสม�่ำเสมอ ก�ำกับดูแลให้ด�ำเนินการตาม
แนวทางทีก่ ำ� หนดและมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบของบริษทั และ
มีการควบคุมทีเ่ พียงพอเหมาะสม โดยใช้ดชั นีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน
(KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงาน
ในทุกระดับ เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนก�ำหนดบุคลากรภายในองค์กรขึน้ เพือ่ ดูแล
รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานและมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยในปี 2557 บริษัท
ได้ลงทุนในระบบ Business Intelligence เพือ่ ช่วยให้ผบู้ ริหารในการ
วิเคราะห์ข้อมูลบริหารการขาย
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		 In 2010, the Board of Directors had assigned the
risk management committee who consisted of members
of independent committee and the executive directors in
relevant fields in order to prescribe the risk assessment
criteria for both organizational and operational levels
suitably so that it could become the implementation
guidelines for its management and employees to evaluate
and manage risks of each activity for which they were
responsible in the acceptable level according to the risk
management committee’s criteria. The roles and
responsibilities had been determined distinctly covering
all operational processes that had the important risks to
the organization. The Company provided the systematic
risk assessment by defining the appropriate criteria and
assessment methods. Moreover, the Company had each
department recognize the organization’s acceptable level
of risk in order to manage responding to the risk
accurately. In 2014, the risk management committee
monitored the risk management regarding the food safety
management system.

3. CONTROL ACTIVITIES
		 The company has lanched policies and regulations
in written language to direct all employees to carry on
the task the same way in accounting and finance,
procurement, product distribution, manufacturing,
delivery, information technology for personnel
development, and monitoring the use of Company
resources with the great benefits. Furthermore, the
Company had divided up the area of responsibilities to
the operator, inspector, and approver for the appropriate
check and balance, along with prescribing an approved
authority for the budgetary control in each level clearly.
The operational plans had been designed in accordance
with its policies and objectives with the appropriate time
frame as well as defined the budgeting system through
analyzing and controlling the expenses to maximize the
most benefits.
		 Its policies and operating regulations have been
reviewed by its top management constantly who oversee
its operations toward the defined guidelines, perform
efficiently referring to its rules and regulations, and
control moderately. As a result, Key Performance
Indicators (KPIs) were adopted as an instrument for
planning and monitoring the operations at all levels in

112

รายงานประจําปี 2557 • บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

4. สารสนเทศและการสือ่ สาร

		 บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มีกระบวนการสือ่ สารสารสนเทศทีด่ ี และมีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การตัดสินใจ ทัง้ ในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ และ
มีการด�ำเนินงานและการควบคุมสารสนเทศทัง้ ภายในและภายนอก
ทั้งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและด้านการด�ำเนินงาน ซึ่งข้อมูล
เหล่านีม้ กี ารบันทึกและสือ่ สารไปยังผูบ้ ริหาร และบุคลากรอืน่ ภายใน
หน่วยงานที่จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะข่าวสาร ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุอันจะท�ำให้ผู้บริหาร
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนั ท่วงที และบริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของหน่วยงาน โดยในปี 2557 บริษัทได้ลงทุนในการพัฒนาระบบ
เชือ่ มโยงระหว่างโรงงานและส�ำนักงานใหญ่ และ Database Server
		 บริษทั มีการจัดท�ำเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูล
ที่จ�ำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท ภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก� ำ หนด มี ก ารประเมิ น
ประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม
มีการจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ รี ายละเอียด
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องกรรมการบริษทั มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
		 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งภาคภาษาไทยและ
ภาคภาษาอังกฤษทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชือ่ ถือได้ และ
ทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจน
ข้อมูลส�ำคัญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัท โดยก�ำหนดในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครัง้ ไม่นอ้ ยกว่า 7-14 วัน และ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ในรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ใน Website ของบริษัท และผ่านช่อง
ทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ และผูบ้ ริหารได้ ตลอดจนให้ความส�ำคัญการควบคุมระบบ
สารสนเทศ ให้ เ อื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การปฏิ บั ติ ง านและการบริ ห าร
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่
บริษัทก�ำหนด และจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
สารสนเทศที่ ไ ด้ รั บ ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้อง ทันเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์
เพื่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จัดให้
มีระบบการส�ำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัย แผนงานฉุกเฉิน
ส�ำหรับป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศ อย่างเหมาะสมเพียง
พอ เพือ่ บริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ รองรับ
กับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

order to enable the organization to accomplish its
objectives and goals effectively. Additionally, its personnel
were assigned to take their responsibilities for the internal
control system of each operation and separate their duties
distinctly. In 2014, the Company invested in the business
intelligence system to help its management analyze the
selling management data.

4. INFORMATION AND COMMUNICATION
		 The Company had emphasized on the information
and communication system by developing the system
continuously in order to offer the good and effective
information and communication processes for making
decision in both levels of agency and organization to
ensure that the communication was precise, proper,
advantageous, and reliable. Moreover, there were the
operations and the communication control from both
internal and external sources in regard to the finance and
operations in which these data were recorded and
delivered to its management and employees requiring
these data in their operations. Particularly, the certain
information which would help its management resolve
the issue instantly and achieve the agency’s objectives. In
2014, the Company invested in the database server and
data link system connected between its manufacturing
plants and its headquarters.
The Company had issued the meeting documentation
which contained the necessary and sufficient data for
decision making and delivered to the Board of Directors
within the time limit prescribe by law. In addition, there
was the assessment of the efficiency of the Board of
Directors’ regular meeting and also providing the details
of meeting minutes to its shareholders in order to verify
the appropriateness of the Board’s operations. The
accounting records were filed by category and abode by law.
The Company disclosed the information, in both Thai
and English, with the accuracy, complete, transparency,
reliability, and promptness for financial statements and
general information, along with the important information
resulting in the consideration in the decision-making
process of its shareholders, investors, board, management,
and stakeholders by defining in the notice calling for the
meeting and the meeting documentations at least 7-14
days prior to the meeting date. Besides, the annual report
in the form of annual disclosure (Form 56-1) would be
publicized to the Company’s website and other channels
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5. การติดตามและประเมินผล

		 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม�่ ำ เสมอ เพื่ อ พิ จ ารณาและติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากผลการด�ำเนินงานแตกต่าง
จากเป้าหมาย จะมีมติให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการและรายงานความ
คืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษทั และจัดให้มกี ารประชุมผูบ้ ริหารเป็น
ประจ�ำทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานกับเป้าหมาย
และแผนงานของทุกหน่วยงานที่ ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ยังก�ำหนด
ให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
		 โดยในปี 2557 บริษัทยังคงน�ำระบบการติดตามประเมิน
ผลโดยระบบ Balance Scorecard ซึง่ มีดชั นีชวี้ ดั ผลการด�ำเนินงาน
(KPIs: Key Performance Indicators) มาใช้เป็นเครื่องมือวัดผล
การด�ำเนินงานกับหน่วยงานผู้บริหารและพนักงาน อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ องค์กร เพือ่ ให้สอดรับกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ที่ก�ำหนดไว้ของบริษัท โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการด�ำเนิน
งานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีชวี้ ดั ต่างๆที่ได้กำ� หนดไว้
เป็นประจ�ำทุกเดือน และให้มกี ารติดตามผลอย่างสม�ำ่ เสมอต่อเนือ่ ง
ส�ำหรับส่วนงานโลจิสติกส์ และส่วนงานขายได้น�ำระบบ Transport
Preventive Maintenance System (TPMS) เพื่อน�ำมาบริหาร
จัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงยานพาหนะ และมีการ
พัฒนา ระบบ Pre Sale ของส่วนงานขาย เพื่อช่วยในการประมาณ
การยอดขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
		 นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทมีความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล
โดยในแผนงานตรวจสอบประจ�ำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ก�ำหนดให้มีระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชดิ และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ผลักดัน
ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพือ่ มิให้เกิดข้อบกพร่องที่
อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการท�ำงาน ชื่อเสียง และฐานะการเงิน
ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการ
ก�ำกับดูแลกิจการ รวมทัง้ จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ให้มคี วาม
ชัดเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
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and media of the Stock Exchange of Thailand so that its
shareholders could inspect the proper operations of the
Board and management. In addition, the Company focused
on controlling the information system to facilitate its
operations and management in the area of access control
according to the scope of work and arranged an
inspection to ensure that the received information was
accurate, effective, and timely according with the relevant
rules and regulations, as well as advantaged for the
management and effective decision-making. The Company
also provided the data backup, security system, and
information security contingency plan moderately for
managing the information system more completely to
support the business expansion properly.

5. MONITORING AND EVALUATION
		 The Board of Directors’ meeting had been
frequently arranged in order to consider and monitor the
performance of its management to meet its goals. If the
performance is different from its goals, the Company will
pass the resolution to its management operating and
reporting progress to the Board of Directors. Additionally,
the executive meeting was held monthly in order to
compare the performance to its goals and plans prescribed
by all agencies and report to the Board of Directors. The
evaluation of the subcommittee determined by the Board
of Directors had been conducted.
		 In 2014, the Company had adopted the
monitoring and evaluation system by using the balanced
scorecard system which consisted of the Key Performance
Indicators (KPIs) as the performance measurement tools
to the agencies of management and employees
continuously to be in line with its business visions,
missions, and strategies. All agencies were required to
report their performance in comparison with the targets
of defined indicators monthly and had the outcomes
monitored constantly. In the area of logistics and selling
had applied the Transport Preventive Maintenance System
(TPMS) to manage the maintenance costs and improve
the pre sale system in selling to maximize the sale forecast
effectively.
		 Furthermore, the internal audit unit was set up
to independently operate in area of monitoring and
evaluation. According to the annual audit plan of the
internal audit unit, the monitoring and evaluation system
was prescribed to examine the results which were directly
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การตรวจสอบภายใน

บริษัทมีส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการ
รายงานและสายการบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าทีห่ ลักในการประเมินความเพียงพอความมีประสิทธิผล และ
ติดตามผลการตรวจสอบของการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่ งของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปีที่พิจารณาตามปัจจัยความเสี่ยงซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา เพื่อสนับสนุนให้
บริษัทมีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การที่ เ พี ย งพอ เหมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ และความ
โปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทแก่สมาชิก คู่ค้า ผู้ถือหุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
s ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน ส่วนตรวจสอบภายในได้ท�ำการสอบทาน ผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงานทางการ
เงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
s การตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ส่วนตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการสอบทานแนวทาง
การบริหารความเสีย่ งของผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการระบุและ
ประเมินความเสีย่ งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีการบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นระบบสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งยังมีการติดตาม
สอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
s ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการ ส่วนตรวจสอบภายในได้สอบทานการก�ำกับดูแล
กิจการ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีโครงสร้างและการ
สนับสนุนของกระบวนการที่จ�ำเป็นในการน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จของการ
ก�ำกับดูแลทีด่ แี ละโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอด
จนมีการน�ำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรง
ตามวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย

reported to the audit committee in order to improve as
suggested. Therefore, there was no defect that would
have an effect on its operational process, fame, and
financial position significantly together with building
confidence toward its corporate governance and business
ethics to deliver the transparency and truly maximize
benefits to its shareholders.

INTERNAL AUDIT
The company has internal audit section which is
independent reporting directly to the audit committee
whose principal task is to assess the adequacy and
effectiveness, and follow up the result of internal control
and risk management of working systems including
various activities from the annual audit which is
considered from risk factors approved by the audit
committee. Then they give suggestion or advice to
encourage the company to have internal audit, risk
management, and monitoring business with adequacy,
appropriateness and effectiveness as set in the objectives
including supporting the operation of the audit committee
to achieve the objectives and the targets assigned from
the board of directors to create reliability and transparency
in running the company business among the members
shareholders, partners, committee, administrators,
employers including official government section and every
group of stakeholders.
The operations are as follows:
s While auditing the effectiveness of internal
control system, the committee have checked the result
of the operation in each step to ensure that the company
can effectively and effectually achieve the targets by
following the rules and regulations earnestly with precise
and reliable financial report.
s The assessment of effectual risk management,
for internal audit, it is to recheck risk administration of
the persons who operate the task to ensure that the risk
is precisely and suitably identified and assessed and there
is systematical risk administration which can be managed
to be in an acceptable level with a complete report
including regularly and continually following up the risk.
s In the assessment of effectiveness concerning
monitoring business system, the internal audit section
has rechecked business monitoring following the principle
of good monitoring of the Stock Exchange of Thailand as
a criteria to ensure that the company has the structure
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คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ� กับดูแลให้สว่ นตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เที่ยงธรรมและมีจรรยาบรรณที่ดี โดยมี
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดภารกิจ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน อ�ำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทาง
การด�ำเนินการและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน โดยการ
แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในนั้น
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี
2557 นายนิตภิ ทั ร์ เวชกามา ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การส่วน
ตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
จากการประเมินผลงานการปฏิบตั งิ านในรอบปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติ
หน้าทีอ่ ย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ และเป็นผูม้ คี วามเหมาะสม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลการตรวจ
สอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
และหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยที่มีนัยส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อ
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท จะมีการรายงานตรงต่อ
กรรมการผู้อ�ำนวยการได้ทราบเพื่อด�ำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที
ทัง้ นี้ เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่า บริษทั มีการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และ
การควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร
ส่วนตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทราบอย่ า ง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งจัดท�ำรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสนับสนุน
ความมีประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง
และการก�ำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และ
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็นอิสระ
และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยจะรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบไตรมาส ละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรม
การบริษทั ฯ ตามรายงานทีต่ อ่ เนือ่ งจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ�ำทุกไตรมาสตลอดจนน�ำเสนอรายงานต่างๆ ณ สิ้นปี เช่น
รายงานตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. รายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
ทัง้ นี้ จากการปฏิบตั งิ านในปีทผี่ า่ นมาส่วนตรวจสอบภายในได้
รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้รับการตรวจ ตลอด
จนการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จ�ำเป็นอย่างเพียงพอ
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and is supported by the company has the structure and
is supported by essential processes bringing about success
from good and transparent monitoring with fairness and
equality. In addition, the resources have effectively and
effectually been used according to the objectives so as to
be the best advantage of all stakeholders.
The audit committee have monitored the internal
audit section and have them work independently, fairly,
and ethically under the charter of the audit committee
which defines the tasks, framework, authority,
responsibility as well as distinctive direction of operation
for audit. Any appointment, demotion, or transferring
the internal audit manager must be approved by the audit
committee. In the year 2014, Mr. Nitipat vechkama, the
Assistant manager of internal audit division and the
secretary of the internal audit committee, was assessed
by the audit committee for the past year’s operation,
effectively performed the tasks with fairness and
independence and suitable for the position.
Besides, the audit committee has regularly considered
the result obtained from internal audit and followed up
to solve the existing problem. If there are any suggestions
or suspiciousness which may seriously affect or damage
the company, it will directly be reported to the
administrative director to immediately solve the problem
so as to ensure that the company has appropriate internal
control which has been in action within the organization.
The internal audit section will directly report the
results of the operation to the audit committee regularly
as well as making a report concerning the regulations of
the office of Stock Exchange Committee to present to
the board of directors of the company so that they will
consider the effectiveness of the internal control process,
risk management, and business monitoring following the
code of ethics and professional standard of internal audit
to maintain independence and quality of internal audit
tasks. Then, it will be reported to the audit committee
once in a quarter and also to the board of directors
regularly according to the continual report from the audit
committee every quarter including presenting all the
reports at the end of the year such as the report required
by the Stock Exchange Committee, the report about the
result of the audit committee’s performance and so on.
As for the operation in the past year, the internal
audit section could fulfill the tasks with the good
cooperation of the administrators as well as the persons
audited including necessary and adequate support of the
resources.
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รายการระหว่างกัน

RELATED TRANSACTIONS
ในปี 2557 บริษทั มีการท�ำรายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 10 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมี
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการที่ส�ำคัญ
ความขัดแย้ง			

1. บจ.เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง s PH ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น บริษัทซื้อรถยนต์
(“PH”)		 ร้อยละ 18.75
ตามสัญญาเช่าการเงิน
		
s มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
			 นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
			 และนายก�ำธร ตติยกวี
2. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ s TF ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น s บริษัทเช่าที่ดินจาก TF เพื่อ
ฟูดส์ (“TF”)		 ร้อยละ 9.38		 สร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
		
s มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ 		 ลาดกระบังตามสัญญาเช่าที่ดิน
			 นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ 		 ซึ่งมีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่
			 นายก�ำธร ตติยกวี 		 1 มิ.ย. 2534 - 31 พ.ค. 2544
			 นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย		 และได้ต่ออายุสัญญาเช่ามาถึง
			 รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา		 ปัจจุบัน สัญญาเช่ามีระยะเวลา
			 สิโรดม และนายบุญเปี่ยม		 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. 57 - 31
			 เอี่ยมรุ่งโรจน์		 พ.ค. 60 อัตราค่าเช่าเดือนละ
					 100,000 บาท
				
s บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท
					 กลิ่นช็อคโกแลต
3. บจ. เคอรี่ ฟลาวมิลล์ s มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน บริษัทซื้อแป้งสาลีเพื่อใช้เป็น
(“เคอรี่”)
		 ได้แก่ TF ซึ่งถือหุ้นในเคอรี่ วัตถุดิบในการผลิตขนมปัง
			 คิดเป็นร้อยละ 39.00
และเบเกอรี่
		
s มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
			 นายก�ำธร ตติยกวี และ
			 นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
4. บจ. ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง s มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ เช่น
(“ไดอิชิ”)		 ได้แก่ TF ซึ่ง ถือหุ้นในไดอิชิ ฟิล์มโดนัทเค้ก, โดรายากิ
			 คิดเป็นร้อยละ 50.10
จากไดอิชิ
		
s มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
			 นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
5. บจ. ธนาเคม (กรุงเทพฯ) มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน
บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท กลิ่น
				
และสารปรุงแต่งอาหาร
บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท
6. บจ.ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติ้ง มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน
				
น�้ำมันปาล์ม

มูลค่าทั้งหมด มูลค่าคงเหลือ ความต่อเนื่อง
(ไม่รวม VAT) (รวม VAT) ของรายการ

53.03

99.62

ต่อเนื่อง

1.24

0.10

ต่อเนื่อง

5.85

5.35

ต่อเนื่อง

609.07

164.64

ต่อเนื่อง

19.22

5.60

ต่อเนื่อง

56.03

16.37

ต่อเนื่อง

1.15

0.19

ต่อเนื่อง
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In 2014, 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 2014) and the auditor stated that the
transactions in accordance with the normal business practice. The details are as follows:(Unit : Million Baht)
PERSON WITH 		
POSSIBLE CONFLICT TYPE OF RELATIONSHIP
OF INTEREST		

SIGNIFICANT NATURE
OF
TRANSACTION

1. President Holding
s PH holds 18.75% of the
The Company purchased cars
Co., Ltd. (“PH”)		 Company shares
under the financial lease
s Has shared directors, namely,
		
			 Mr. Pipat Paniangvait and
			 Mr. Kamthorn Tatiyakavee
2. Thai President Foods s TF holds 9.38%
s The company leased a plot
Public Co., Ltd. (“TF”) of the Company shares		 of land from TF to construct
s Has shared directors, namely, 		 factory in Lat Krabang
		
			 Mr.Pipat Paniangvait, 		 Industrial Estate under land
			Mr.Kamthorn, Tatiyakavee, 		 lease contract for 10 years
			Mr. Apichart Thammanomai, 		 commencing from 1st June
			 Assoc. Prof dr. Kulpatra 		 1991 - 31st May 2001 with
			Siridom and Mr. Boonpiam 		 rental fees of 100,000 baht
			Eamroongroj		per month and had renewed
					 the contract up to present
					 with the period of 3 years
					 commencing from 1st June
					 2014 - 2017, where the
					 rental fees is 100,000 baht
					per month.
s The Company purchased
					raw material in the category
					 of Chocolate flavor
3. Kerry Flour Mills
s Company and Kerry shared The Company purchased
Co.,Ltd. (“Kerry”)
the major shareholder, i.e. flour as its raw materials in
			 TF, which owns 39% of
manufacturing bread
			 Kerry share.
and bakery.
s Shared Directors, namely,
		
			Mr. Kamthorn Tatiyakavee
			 and Mr Apichart Thammanomai
4. Dai-ichi-Packaging s Shared the same major
The Company purchased products
Co., Ltd. (“Dai-Ichi”)		 shareholder, which is TF, packaging such as film for
			 holding 50.10% of
donut cake and dorayaki
			 Dai-Ichi’s share
from Dai-Ichi
s Shared the same directors
			 which is Mr. Pipat Paniangvait
5. Thanachem
s Related Directors
The Company purchased raw
(Bangkok) Co., Ltd.			
material in the category of
				
flavour and food additives

TOTAL
RESIDUAL CONTINUITY
VALUE
VALUE
OF
(EXCLUDE VAT) (INCLUDE VAT) TRANSACTION
53.03

99.62

Continue

1.24

0.10

Continue

5.85

5.35

Continue

609.07

164.64

Continue

19.22

5.60

Continue

56.03

16.37

Continue
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(หน่วย : ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมี
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการที่ส�ำคัญ
ความขัดแย้ง			

มูลค่าทั้งหมด มูลค่าคงเหลือ ความต่อเนื่อง
(ไม่รวม VAT) (รวม VAT) ของรายการ

7. บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน s บริษัท ถือหุ้นใน PGH
s บริษัทขายสินค้าให้กับ PGH
4.73
เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด “PGH”		 คิดเป็นร้อยละ 39		 เช่น เกล็ดขนมปัง
		
s มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
s บริษัทให้เช่าพื้นที่ส�ำนักงาน
0.72
			 นางมาลี ตั้งใจสนอง และ		 และพื้นที่เก็บวัตถุดิบ
			 นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย s บริษัทให้บริการอื่นๆ
1.63
8. กรรมการ			
การรับฝากเงินจากกรรมการ		
				
ของบริษัท

แนวทางหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณารายการระหว่างกันของบริษทั
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ มีแนวทางในการ
ท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
อนาคต โดยจะมีการก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ
ปกติธรุ กิจ และก�ำหนดมาตรการการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
ตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้

การท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

การท�ำรายการระหว่างกันยังคงด�ำเนินต่อไป จะมีประมาณมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ หรือก�ำลังการผลิต เพราะบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านั้นเป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัท
ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY CHAIN จึง
เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การแข่งขันของธุรกิจ และต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในทีส่ ดุ
โดยการท�ำรายการระหว่างกันกับทุกรายก็เป็นการด�ำเนินการค้าทาง
ธุรกิจปกติไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ยึดหลักปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. และค�ำนึงถึงความสมเหตุ
สมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รบั การดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน

0.46

ต่อเนื่อง

-

ต่อเนื่อง

0.06
73.50

ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

แบบสรุปความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่าง
กันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ประจ�ำปี 2557

ในปี 2557 บริษัทมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติ ซึ่งได้มีการเปิด
เผยแนวทางการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการระหว่างกันไว้ในหัวข้อ
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทได้ขออนุมัติ คณะกรรมการ
บริษัท ในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดย คณะกรรมการบริษัทประชุม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 และ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ในหลักการให้ฝ่าย
จัดการสามารถท�ำธุรกรรม กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็น
รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. รายการระหว่างบริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมี		
		 ความขัดแย้ง
		 1.1 บริษทั เพรซิเดนท์ โฮดิง้ จ�ำกัด
			 ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
			 บริษทั ซือ้ รถยนต์ โดยการท�ำสัญญาเช่าการเงิน กับ
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (PH) เนื่องจากบริษัทต้องใช้
รถยนต์จ�ำนวนมากเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยรถยนต์ส่วนใหญ่
จะเช่าซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้บริษัท
ผู้ให้บริการเช่าทรัพย์สินทางการเงินรายต่างๆ ประมาณ 3 - 4 ราย
รวมทัง้ PH ซึง่ ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สนิ เสนอการให้บริการเพือ่
เปรียบเทียบเงือ่ นไขของแต่ละราย โดยบริษทั จะพิจารณาจากอัตรา
ดอกเบี้ยเป็นหลัก รวมไปถึงการบริการ และเงื่อนไขการช�ำระเงิน
เช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2557 บริษทั
มีการซือ้ รถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน กับ PH เพิม่ จ�ำนวน 48 คัน
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(Unit : Million Baht)
PERSON WITH 		
POSSIBLE CONFLICT TYPE OF RELATIONSHIP
OF INTEREST		

SIGNIFICANT NATURE
OF
TRANSACTION

TOTAL
RESIDUAL CONTINUITY
VALUE
VALUE
OF
(EXCLUDE VAT) (INCLUDE VAT) TRANSACTION

6. T.J.S. Marketing
s Related Directors
The Company purchased
1.15
Co., Ltd. 			
palm oi as raw material.
s The company holds 39%
s The Company sold bed
4.73
7. President Green
House Co., Ltd. “PGH”		 shares in PGH		 crumbs to PGH
s with shared director, namely s The Company provide
0.72
		
			Mrs. Malee Tangjaisanong 		 office space for rent and
			 and Miss Petcharat		 raw material warehouse
s Provide other services
1.63
			Anantawichai
8. Director			
Deposit from the Board 		
				
of Directors

GUIDELINE OR TENDENCEY IN
CONDUCTING RELATED TRANSACTION

The Board of Directors has considered the Company’s
related transactions to ensure that the transactions were
in accordance with the laws and regulations of The Stock
Exchange of Thailand and The Securities and Exchange
Commission. The Company established guidelines in
conducting related transaction with potential conflict of
interest individual, which may arise in the future; by
stipulating conditions to be in accordance with the nature
of normal business and stipulated measures for approval
of conducting normal business realted transactions. The
administrative committee, persons with conflict of
interest, or stakehoders are not entitled to vote on such
matter.

CONDUCTING RELATED TRANSACTION
IN THE FUTURE

Related transaction are still ongoing, where the
amount of transactions are based on economic conditions
and manufacturing capacity; as the persons who may have
conflict of interest are the Company’s SUPPLY CHAIN;
therefore, the flexibility and liquidity of being the SUPPLY
CHAIN provide benefit to the competitiveness of the
business and at last to the stakeholders. In conducting
related transaction with every individuals are normal
business operation without transfering benefits to the
related company or related persons and adhere to
practice in accordance with the regulations of The Stock
Exchange of Thainald and the Securities and Exhcange
Commisssion; as well as to conder the resonability and
appropriateness of the conditions and prices in order for
all shareholders and stakeholders to receive fair and equal
benefits care.

0.19

Continue

0.46

Continue

-

Continue

0.06
73.50

Continue
Continue

SUMMARIZATION OF COMMENTS ON
RELATED TRANSACTIONS WITH PERSON
WHO MAY HAVE CONFLICT OF INTEREST
FOR THE YEAR 2014.

In 2014, the Company conducts related transactions
with persons who may have conflict of interest by
stipulating several normal business conditions, which the
guideline in determining related transaction prices were
disclosed under the business transactions and related
business topic in the annual footnotes to financial
statement ending on December 31st 2014.
Moreover, the Company’s management team had
proposed to the Board of Directors for approval in
conducting transactions with persons who may have
conflict of interest. The Board of Directors’ meeting on
17th September 2008 and 21st October 2009 resolution
had approved in the principle of authorizing the
management team to conduct transactions with persons
who may have conflict of interest, at which the
transactions are reasonable and beneficial to the
Company’s operation and in accordance with the
regulation of the Securities and Exchange Commision.
Which are as follows:

1. TRANSACTIONS BETWEEN THE
		 COMPANY AND PERSONS WHO MAY
		 HAVE CONFLICT OF INTEREST
		 1.1 PRESIDENT HOLDING CO., LTD.
  
NECCESSITY AND REASONABILITY
			 The Company purchased cars under the
financial lease with President Holding Co., Ltd. (PH). Due
to the necessity in using quite a number of cars to deliver
products where most of the cars were hire purchase by
using financial lease method. The Company has opened
the opportunities to 3-4 companies that provide financial

120

รายงานประจําปี 2557 • บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

			 ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น
รายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
		 1.2 บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
			 (TF)
		 1.3 บริษทั เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
		 1.4 บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิง้ จ�ำกัด
		 1.5 บริษทั ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จ�ำกัด
		 1.6 บริษทั ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติง้ จ�ำกัด
			 ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
			 เนือ่ งจากเป็นรายการซือ้ วัตถุดบิ และบรรจุภณั ฑ์ ที่
มีผู้ขายในตลาดหลายราย บริษัทสามารถหาข้อมูล ทั้งในด้าน
คุณภาพ และ ราคา ทีเ่ ป็นมาตรฐานในตลาด เพือ่ น�ำมาเปรียบเทียบ
และเมื่อเปรียบเทียบแล้ว เห็นว่าเหมาะสม จึงจะตกลงสั่งซื้อ
			 นอกจากนี้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบส�ำคัญในการผลิต
ขนมปังและเบเกอรี่และบริษัทเป็นผู้ใช้แป้งสาลีส�ำหรับขนมปังและ
เบเกอรีร่ ายใหญ่สดุ ของประเทศ การพึง่ พาผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ เพียงราย
เดียวจะท�ำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังนั้น
บริษัทจึงได้คัดเลือกผู้จ�ำหน่ายแป้งสาลีประมาณ 4-5 รายที่มี
คุณภาพของแป้งสาลีผ่านมาตรฐานของบริษัทซึ่งรวมถึงเคอรี่เป็น
หนึง่ ในผูจ้ ำ� หน่ายแป้งสาลีให้แก่บริษทั อย่างไรก็ตาม ก่อนการสัง่ ซือ้
บริษัทจะท�ำการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และความสามารถใน
การผลิตและจ�ำหน่ายแป้งสาลีของผู้จ�ำหน่ายรายอื่นเพื่อใช้ในการ
ก�ำหนดปริมาณการซื้อขายตามความเหมาะสม
			 ส�ำหรับการเช่าที่ดินจาก TF เพื่อสร้างโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตามสัญญาเช่าที่ดินนั้น ที่ดินดังกล่าว
เป็นทีด่ นิ ทีต่ ดิ กับพืน้ ที่โรงงานของบริษทั และ TF ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์จากที่ดินผืนดังกล่าว บริษัทจึงได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดิน
ดังกล่าวจาก TF เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างโรงงาน ซึ่งบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเทียบ
เคียงได้กับอัตราที่ใช้กับที่ดินใกล้เคียง
			 ดังนั้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงเห็นว่ารายการดัง
กล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม รวมทั้งเป็นการ
ด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั เนือ่ งจากเป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของอุตสาหกรรมเบเกอรี่ และเพื่อประโยชน์สูงสุดการด�ำเนินธุรกิจ

assets rental including PH, which operate business in
assets rental to submit their service proposal in order to
compare the condition of each service providers. The
Company will mainly consider from the interest rate. This
also includes the service and payment condition in the
same manner with conducting transactions with external
parties. In 2014, the Company has purchased more cars
under the financial lease with PH at the amount of 48
cars.
			 The Board sees that such transaction is
considered a related transaction but is a necessity and
beneficial transaction for business operations.

		 1.2
			
		 1.3
		 1.4
		 1.5
		 1.6

THAI PRESIDENT FOODS
PUBLIC COMPANY LIMITED (TF)
KERRY FLOUR MILLS CO., LTD
DAI-ICHI PACKAGING CO., LTD
THANACHEM (BANGKOK) CO., LTD.
T.J.S MARKETING CO., LTD.
NECCESSITY AND REASONABILITY

As a transaction in purchasing of raw
material and packaging that have numerous suppliers in
the market, the Company is able to search for information
both on the standard quality and price in the market and
when compared and considered appropriate then the
Company will make purchase.
			 Moreover, flour is the important raw
material in manufacturing bread and bakery products and
that the Company is the largest user of wheat flour for
bread and bakery in the country, and in relying soly on a
raw material supplier may put the Company at risk in
raw material shortage. Thus the Company has selected
4-5 wheat flour suppliers whose their wheat flour quality
passed the Company’s standard, which included Kerry as
one of the Company’s wheat flour suppliers. However,
before making any order, the Company will compare the
price, quality and the capability in manufacturing and
supplying wheat flour each suppliers to specified the
appropriate purchasing and selling quantity.
			 For renting the land from TF to construct
factory in the Lat Krabang Industrial Estate in accordance
with the land lease contract. The aforementioned land is
located next to the Company’s factory and that TF did
not use such land as a commercial benefit, so the Company
has entered into agreement of renting such land from TF
to construct the factory. The Company has considered
that such rate is reasonable, fair and comparable to the
rate used with the nearby land.
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			 ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น
รายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
		 1.7 บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ จ�ำกัด
  
ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
			 เนื่องจากเกล็ดขนมปัง และ ซาโบเตนแพนเค้ก
เป็นวัตถุดิบและสินค้าที่ ใช้ส�ำหรับปรุงและประกอบอาหาร ของ
ภัตตาคาร ร้านอาหารญี่ปุ่น บริษัทเห็นว่า ราคาที่ขายให้กับ PGH
เป็นราคาที่สมเหตุสมผล และยุติธรรม ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
บริษทั มีพนื้ ทีเ่ พียงพอ จึงแบ่งให้ PGH เช่า เพือ่ ความสะดวกในการ
ติดต่องาน โดยคิดค่าเช่าที่เหมาะสมกับพื้นที่
			 บริษัทมีรถขนส่ง ประเภทตู้แช่เย็นอยู่แล้ว จึง
สามารถให้บริการจัดส่งวัตถุดิบไปตามสาขาของ PGH ได้ อีกทั้ง
บริษทั มีบคุ ลากรทีส่ ามารถให้บริการด้านต่างๆ แก่ PGH เพือ่ ความ
สะดวกรวดเร็วในการด�ำเนินงาน โดยคิดค่าบริการที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม
		 1.8 กรรมการ
		 ปัจจุบัน บริษัทรับฝากเงินทั้งจากกรรมการและจาก
พนักงานประจ�ำตามประกาศเรื่องสวัสดิการเงินฝากพนักงานซึ่งอยู่
ภายใต้เงื่อนไขและดอกเบี้ยเดียวกันทุกคนโดยมีวงเงินในการฝาก
ของพนักงานทุกคนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33% ของทุนจดทะเบียน
บริษทั การรับฝากเงินจากพนักงานถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึง่ ที่ให้
กับพนักงาน และบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ โดยจะ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดเงินซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 3.25
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Thus, the Company’s management team sees
that such transaction is reasonable and a fair transaction
as well as being the Company’s normal business operations
of bakery industry and for the highest benefit in operating
business.
			 Nevertheless, the Board considered that
such transaction is a related transaction but is a necessary
and beneficial to the business operation transaction.

		 1.7 PRESIDENT GREEN HOUSE CO. LTD.
NECCESSITY AND REASONABILITY
			 Crumbs and Saboten pancake are raw
material and products that were used as the ingredients
and in cooking food by Japanese restaurants, which the
Company considered that the prices offered to PGH is
reasonable and fair as well as near the market price. The
Company has sufficient space, therefore, has rented it out
to PGH for the convenience in dealing work; the rental
fee is appropriate with the rented space.
The Company already has refridegerator trucks, which
allow the Company to deliver raw material to PGH
branches. Furthermore, The Company has available
personnel that can provide services to PGH in diferent
aspect for the convenience and speed in operating, where
the service fees are appropriate and fair.

		 1.8 DIRECTORS
			 At present, the Company accepted deposit
from the directors and full-time employees in accordance
with the announcement on employees deposit welfare,
which is under the same conditions and interest for every
individual. The total deposit shall be no more than 33%
of the Company’s registered capital. In accepting deposit
from employees is considered as one of the welfare for
the employees and the Company will pay interest
according to the announce rate. The rate will change in
accordance with the money market conditions, which as
at December 31st 2014, the Company has specified the
interest rate at 3.25%.
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
1. ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน

		 จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว รวมทั้ง
ผูบ้ ริโภคมีการใช้จา่ ยน้อยลง แต่ดว้ ยผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็นสินค้า
ประเภทอาหารและด้วยการจัดการที่มุ่งเน้นให้สินค้าเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายให้แก่ผบู้ ริโภค ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานในปี 2557
ของบริษัทยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมจ�ำนวน
6,914.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 474.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.36 บริษัทมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 1,041.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
10.26 จากปี 2556

2. ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถ
		 ในการท�ำก�ำไร (Results of Operations)
		 รายได้จากการขาย
		 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2557 และ 2556
จ�ำนวน 6,853.21 ล้านบาท และ 6,388.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ
คิดเป็นเติบโตร้อยละ 7.27 มีผลมาจากการวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่ รวมถึงการจัดท�ำโฆษณาและรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อ
เนื่อง โดยบริษัทเน้นการเพิ่มยอดขายและการกระจายสินค้าให้ทั่ว
ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
		 ทั้งนี้รายได้จากการขายสามารถแยกตามประเภทช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายได้ดังนี้
		 รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

1. OPERATING PERFORMANCE
		 OVERVIEW

		 From the domestic economic condition that slow
down including decreased in consumer spending though
due to the Company’s products are good categories and
because of the management that focused for the products
to reach into all age and gender of customer groups. This
also includes producing new products to add varieties for
consumers allowing the Company’s operating performance
for the year 2014, to continuously grow. The total
revenue was at 6,914.17 million baht, increased by 474.02
million baht or 7.36%. The Company has net profit of
1,041.18 million baht, which increased 10.26% from the
year 2013.

2. OPERATING PERFORMANCE
		 AND PROFITABILITY
		 SALES REVENUE

		 The Company sales revenue from the year 2014
and 2013 was at 6,853.21 million baht and 6,388.57
million baht respectively, with the growth rate of 7.27%
as a result from distributing new products, including
advertising preparation and sales promotion continuously.
The Company focused on increasing sales and evenly
distributed products to more consumers. Nevertheless,
sales revenue can be categorized according to distribution
channel as follows:

REVENUE CATEGORIZED ACCORDING TO
DISTRIBUTION CHANNEL

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht
2557
2014
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
AMOUNT

PERCENT

2556
2013
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
AMOUNT

PERCENT

PERCENT

ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง		

6,232.74

90.95

5,858.13

91.70

6.39

ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก		

164.46

2.40

157.76

2.47

4.25

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร

448.78

6.55

363.31

5.69

23.53

ธุรกิจส่งออก		

7.23

0.11

9.36

0.15

(22.76)

รวมทั้งสิ้น		
Total

6,853.21

100.00

6,388.56

100.00

7.27

		

ช่องทางการจ�ำหน่าย

DISTRIBUTION CHANNEL

Wholesale Bakery Business
Retail Bakery Business
Fast Food & Restaurant
Export Business

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

INCREASE (DECREASE)

ร้อยละ
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		 1. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง
			 ในปี 2557 รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง มีสัดส่วน
ร้อยละ 90.95 ของรายได้จากการขาย เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นเป็นจ�ำนวน
374.61 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.39 เนือ่ งจากการเติบโตของ
ขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread) ได้แก่ รอยัลเบรด เป็นขนมปัง
แผ่นหนาเนือ้ นุม่ เริม่ วางจ�ำหน่ายเมือ่ ปลายปี 2556 และได้รบั ความ
นิยมจากผู้บริโภค เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557 รวมทั้งขนมปัง
แผ่นแบบอื่นๆ ที่ยังคงครองใจผู้บริโภคมาเป็นเวลายาวนาน ท�ำให้
กลุม่ ขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread) เติบโตร้อยละ 13.74 ในส่วน
ของผลิตภัณฑ์พร้อมทาน เติบโตร้อยละ 6.22 โดยเฉพาะโดนัทเค้ก
ที่มีการเพิ่มรสชาติให้หลากหลายขึ้น ในส่วนของ Hamburger Bun
and Hotdog Bun ยอดขายลดลง
		 2. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ปลีก
			 ในปี 2557 รายได้จากธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ปลีก มีสดั ส่วน
ร้อยละ 2.40 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจ�ำนวน
6.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.25 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่ม
ขึ้นของยอดขายเค้กมาดามมาร์โก้ ที่มีการเปิดสาขา Marco Shop
เพิ่มขึ้น 4สาขา จากปี 2556
		 3. ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ & ร้านอาหาร และธุรกิจส่งออก
			 ในปี 2557 รายได้จากธุรกิจฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร
และธุรกิจส่งออก มีสัดส่วนร้อยละ 6.54 และร้อยละ 0.11 ของรายได้
จากการขาย ตามล�ำดับ
		 รายได้อนื่
		 ในปี 2557 บริษทั มีรายได้อนื่ จากดอกเบีย้ รับจ�ำนวน 46.5
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.2 จากปีก่อน มีผลมาจากเงินฝาก
ธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน และ การลงทุนในกองทุนส่วน
บุคคล บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
		 ต้นทุนขาย
		 ต้นทุนขายในปี 2557 มีจ�ำนวน 4,188.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
211.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.32 จากปีก่อน เนื่องจาก
การใช้วตั ถุดบิ และบรรจุภณั ฑ์มากขึน้ ตามยอดขาย และส่วนหนึง่ มา
จากราคาวัตถุดบิ บางรายการปรับขึน้ อย่างไรก็ดบี ริษทั มีการบริหาร
จัดการควบคุมต้นทุน ท�ำให้เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนขายต่อรายได้
จากการขาย ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 61.11 ลดลงจากปี 2556 ซึ่งอยู่
ที่ร้อยละ 62.25 ส่งผลให้มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 38.89 เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 37.75
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		 1. WHOLESALE IN BAKERY BUSINESS
			 For the year 2014, revenue from wholesale
bakery business were at 90.95% of sales revenue, increased
from previous year at the amount of 374.61 million baht
or increased at 6.39%, as a result from the growth of
sliced bread such as Royal Bread, a soft thick sliced bread,
which was launched during the end of 2013 and has
continuously gained popularity from consumers in 2014,
this also includes other sliced bread that have been in the
consumers’ heart for a long time allowing sliced bread
group to grow 13.74%; for ready to eat products growth
rate was at 6.22% especially donut cake that increased
the flavor to be more varieties but the sales volume of
Hamburger Bun and Hotdog Bun decreased.

		 2. RETAIL BAKERY BUSINESS
			 Revenue from retail bakery business for the
year 2014 was at 2.40% of revenue from sales, which
increased from prior at 6.7 million baht or increased by
4.25%, primarily as a result from the increased in sales
volume of Madame Marco Cake, which open 4 more
Marco Shop branches from the year 2013.

		 3. FAST FOOD & RESTAURANT AND
			 EXPORT BUSINESS
			 In the year 2014, revenue from Fast Food &
Restaurant and Export Business were 6.54% and 0.11%
of the sales revenue, respectively.

		 OTHER REVENUE
		 For the year 2014, other revenue from interest
received was at the amount of 46.5 million baht, increased
by 49.2 % from previous year as a result from bank
deposit, bills of exchange investment and investment on
President Bakery Public Company Limited private fund.

		 COST OF SALES
		 Cost of sales for the year 2014 was at 4,188.18
million baht, increased 211.42 million baht or 5.32% from
the previous year; as a result from the increased in
utilizing raw material and packaging in line with the sales
volume including the price adjustment. However, the
Company has cost control management, therefore, when
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		 ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
		 ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ปี 2557 จ�ำนวน 1,564.88
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.63 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าตอบแทน
พนักงานขาย ได้แก่ ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงและ
เงินรางวัลจากการขาย ที่สูงขึ้นตามจ�ำนวนพนักงาน และยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้น

		 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

		 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า มีจ�ำนวน 3.54
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.31 จากปีก่อน
		 ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
		 ในปี 2557 มีจ�ำนวน 13.83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.88
จากปีก่อน เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายของสัญญาเช่าการเงินลดลง และ
เงินฝากพนักงานซึ่งเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง
		 ก�ำไรสุทธิ
		 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 1,041.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
10.26 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น และมีอตั ราก�ำไรสุทธิรอ้ ยละ 15.06
ของรายได้รวม ซึง่ มีผลมาจากยอดขายและรายได้อนื่ ทีเ่ พิม่ มากขึน้
ท�ำให้มีก�ำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.31 บาทต่อหุ้น

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์รวมมีมูลค่า
5,949.31 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน
639.68 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก ได้แก่ สินทรัพย์
หมุนเวียน 2,817.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.36 ของสินทรัพย์
รวม โดยรายการที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเงินฝากประจ�ำในสถาบันการเงิน ท�ำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่ดี
		 ส่วนลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ จ�ำนวน 791.15 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 13.30 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
4.15 ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นห้างฯ ร้านค้าขนาดใหญ่ ได้มีการสั่งซื้อ
สินค้าส�ำรองไว้ช่วงปลายปี 2557 มากขึ้น ซึ่งจะช�ำระหนี้ตรงตาม
ก�ำหนดเวลา นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้กนั ส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
เป็นจ�ำนวน 0.1 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอส�ำหรับหนี้ที่ค้างนาน ทั้งนี้
ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหนีเ้ ฉลีย่ 40 วัน โดยมีลกู ค้าทีเ่ ป็นขายสด
ประมาณร้อยละ 30 และขายเชื่อร้อยละ 70 โดยในปี 2557 ระยะ
เวลาเก็บเงินเฉพาะลูกหนี้ขายเชื่อ เฉลี่ยอยู่ที่ 55วัน และบริษัทให้
เครดิต 30วันแก่ลูกค้า

compare to the sales cost to the sales revenue for the
year 2014 was at 61.11% decreased down from 2013 at
62.25%, causing gross profit rate to be at 38.89%,
increased at 37.73% from the previous year.

		 SELLING AND ADMINISTRATIVE
		 EXPENSES
		 Selling and administrative expenses for the year
2014 was 1,564.88 million baht or 22.63% of the total
revenue, which slightly increased compare to previous
year as a result from effective expense control. The
increased expenses were from employee remunerations
such as commission, OT, allowance and sales prize
reward, which increased in accordance with the number
of employees and the increased in sales volume.

		 SHARE OF PROFIT FROM INVESTMENT
		 IN JOINT VENTURE
		 Share of profit from investment in joint venture
was at 3.54 million baht, increased by 6.31% from the
previous year.

		 FINANCIAL EXPENSES
		 In 2014, financial expenses was at 13.83 million
baht decreased down at 4.88% from previous year, due
to the decreased of interest payable of financial lease and
employees deposit which is one of the welfare offered.

		 NET PROFIT
		 The Company has net profit of 1,041.18 million
baht, increased at 10.26% if compare to previous year
where net profit margin was at 15.06% of the total
revenue. This was due to the increased in sales volume
and other sales, where earnings per share was at 2.31
baht per share.

3. ASSETS MANAGEABILITY
		 As at December 31 2014, the total assets was
5,949.31 million baht, increased from December 31st,
2013, at 639.68 million baht, consisted of core assets that
are 2,817.59 million baht of current assets or 47.36% of
the total assets. By which the increased transaction came
from temporary investment, most of which came from
fixed deposit with financial institute allowing the
Company to have good investment return.
		 For trade account receivable and other account
receivable were at 791.15 million baht, can be calculated
as 13.30% of the total assets, which increased 4.15% from
the previous year. Most of the account receivables were
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ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 3,131.72 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 52.64 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
1.60 มาจากเงินลงทุนระยะยาวในกองทุนส่วนบุคคล โดยมีการ
ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี อายุ เ กิ น 1ปี ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ได้
ผลตอบแทนทีด่ ขี นึ้ และมีการลงทุนซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Business
Intelligence)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน
4,626.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.77 ของหนี้สินและส่วนของ
ผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 545.72
ล้านบาท เป็นผลมาจากก�ำไรสุทธิทเี่ พิม่ ขึน้ และส่วนทีล่ ดลงมาจาก
การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 495 ล้านบาท ท�ำให้มีมูลค่า
ตามบัญชี 10.28 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 9.07
บาทต่อหุ้น และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 23.92

4. สภาพคล่องและความเพียงพอ
		 ของเงินทุนของบริษทั

		 ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 1,457.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน จ�ำนวน 86.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.28
		 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 1,875.06 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1,284.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 217.58 โดยเงินสด
ที่ใช้ไปส่วนใหญ่เป็นการลงทุนชั่วคราวโดยการฝากประจ�ำตั้งแต่ 3
เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนชั่วคราว
ประเภทอืน่ และมีการซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการด�ำเนินงาน
		 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 571.29
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.27 ส่วนใหญ่
เป็นการช�ำระหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน จากการท�ำ Leasing รถ
ในการจัดส่ง ขนส่งสินค้า และมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง เป็น
จ�ำนวนเงิน 495 ล้านบาท
		 ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน
124.64 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพ
คล่อง 2.64 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 2.25 เท่า ส�ำหรับ
ระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที่ 1 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 40 วัน ลดลง
จากปีก่อน 1 วัน และระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย 69 วัน ซึ่งเท่ากับปี
ก่อน ท�ำให้บริษัทมีรอบหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) อยู่ที่ 28
วัน จะเห็นได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น สามารถ
บริหารจัดการเงินทุนในการประกอบธุรกิจอย่างรอบคอบเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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mainly department stores or large size stores that ordered
more products as backup during the end of 2014, which
will settle their debt according to the schedule. Moreover,
the Company has reserved the allowance for doubtful
debt at 0.1 million baht which is adequate for long-term
debt outstanding. The average period of collecting from
account receivable is 40 days, where there were 30% sell
on cash customers and 70% sell on credit. In 2014, the
average of sell on credit account receivables’ collecting
period was 55 days and the Company gives 30 days credit
to the customers.
Non-current assets were at 3,131.72 million baht,
calculated as 52.64% of the total asset, increased from
the previous year at 1.60%, which derived from long-term
investment in private fund. Invest more in the securities
that are over 1 year, in order for the Company to get
good investment return and invest in purchasing Business
Intelligence program.
As at December 31st, 2014, shareholders’ equity was
at 4,626.49 million baht, calculated as 77.77% of liabilities
and shareholders’ equity, which increased from December
31st, 2013 at 545.72 million baht, resulting from the
increased in net profit. The reduction derived from paying
dividend to shareholders at 495 million baht causing to
have book value at 10.28 baht per share, increased from
2013, which was at 9.07 baht per share, and 23.92%.
shareholders’ return rate.

4. LIQUIDITY AND ADEQUACY
		 OF COMPANY’S CAPITAL
As for the year ended on December 31st 2014,
the Company has net cash from operating activities at
1,457.74 million baht, increased 86.17 million baht from
the previous year or calculated as 6.28%.
		 Net Cash used in investing activities were at
1,875.06 million baht, increased 1,284.63 million baht or
217.58%. Most of the cash was used in temporary
investment, a 3 months to 1 year fixed deposit, which
gives better rate of investment return than other
temporary investment; and the cash were also used in
purchasing operating machines and equipments.
		 Cash flows used in financing activities were
571.29 million baht, increased 7.15 million baht or
calculated as 1.27%. Most were the payment of financial
leas liabilities from delivery car leasing and from 2
dividend payments at the amount of 495 million baht.

126

รายงานประจําปี 2557 • บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

5. ภาระผูกพันด้านหนีส้ นิ และการบริหาร
		 จัดการภาระนอกงบดุล

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน
1,322.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน 93.96 ล้านบาท
ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ ซึง่ เป็นการซือ้ วัตถุดบิ
และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า ส�ำหรับภาระผูกพันอื่น ส่วน
ใหญ่เกิดจากสัญญาซื้อเครื่องจักร และสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน และการเช่าอาคารที่ใช้เป็นศูนย์กระจาย
สินค้า ทั้งนี้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.29 เท่า
ซึ่งอยู่ในระดับต�่ำมาตลอด มีอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระ
ดอกเบีย้ 134.59 เท่า และอัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
1.62 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุนของ
บริษทั และความสามารถในการช�ำระหนีแ้ ละภาระผูกพันของบริษทั
โดยบริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ

6. ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อผลการด�ำเนิน
		 งานหรือฐานะการเงินในอนาคต

		 ในช่วง 1 ปีกว่าๆ นับจากนี้ บริษทั วางแผนการใช้เงินเพือ่
ลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมบางชัน ประมาณ
500 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 8.4 ของสินทรัพย์รวม
จากโครงการลงทุนทีจ่ ะมีขนึ้ นีท้ ำ� ให้บริษทั จะมีกระแสเงินสดใช้ไปใน
การลงทุนเพิ่มมากขึ้น เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ บริษัทสามารถ
ขยายก�ำลังการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น และทันต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค เป็นการเพิ่มยอดขายและเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนต่อ
ผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น
		 ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่เกิดขึ้นมากมาย
ทั้งผู้ผลิตรายใหญ่ รายย่อย ร้านเบเกอรี่แบบโฮมเมด รวมทั้งร้าน
ค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีแผนกผลิตขนมปังเอง ท�ำให้การแข่งขันใน
ธุรกิจนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงพยายาม
รักษาฐานลูกค้า และขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ให้มากขึ้น ด้วย
การรักษาคุณภาพ และความสด ใหม่ของผลิตภัณฑ์ทอี่ อกสูผ่ บู้ ริโภค
ทั้งความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย
เป็นการเพิ่มทางเลือก และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ประกอบกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อให้การกระจายสินค้า
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทั่วถึงมากขึ้น

		 This allow the Company to have cash and cash
equivalent of 124.64 baht and as at December 31st, 2014,
the Company has liquidity ratio at 2.64 times, increased
from 2013, which was at 2.25 times. The sales period is
1 day, average collection period is 40 days, which
decreased down 1 day from the previous year and the
average liquidate period was at 69 days which is equal to
the previous year; making the Company’s cash cycle to
be 28 days. It can be seen that the Company’s liquidity is
in good criterion and able to prudently manage fund in
operating business to achieve highest benefit.

5. OBLIGATIONS IN LIABILITIES
		 AND OFF-BALANCE SHEET
		 ARRANGEMENTS
As at December 31st, 2014, the total liabilities
was amounted to 1,322.82 million baht, increased 93.96
million baht from the previous year, due to account
payables and other payables, which derived from the
purchased of raw materials and packages that used in
manufacturing products. For other obligations, mainly
due to the purchase of machinery contract and operating
lease related to the lease of land and lease of buildings
that used as distribution center. The liabilities ratio to
shareholders’ equity was at 0.29 times, which was always
at low level, where the interest coverage ratio was at
134.59 times and Debt service coverage ratio cash basis
at 1.62 times. Which demonstrates the Company’s
stability of the capital structure as well as debt and
obligation capacity, by which the Company did not make
any loan from financial institutes.

6. FACTORS THAT IMPACT ON 		
		 OPERATING PERFORMANCE OR 		
		 FINANCIAL STATUS IN THE FUTURE
		 About a year and a half from now, the Company
planned to invest in constructing new plant at Bang Chan
industrial estate, approximately 500 million baht or 8.4%
of total assets. From the investment in the project will
allow the Company to have cash flow to invest more and
when the project is completed, the Company will be able
to expand and increase manufacturing capacity, and keep
pace with the consumers demand. Investing in the
construction will increase sales volume where it will turn
into high investment return fro shareholders.
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		 จากกระแสการรักษาสุขภาพท�ำให้ผบู้ ริโภคหันมาให้ความ
ส�ำคัญในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ซึ่งบริษัทได้ให้ความส�ำคัญใน
ด้านนี้เช่นกัน จึงให้ความใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อให้ลูกค้าได้ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
ของบริษัท

7. ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
		 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

			 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
			 s ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557 มีจ�ำนวนเงิน
				 รวม 900,000 บาท

		 2. ค่าบริการอืน่

			 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ในปี 2557
ประกอบด้วย
			 s ค่าตรวจสังเกตุการณ์ทำ� ลายสินค้าคงเหลือให้แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีจ�ำนวนเงินรวม 20,000 บาท
			 s ตรวจสอบเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ-ตรวจสอบตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่ก�ำหนดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน รวม 2 บัตร เป็นจ�ำนวนเงินรวม 185,000 บาท
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At present, there are several bakery
entrepreneurs, both the major manufacturer, sub
manufacturer, home made bakery, including big retail
stores that have their own bread production unit causing
high competition in this business. However, the Company
keeps maintaining the customers base and expand more
into new target group by maintaining the quality and
freshness of the products to the consumers as well as
committed to developing products to create a wide
variety of choices and to meet the consumers demand;
including the logistic development to distribute more
products and able to reach consumers more thoroughly.
From the trend of maintaining one’s health causing
consumers to place importance in selecting products
more, which the Company as well places importance in
this aspect as well. The Company therefore, emphasizes
in selecting quality raw material and are beneficial to
consumers in order for the consumers to trust in the
Company’s products.

7. AUDITOR REMUNERATION
		 1. AUDIT FEE
			 The Company paid audit fees to
			 s Company’s auditor at the amount of
900,000 baht for the year 2014

		 2. NON-AUDIT FEE
			 For the year 2014, the Company paid
remuneration of other services to:
			 s The Company’s auditor at the amount of
20,000 baht for the observation of inventory demolishing.
			 s Specific audit objectives - audit in
accordance with the conditions of promotion certificate
stipulated by the Board of Investment of Thailand. Two
certificate, which amounted to 185,000 baht.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2557
AUDIT COMMITTEE REPORT FOR THE YEAR 2014
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั เพรซิเดนท์
		 เบเกอรี่ จ�ำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิ มีประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน ด้านวิทยาศาสตร์การ
อาหาร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการบริหารจัดการองค์กร
โดยคณะกรรมการบริษัทมีค�ำสั่งแต่งตั้งดังรายนามต่อไปนี้
1. รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 (มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้าน
		 วิทยาศาสตร์การอาหาร)
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)
		 *นายพิมล รัฐปัตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอลาออกมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 และคณะกรรมการ
บริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ รศ.ดร.สุวมิ ล กีรติพบิ ลู เป็นกรรมการตรวจสอบ
มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎบั ต รคณะ
กรรมการตรวจสอบ และได้ปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วน
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และ
การมีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ดังนี้

TO		 SHAREHOLDERS OF PRESIDENT 		
		 BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
The Audit Committee of President Bakery Public
Company Limited comprised of four independent directors
who are professionally competent in accounting and
finance, food science, medical science and organization
management. The Board of Directors had appointed
1. Assoc. Prof. Dr. Suwimon Keeratipibul		
		 Chairman of the Audit Committee
		 (Individual with knowledge, skills and experience
		 in food science)
2. Dr.Yupa Soontrapa					
		 Audit Committee
		 (Individual with knowledge, skills and experience
		 in medical science)
3. Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom 			
		 Audit Committee
		 (Individual with knowledge, skills and experience
		 in accounting and finance)
		
4. Mr. Boonsak Chiempricha			
		 Audit Committee
		 (Individual with knowledge, skills and experience
		 in accounting and taxation)
		 *Mr. Phimol Rattapat, Chairman of the Audit
Committee had resigned from the position commencing
on 1st September 2014 and the Board of Directors has
resolution in appointing Assoc. Prof. Dr. Suwimon
Keeratipibul as the Chairman of the Audit Committee
commencing on 16th September 2014.
All of which are fully qualified individuals in
compliance with the audit committee charter and fully
perform its duties according to the scope of duties and
responsibilities assigned by the Board of Director, which
is in line with the regulations of Stock Exchange of
Thailand. With the policy to exercise in accordance with
the principle of good corporate governance and has
internal audit system to ensure that the Company
practices continuously, regularly, effectively, efficiently,
transparently and is accountability, for the highest benefit
to shareholders, investors, stakeholders, employees and
any related parties. Which are as follows
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เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกัน เพือ่ ให้มกี ารท�ำงานอย่าง
เป็นระบบ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตขึ้นได้
s เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานเป็น
หลัก โดยก�ำหนดให้มกี ารระบุปจั จัยเสีย่ งให้ครอบคลุมในแต่ละระบบ
งานเมื่อท�ำการตรวจสอบ
s ให้ความส�ำคัญส�ำหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี
หรือมีวาระเท่าเพียงจ�ำนวนที่ยังคงมีอยู่ ในคณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามา
ท�ำงานใหม่ได้ และก�ำหนดช่วงของวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคณะ
กรรมการตรวจสอบเหมือนคณะกรรมการบริษัท โดยมีนายนิติภัทร์
เวชกามา ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การส่วนตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ
โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4
ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านได้
เข้าร่วมประชุมพร้อมกันจ�ำนวน 2 ครั้ง และมี 2 ครั้งที่กรรมการ
ตรวจสอบ 1 ท่านขอลาประชุมเนื่องจากมีภารกิจจ�ำเป็น นอกจาก
นี้ยังมีวาระการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอก ได้แก่ บริษัท
ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด เพือ่ พิจารณาระบบการควบคุมภายในเกีย่ ว
กับรายงานทางการเงินของบริษัทตลอดจนข้อสังเกตและรายงาน
ผลการตรวจสอบของหน่วยงานดังกล่าว วาระการประชุมร่วมกับ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบ
และเสนอขอความเห็นชอบเรื่องกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รวมถึงได้ประชุมกับผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ
สรุปผลการพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร
ของบริษัทพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงิน
ประจ�ำปี รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอ ทันต่อเวลาการปฏิบตั ิ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการบัญชี และการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชี
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบถาม และรับฟังค�ำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และเพียงพอ จึงมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
s
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s Emphasized on preventive audit to operate
systemically and to prevent corruption risk that may
occur.
s Emphasized on operational risk management
primarily by stipulating to specify risk factors that cover
each working system when audit.
s Emphasize on the executive officers and
employees performance to be in compliance with the
related laws, requirements, and any related rules and
regulations.
The audit committee shall hold term of office for one
year or retained his/her term of office for the remaining
time as the Board of Directors. Directors who retired
upon the expiration of the office term may be re-elected.
The term of office of the Audit Committee should end at
the same time as that of the board of directors, by having
Mr. Nitipat Vechkama, Internal Audit Assistant Manager
as the Secretary to the Audit Committee.
In the year 2014, Audit Committee held four meetings
to perform its duties as stated in the Audit Committee
Charter. From the total of four meetings, two meetings
were attended by all audit committee and in two of the
meetings an audit committee requested for personal
necessity leaves of absence. Moreover, the Audit
Committee held meeting with external auditors from EY
Office Limited to consider financial reports of internal
control system along with observations and audit report
of the said division.
The audit committee held meeting with internal
control division and had received the audit performance
report as well as comment on the internal control division
charter and annual audit plan. This includes meeting with
the chief executive officer on the related agenda to
consider on various issues, conclude the consideration
and submitted to the Board of Director and Management
team to consider and put into practice. Which are as
follows:
1. Consider and review annual and quarterly
financial statements, as well as disclose sufficient
information in time and in accordance to the generally
accepted accounting policies, accounting standard and
the Company’s significant changes in accounting policies.
The audit committee works in collaboration with the
auditors before submitted to the Board of Director, which
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2. สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ส�ำคัญ โดยพบว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของการด�ำเนินงาน รวมทั้งมี การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบ
ถ้วนและเชือ่ ถือได้ โดยในปี 2557 ได้เสนอแนะให้ฝา่ ยบริหารติดตาม
การพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ได้แก่
ระบบการบริหารการผลิตสินค้า ระบบซ่อมบ�ำรุงรักษายานพาหนะ
และระบบการบริหารวัตถุดบิ คงคลัง เพือ่ ให้ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานรายงาน
การตรวจสอบและก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุม
ระบบงานทีส่ ำ� คัญของบริษทั ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำต่างๆ ต่อผูต้ รวจ
สอบภายใน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน
โดยได้มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี ทัง้ นีย้ งั ได้สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาความรูข้ องบุคลากรของ
หน่วยงานตรวจสอบ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และยกระดั บ การตรวจสอบภายในให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เกี่ ย วกั บ การจั ด ท� ำ แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ การ
(Operation Risk) ในด้านการผลิต ด้านส�ำนักงาน และด้าน
ฝ่ายขาย เพื่อทราบถึงผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ และหา
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งได้เสนอแนะ
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในน�ำผลการประเมินความเสี่ยง ไปใช้
ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของบริษัท พร้อมทั้ง
ก�ำหนดให้มีการทบทวนแผนการตรวจสอบของบริษัท เป็นประจ�ำ
ทุกครั้ง เมื่อความเสี่ยงของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็น
แนวทางการตรวจสอบของบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5. ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยและส� ำ นั ก งานคณะกรรมการหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยพบว่ารายการดังกล่าวเป็นการด�ำเนินการตาม
ธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่สมเหตุสมผล และได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
6. สอบทานให้การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อ
ให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

the Audit Committee has clearly and sufficiently questioned
and listened to the executive officers and auditors’
explanation on the related matters. The Audit Committee
and the auditor confirm that, to the best of its knowledge
and belief, the Company’s financial statements are
accurate in the significant matters and in accordance with
the generally accepted accounting standard.
2. Review significant internal control system. The
Company’s internal control system are appropriate,
adequate, transparent, efficient and effective, able to
achieve operating objectives and goal, including accurate,
complete and reliable disclosure of information. In the
year 2014, the audit committee had suggested management
division to monitor the development and improvement
of Company’s internal control, which are manufacturing
management system, vehicle maintenance system, raw
material inventory management system; in order for the
internal control system to have adequate efficiency with
the acceptable risk level and appropriate with the changes
in business environment.
3. Review internal audit through the revision of
audit report and monitored internal audit works which
covered Company’s significant business system as well as
give advice to internal auditor to enhance the efficiency
and effectiveness in performing task. The audit committee
had considered and approved of audit plan for the year
as well as supported the knowledge development of audit
personnel division in order for internal audit performance
to be in accordance with the international standard and
to promote internal audit to be more effective.
4. To acknowledge reports from the risk management
committee regarding the plan of operational risk
management in manufacturing, office and sales, in order
to acknowledge the impact of risks and able to determine
risk management guidelines. Moreover, the audit
committee has suggested that internal audit division
should apply risk evaluation results in to the Company’s
annual internal audit plan along with stipulated to have
audit plan review regularly when there are changes in
risk as a guideline for the Company’s audit to be more
efficient.
5. The Audit Committee has reviewed and provided
opinions on the connected transactions or transactions
that may have conflict of interest, as well as disclosed
such information in accordance with the requirements of
the Stock Exchange of Thailand and the Securities and
Exchange Commission. Such transactions are normal
business operations with reasonable prices and the
information have been correctly, completely and
sufficiently disclosed.
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7. ได้มกี ารน�ำเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจ
สอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มี การประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เพื่อช่วยตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นด้วย
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดในการ
รับข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากผู้บริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า บริษัท
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) มีกระบวนการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และไม่พบ
รายการใดทีอ่ าจมีผลกระทบอันเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน ระบบ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงมี
ความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยง
กันเป็นรายการทีเ่ ป็นธุรกิจตามปกติทวั่ ไป สมเหตุสมผล และไม่พบ
รายการใดที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดและกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. Review to ensure that the company practices
according to the Securities and Exchange laws and the
regulations of the Stock Exchange of Thailand, as well as
any other laws that are related to the business to ensure
of the accuracy and transparency for shareholders and
all related parties.
7. Present audit committee’s activities report to
the Board of director in every audit committee’s meeting
to be in line with good audit committee guidelines.
8. Consider, select, appoint and propose auditors’
remuneration to the Board of Director for the approval
from shareholders’ meeting.
9. All audit committee members attended the
shareholders’ meeting no. 35 on April 22, 2014 to assist
in answering shareholders’ inquiries.
By performing such duties, the audit committee has
perform its duties fairly, independently and has no
limitation in receiving information at which the executive
officers and involved employees were fully cooperate.
Through contemplation of the aforementioned reports,
the audit committee has concluded that financial report
compilation procedure of President Bakery Public
Company Limited is in accordance with the generally
accepted accounting standard and has not found any
transaction that may significantly effect financial
statement. The Company has appropriate, adequate and
effective internal control, internal audit and risk
management. Connected transactions are of normal
business operations, which were appropriate and no
unusual transaction was found. The Company had
operated within the framework of the law of Securities
and Exchange as well as abided by regulations and other
laws related to the Company’s business.

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

On behalf of the Audit committee

(รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล)

(AssOC. Prof. Dr. Suwimon Keeratipibul)
Chairman of The Audit Committee

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน ประจำ�ปี 2557

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES
FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR 2014

คณะกรรมการบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ได้
ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท
เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มเี งือ่ นไข จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีเ่ ป็นอิสระ งบการเงิน
จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
อย่างครบถ้วน เป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการใช้งบการเงินของผู้ถือ
หุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระและเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ ท�ำหน้าที่
สอบทานให้บริษทั มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและผลการด�ำเนิน
งานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมต่อการบริหารความเสีย่ ง
ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั และ
ข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยและปฏิบตั เิ กีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และเชื่อถือได้ ซึ่งความเห็นของ

The Board of Director of President Bakery Public
Company Limited values the duties and responsibilities to
practice in accordance with good corporate governance
principles. The Board of Directors is responsible for the
Company’s financial statement and financial information
presented in the annual report as well as financial
statement for the year ended December 31, 2014. In
preparing the financial statements, appropriate accounting
policies have been adopted and regularly adhered to, using
careful discretion and reasonable estimates. As well as,
key information has been adequately disclosed in the notes
to the financial statements.
The Company financial reports has been audited and
verified unconditionally by the authorized independent
auditor. Financial statement completely reflects actual
financial position and operating performance for the past
year for shareholders and general investors benefits in
using financial statement.
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

Annual Report 2014 • President Bakery Public Company Limited

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในหน้ารายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อ
ถือได้ของงบการเงินของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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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.
In the Board of director opinion, the Company’s
internal control system is satisfactory and can assured
the reliability of the financial statements of the President
Bakery Public Company Limited as at 31 December 2014.

(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์)
ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย)
กรรมการผู้อำ�นวยการ

(Mr. PIpat Paniangvait) (Mr. Apichart Thammanomai)
Chairman of The Board
Managing Director
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รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสดทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่
ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวม
ทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  

		

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพันธ์ 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์

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

6
7
8, 10
9

124,637,314
1,674,345,443
791,151,793
189,817,939
37,638,316
2,817,590,805

1,113,242,389
156,541,393
759,600,209
174,218,295
23,745,015
2,227,347,301

124,637,314
1,674,345,443
791,151,793
189,817,939
37,638,316
2,817,590,805

1,113,242,389
156,541,393
759,600,209
174,218,295
23,745,015
2,227,347,301

11
12
13
14

21,846,258
215,127,988
65,000,000
2,805,558,278
1,651,453
5,004,606
1,014,216
7,686,810
8,827,134
3,131,716,743
5,949,307,548

19,473,070
137,324,818
65,000,000
2,844,170,722
1,839,496
1,280,300
1,341,595
5,865,136
5,989,180
3,082,284,317
5,309,631,618

5,850,000
215,127,988
65,000,000
2,805,558,278
1,651,453
5,004,606
1,014,216
7,686,810
8,827,134
3,115,720,485
5,933,311,290

5,850,000
137,324,818
65,000,000
2,844,170,722
1,839,496
1,280,300
1,341,595
5,865,136
5,989,180
3,068,661,247
5,296,008,548

15
16
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงาน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

10, 17

707,019,346

664,300,096

707,019,346

664,300,096

10, 18

86,372,911
62,502,598
183,582,835
27,927,974
1,067,405,664

79,618,323
42,124,464
176,037,810
26,154,963
988,235,656

86,372,911
62,502,598
183,582,835
27,927,974
1,067,405,664

79,618,323
42,124,464
176,037,810
26,154,963
988,235,656

10, 18
10, 19
19
20

89,374,696
73,499,325
31,197,149
59,252,748
2,091,038
255,414,956
1,322,820,620

91,979,414
69,327,264
32,039,324
45,837,370
1,445,117
240,628,489
1,228,864,145

89,374,696
73,499,325
31,197,149
59,252,748
2,091,038
255,414,956
1,322,820,620

91,979,414
69,327,264
32,039,324
45,837,370
1,445,117
240,628,489
1,228,864,145

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
3,454,537,808
2,569,607
4,626,486,928
5,949,307,548

45,000,000
2,915,113,151
(3,725,191)
4,080,767,473
5,309,631,618

45,000,000
3,438,541,550
2,569,607
4,610,490,670
5,933,311,290

45,000,000
2,901,490,081
(3,725,191)
4,067,144,403
5,296,008,548

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
21
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

138

รายงานประจําปี 2557 • บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

ก�ำไรขาดทุน:

รายได้
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
22
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
11
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
23
ก�ำไรส�ำหรับปี

6,853,210,262
46,461,962
14,498,501
6,914,170,725

6,388,565,753
31,135,480
20,450,372
6,440,151,605

6,853,210,262
46,461,962
15,668,501
6,915,340,725

6,388,565,753
31,135,480
22,263,872
6,441,965,105

4,188,176,355
962,956,510
601,927,325
5,753,060,190

3,976,756,870
860,722,539
574,509,043
5,411,988,452

4,188,176,355
962,956,510
601,927,325
5,753,060,190

3,976,756,870
860,722,539
574,509,043
5,411,988,452

1,161,110,535
3,543,188

1,028,163,153
3,327,632

1,162,280,535
-

1,029,976,653
-

1,164,653,723
(13,833,585)
1,150,820,138
(109,644,272)
1,041,175,866

1,031,490,785
(14,537,624)
1,016,953,161
(72,631,207)
944,321,954

1,162,280,535
(13,833,585)
1,148,446,950
(109,644,272)
1,038,802,678

1,029,976,653
(14,537,624)
1,015,439,029
(72,631,207)
942,807,822

20

(7,730,157)

9,517,539

(7,730,157)

9,517,539

12

7,868,498

(4,656,489)

7,868,498

(4,656,489)

23

(594,752)
(456,411)
1,040,719,455

297,810
5,158,860
949,480,814

(594,752)
(456,411)
1,038,346,267

297,810
5,158,860
947,966,682

2.31

2.10

2.31

2.10

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :

ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

674,379,513
674,379,513
674,379,513

450,000,000
450,000,000
450,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย

25

25

674,379,513
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

450,000,000
-

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ทุนที่ออก
จ�ำหน่าย
และช�ำระแล้ว

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้

45,000,000

45,000,000
-

45,000,000

45,000,000
-

จัดสรรแล้ว ส�ำรอง
ตามกฎหมาย

3,454,537,808

2,915,113,151
1,041,175,866
(6,751,209)
1,034,424,657
(495,000,000)

2,915,113,151

2,398,407,146
944,321,954
8,884,051
953,206,005
(436,500,000)

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

2,569,607

(3,725,191)
6,294,798
6,294,798
-

(3,725,191)

(3,725,191)
(3,725,191)
-

2,569,607

(3,725,191)
6,294,798
6,294,798
-

(3,725,191)

(3,725,191)
(3,725,191)
-

ส่วนเกิน(ต�ำ่ กว่า)ทุน
จากการวัดมูลค่า
รวมองค์ประกอบ
เงินลงทุน
อื่นของส่วนของ
ในหลักทรัพย์
ผู้ถือหุน้
เผื่อขาย

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

4,626,486,928

4,080,767,473
1,041,175,866
(456,411)
1,040,719,455
(495,000,000)

4,080,767,473

3,567,786,659
944,321,954
5,158,860
949,480,814
(436,500,000)

รวม

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

25

25

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

674,379,513
674,379,513
674,379,513
674,379,513

ทุนที่ออก
จ�ำหน่าย
และช�ำระแล้ว

450,000,000
450,000,000
450,000,000
450,000,000

45,000,000

45,000,000
-

45,000,000
45,000,000

3,438,541,550

2,901,490,081
1,038,802,678
(6,751,209)
1,032,051,469
(495,000,000)

2,386,298,208
942,807,822
8,884,051
951,691,873
(436,500,000)
2,901,490,081

ยังไม่ได้จัดสรร

2,569,607

(3,725,191)
6,294,798
6,294,798
-

(3,725,191)
(3,725,191)
(3,725,191)

2,569,607

(3,725,191)
6,294,798
6,294,798
-

(3,725,191)
(3,725,191)
(3,725,191)

ส่วนเกิน(ต�ำ่ กว่า)ทุน
จากการวัดมูลค่า
รวมองค์ประกอบ
เงินลงทุน
อื่นของส่วนของ
ในหลักทรัพย์
ผู้ถือหุน้
เผื่อขาย

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

4,610,490,670

4,067,144,403
1,038,802,678
(456,411)
1,038,346,267
(495,000,000)

3,555,677,721
942,807,822
5,158,860
947,966,682
(436,500,000)
4,067,144,403

รวม

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว ส�ำรอง
ตามกฎหมาย

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ต่อ)
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งบกระแสเงินสด
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

ก�ำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการจ�ำหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
เงินปันผลรับจากกิจกรรมร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,150,820,138

1,016,953,161

1,148,446,950

1,015,439,029

476,992,149
10,354
1,432,759
(3,543,188)
696,560
298,302
10,008,131
(46,461,962)
(1,098,532)
11,598,096

468,563,983
(7,875,512)
(3,327,632)
(6,425)
91,634
11,204,455
(31,135,480)
12,599,702

476,992,149
10,354
1,432,759
696,560
298,302
10,008,131
(46,461,962)
(1,098,532)
(1,170,000)
11,598,096

468,563,983
(7,875,512)
(6,425)
91,634
11,204,455
(31,135,480)
(1,813,500)
12,599,702

1,600,752,807

1,467,067,886

1,600,752,807

1,467,067,886

(30,670,391)
(15,599,644)
2,046,943
(3,042,645)

(51,521,481)
(19,027,050)
(4,627,122)
257,163

(30,670,391)
(15,599,644)
2,046,943
(3,042,645)

(51,521,481)
(19,027,050)
(4,627,122)
257,163

4,825,511
6,389,773
645,921
(4,322,910)
1,561,025,365
(11,598,096)
(91,682,564)
1,457,744,705

65,053,141
8,272,448
175,248
(4,004,975)
1,461,645,258
(12,599,702)
(77,467,116)
1,371,578,440

4,825,511
6,389,773
645,921
(4,322,910)
1,561,025,365
(11,598,096)
(91,682,564)
1,457,744,705

65,053,141
8,272,448
175,248
(4,004,975)
1,461,645,258
(12,599,702)
(77,467,116)
1,371,578,440
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงานลดลง
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ช�ำระเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(2,002,323,602)
412,433,618
(318,141,411)
3,656,306
188,043
(4,378,173)
31,258,124
2,245,752
(1,875,061,343)

(884,015,848)
(35,000,000)
585,711,449
(297,409,367)
8,783,453
6,403,515
(1,087,073)
24,370,613
1,813,500
(590,429,758)

(2,002,323,602)
412,433,618
(318,141,411)
3,656,306
188,043
(4,378,173)
31,258,124
2,245,752
(1,875,061,343)

(884,015,848)
(35,000,000)
585,711,449
(297,409,367)
8,783,453
6,403,515
(1,087,073)
24,370,613
1,813,500
(590,429,758)

(79,618,323)
4,172,061
(842,175)
(495,000,000)
(571,288,437)
(988,605,075)
1,113,242,389
124,637,314

(84,228,742)
(22,060,551)
(21,344,520)
(436,500,000)
(564,133,813)
217,014,869
896,227,520
1,113,242,389

(79,618,323)
4,172,061
(842,175)
(495,000,000)
(571,288,437)
(988,605,075)
1,113,242,389
124,637,314

(84,228,742)
(22,060,551)
(21,344,520)
(436,500,000)
(564,133,813)
217,014,869
896,227,520
1,113,242,389

83,768,193
52,850,060

80,256,935
12,178,578

83,768,193
52,850,060

80,256,935
12,178,578
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท
เพรซิเดนท์ไรซ์ โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทฯ ด�ำเนิน
ธุรกิจหลักในการผลิตและจ�ำหน่ายขนมปัง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
ในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี
พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับในปีบญ
ั ชีปจั จุบนั
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การน�ำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
การรวมธุรกิจ
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ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนงานด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการ
เงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทัง้ หมดตามทีก่ ล่าวข้างต้นได้รบั การปรับปรุงและจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้ในปีที่น�ำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
ส�ำคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันที
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�ำไรขาดทุน หรือใน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือทยอยรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนก็ได้ นอกจากนี้ หากกรณีทกี่ จิ การมีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงาน มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ ำ� หนดให้กจิ การต้องรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่ได้รบั สิทธิในก�ำไรขาดทุนทันทีเมือ่ มีการแก้ไข
โครงการ หรือเมือ่ รับรูต้ น้ ทุนการปรับโครงสร้างทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเมือ่ รับรูผ้ ลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน
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ปัจจุบนั บริษทั ฯทยอยรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตในก�ำไรหรือขาดทุน ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯประเมินว่าเมือ่ น�ำมาตรฐานฉบับปรับปรุง
นี้มาใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนมารับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�ำไรขาดทุน จะท�ำให้บริษัทฯต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีและหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2.1 ล้านบาท และ 19.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ และท�ำให้
ก�ำไรสะสมยกมาลดลงเป็นจ�ำนวน 17.1 ล้านบาท

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรือ่ ง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิก
ไป มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ในขณะที่มาตรฐานฉบับที่ 31
ก�ำหนดให้กิจการสามารถเลือกน�ำเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันมาจัดท�ำงบการเงินรวมโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน หรือบันทึก
เป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก็ได้
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯเชือ่ ว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินนีเ้ นือ่ งจากบริษทั ฯเลือกใช้วธิ สี ว่ นได้เสียในการบันทึก
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันอยู่แต่เดิมแล้ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่
มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม
รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หาก
กิจการต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ใดตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรม
นั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของ
บริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
4.1 การรับรูร้ ายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว
รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนีก้ ารค้าและค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของสินค้า
ส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตประกอบด้วยต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย
วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงานถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ข) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ค) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ หลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกใน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
ง) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�ำ่ กว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดง
เป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
จ) เงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงมูลค่าตามราคาทุน บริษัทฯจะ
บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนต�่ำกว่าราคาทุนในบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของงวด ส่วน
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีทมี่ กี ารโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึง่ ไปเป็นอีกประเภทหนึง่ บริษทั ฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่
โดยใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันที่โอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่โอนจะบันทึก
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุน

4.6 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือ่ มราคา
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2545 คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีอัตราลดลงทวีคูณตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
อาคาร
- 10 - 20  ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
- 5 - 20  ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- 3 - 5  ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
- 5  ปี
ยานพาหนะ
- 5  ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
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4.7 สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน
บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษทั ฯตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำ� กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นนั้ ยกเว้น
คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 คิดค่าตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีอัตราลดลงทวีคูณ และจะประเมินการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธกี ารตัดจ�ำหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
				
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
5 ปี

4.8 สิทธิการเช่าทีด่ นิ และค่าตัดจ�ำหน่าย
สิทธิการเช่าที่ดินแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายของสิทธิการเช่าที่ดินค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าระหว่าง 10 -15 ปี
ค่าตัดจ�ำหน่ายรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ฯหรือถูกบริษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�ำให้
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุม
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญา
เช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่
ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

4.11 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัว
เงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็น
รายการที่ได้มีการท�ำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้านั้น
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความ
เสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษทั ฯใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าทีด่ ีทสี่ ุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึง่ สะท้อนถึง
จ�ำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้
หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่
รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่า
ตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ
ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและเมื่อเสียชีวิต ซึ่งบริษัทฯถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน นอกจากนัน้ บริษทั ฯจัดให้มโี ครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื่นของพนักงานได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา
บริษัทฯค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
บริษัทฯจะวัดมูลค่าของต้นทุนบริการในอดีตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้สินที่เป็นผลมาจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์
และจะรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์นั้นจะเป็นสิทธิขาดของ
พนักงาน หากพนักงานมีสทิ ธิได้รบั ผลประโยชน์ทนั ทีทเี่ ริม่ จัดตัง้ หรือเปลีย่ นแปลงโครงการผลประโยชน์ บริษทั ฯจะรับรูต้ น้ ทุนบริการ
ในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทันที
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หนีส้ นิ ของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และหนีส้ นิ ของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ประกอบด้วย มูลค่า
ปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้

4.14 ประมาณการหนีส้ นิ
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษทั ฯรับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่
บริษัทฯจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้
ใช้นั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับลดมูลค่า
ตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรง
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5. การใช้ดลุ ยพินจิ และประมาณการทางบัญชีทสี่ ำ� คัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล
ทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณ
การที่ส�ำคัญ มีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว
แล้วหรือไม่
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
เป็นต้น
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือ่ มราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิก
ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อย
ค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณ
ขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟอ้ งร้อง
บริษทั ฯมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง่ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินผลของคดีทถี่ กู ฟ้อง
ร้องแล้วและเชือ่ มัน่ ว่าจะไม่มผี ลเสียหายทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญเกิดขึน้ จากผลของเรือ่ งดังกล่าว ดังนัน้ จึงไม่มกี ารตัง้ ส�ำรองหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นไว้ในบัญชี  

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)
2557

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (ในกองทุนส่วนบุคคล)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั๋วแลกเงิน
รวม

2,362
120,996
1,279
124,637

2556

2,412
499,802
2,028
285,000
324,000
1,113,242

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำและตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ
0.13 ถึง 2.00 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.45 ถึง 3.25 ต่อปี)

7. เงินลงทุนชัว่ คราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)
2557

เงินฝากประจ�ำประเภท 6 เดือน
เงินฝากประจ�ำประเภท 7 เดือน
ตั๋วแลกเงิน
เงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนส่วนบุคคล (หมายเหตุ 12)
รวม

450,010
270,000
860,000
94,335
1,674,345

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากประจ�ำและตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.40 ถึง 3.10 ต่อปี

2556

156,541
156,541
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8. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
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(หน่วย: พันบาท)
2557

2556

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

458
458

491
491

456,887

440,360

332,204
276
83
54
789,504
(107)
789,397
789,855

318,199
394
7
758,960
(97)
758,863
759,354

60
1,237
1,297
791,152

143
103
246
759,600

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
12  เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)
2557

สินค้าส�ำเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่อ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

3,789
4,812
90,305
49,814
41,098
189,818

2556

3,462
4,997
73,598
50,857
41,304
174,218
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10. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯมีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2557

2556

นโยบายการก�ำหนดราคาและการกู้ยืม

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ซื้อสินค้า
ค่าเช่าจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน

691.3
1.2
4.1

700.9 ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยค�ำนึงถึง
ปริมาณการซื้อ
1.2 ตามอัตราที่ระบุในสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
3.8 ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า

ขายสินค้า
รายได้ค่าบริการ
ค่าเช่ารับ
เงินปันผลรับ

4.7
1.6
0.7
1.2

4.5
1.5
0.6
1.8

ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ตามที่ประกาศจ่าย

2.3

2.6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี (2556:  ร้อยละ 3.50 ต่อปี)

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยจ่าย

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2557

2556

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษัทร่วมค้า (บริษัทฯถือหุ้นในกิจการดังกล่าวและมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)  
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

518
518

634
634

175,690
16,561
192,251

177,828
14,024
191,852

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นในบริษัทฯและ/หรือมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน (มีกรรมการที่เกี่ยวโยงกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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(หน่วย: พันบาท)
2557

2556

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นในบริษัทฯและมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดจ�ำหน่าย
สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

99,616
(5,211)
94,405
(43,325)
51,080

93,720
(5,301)
88,419
(38,546)
49,873

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

73,499

69,327

ในระหว่างปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ (รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย) มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2557

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

69,327

56,193

(52,021)

73,499

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

2556

53.6
1.7
55.3

57.9
1.5
59.4

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า
11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้านี้เป็นเงินลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน

ลักษณะธุรกิจ

ทุนเรียก
งบการเงินทีแ่ สดงเงิน
ช�ำระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
ลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล้านบาท 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
2557
2556
ร้อยละ

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน ด�ำเนินธุรกิจ
เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ร้านอาหารญี่ปุ่น
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า

15

39

ร้อยละ

39

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

21,846
21,846

19,473
19,473

5,850
5,850

5,850
5,850
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ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทฯร่วมกับผู้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งและบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งได้จัดตั้ง
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจด้านร้านอาหารญี่ปุ่น โดยบริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดัง
กล่าวจ�ำนวน 585,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 5.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 39
และได้ถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

11.2 ส่วนแบ่งก�ำไรและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษทั ฯรับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและรับรูเ้ งินปันผล
รับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าในระหว่างปี
2557
2556

3,543
3,543

3,327
3,327

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลที่บริษัทฯรับระหว่างปี
2557
2556

1,170
1,170

1,813
1,813

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
จ�ำนวนรวมของส่วนได้เสียแต่ละรายการตามสัดส่วนของการร่วมทุนทีบ่ ริษทั ฯมีอยู่ในบริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟูด้ ส์ จ�ำกัด แยก
เป็นสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

13.8
14.4
28.2
(6.3)
(0.1)
(6.4)
21.8

10.2
19.7
29.9
(10.3)
(0.1)
(10.4)
19.5
(หน่วย: ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

รายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

63.8
(52.0)
(7.5)
4.3
(0.8)
3.5

58.9
(47.2)
(7.3)
4.4
(1.1)
3.3
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12. เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

เงินฝากประจ�ำกับสถาบันการเงิน

เงินฝากประจ�ำประเภท 7 เดือน
เงินฝากประจ�ำประเภท 10 เดือน
เงินฝากประจ�ำประเภท 12 เดือน
เงินฝากประจ�ำประเภท 15 เดือน
เงินลงทุนในเงินฝากประจ�ำกับสถาบันการเงิน

30,000
70,000
100,000

30,000
70,000
100,000

45,000
60,000
30,000
135,000

45,000
60,000
30,000
135,000

22,267
9,832

22,321
9,832

21,847
29,619

21,864
29,677

133,196
33
40,923
206,251

134,945
34
42,331
209,463

70,349
3,020
38,688
163,523

70,700
3,037
33,588
158,866

3,212
209,463
309,463

209,463
309,463

(4,657)
158,866
293,866

158,866
293,866

หลักทรัพย์เผื่อขาย

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ในประเทศไทย
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท
  หรือภาคเอกชน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
หัก: ก�ำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมเงินลงทุน

จัดประเภทเป็น
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุน

94,335
215,128
309,463

156,541
137,325
293,866

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
2557
ยอดคงเหลือต้นปี

เพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
จ�ำหน่ายระหว่างงวด - ราคาทุน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่าย
ลูกหนี้จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการจ�ำหน่าย

2556

293,866

-

422,314
150

884,016
-

(412,433)
(892)
(697)

(585,711)
6
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รวม
ส่วนต�่ำ(เกิน)กว่ามูลค่าหลักทรัพย์
ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

2556

(414,022)
(714)
7,869
309,463

ยอดคงเหลือปลายปี

(585,705)
212
(4,657)
293,866

บริษทั ฯได้จดั ตัง้ กองทุนส่วนบุคคล ซึง่ บริหารงานโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแห่งหนึง่ เพือ่ บริหารด้านการลงทุน โดยมูลค่า
กองทุนส่วนบุคคลทั้งหมดมีจ�ำนวนรวม 300 ล้านบาท ในระหว่างปี กองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวได้ลงทุนในเงินฝากประจ�ำกับสถาบัน
การเงิน หุน้ สามัญของบริษทั หลายแห่งทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษทั หลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน และพันธบัตรตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน  ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง
ร้อยละ 2.22 ถึง 4.65 ต่อปี (2556: ร้อยละ 2.58 ถึง 4.25 ต่อปี) โดยบริษัทฯ จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์เผื่อขาย ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 17 ล้านบาท ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(2556: 2.2 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายคงเหลือ โดยใช้มูลค่าอ้างอิงจากบริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจ�ำนวนประมาณ 7.9 ล้านบาท (2556: ลดลง 4.7 ล้าน
บาท) บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายดังกล่าวในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

13. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ชื่อบริษัท

บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
บริษัท สหชลผลพืช จ�ำกัด
บริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จ�ำกัด
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

ลักษณะธุรกิจ

ทุนช�ำระแล้ว
ล้านบาท

สัดส่วนเงินลงทุน
2557
2556
ร้อยละ ร้อยละ

มูลค่าเงินลงทุน (ราคาทุน)
2557
2556
พันบาท
พันบาท

ผลิตและจ�ำหน่าย
สินค้าประเภทแป้ง
ธุรกิจการเกษตรเพื่อ
ส่งออก
ให้บริการสนามกอล์ฟ

600

10.0

10.0

60,000

60,000

200

2.5

2.5

5,000

5,000

200

1.0

1.0

2,000
67,000
(2,000)
65,000

2,000
67,000
(2,000)
65,000

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท
เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด จ�ำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 60 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
การลงทุนร้อยละ 10 และได้ถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายช�ำระค่าหุ้น
ที่เหลือทั้งหมดเป็นจ�ำนวน 30 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท
สหชลผลพืช จ�ำกัด จ�ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 2.5 และได้ถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น บริษัทฯได้จ่ายช�ำระค่าหุ้นทั้งหมดจ�ำนวน 5 ล้านบาท
ในเดือนพฤศจิกายน 2556
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สินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่จัดท�ำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จ�ำกัด ตาม
ส่วนของเงินลงทุนที่บริษัทฯถืออยู่คิดเป็นจ�ำนวนประมาณ 0.2 ล้านบาท (2556: 0.2  ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้บันทึก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว เนื่องจาก บริษัทฯคาดว่าจะไม่ได้รับคืนเงินลงทุนดังกล่าว

14. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน

อาคาร

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักร และอุปกรณ์
สินทรัพย์
และอุปกรณ์ ส�ำนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2557

166,549 1,032,021 3,154,019
51,436
20,319
- 105,971
(685)
217,985 1,031,336 3,280,309
59,185
74
4,748
17,655 116,410
(5,827) (15,688)
277,170 1,043,238 3,385,779

813,159
54,831
34,606
(12,179)
890,417
40,503
25,707
(31,273)
925,354

721,950
35,235 5,922,933
7,463 245,703 379,752
76,093 (216,670)
(24,903)
- (37,767)
780,603
64,268 6,264,918
16,204 321,569 442,283
113,913 (273,685)
(15,618)
- (68,406)
895,102 112,152 6,638,795

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคา - จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคา - จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2557

-

300,839 1,560,679
49,365 254,744
(227)
349,977 1,815,423
49,528 251,631
(1,465) (15,688)
398,040 2,051,366

631,826
82,686
(11,872)
702,640
80,553
(31,136)
752,057

496,243
81,223
(24,759)
552,707
94,094
(15,027)
631,774

- 2,989,587
- 468,018
- (36,858)
- 3,420,747
- 475,806
- (63,316)
- 3,833,237

217,985
277,170

681,359 1,464,886
645,198 1,334,413

187,777
173,297

227,896
263,328

64,268 2,844,171
112,152 2,805,558

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี

2556 (356 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2557 (353 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

468,018
475,806

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีอุปกรณ์และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีจ�ำนวน 252 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล�ำดับ (2556: 221 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 1,808 ล้านบาท (2556: 1,718 ล้านบาท)
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15. สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2557

2556

ราคาทุน

ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อเพิ่ม
ยอดคงเหลือสิ้นปี
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

12,736
4,378
17,114
(12,110)
5,004

11,649
1,087
12,736
(11,456)
1,280

654

218

ค่าตัดจ�ำหน่ายที่รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

16. สิทธิการเช่า
(หน่วย: พันบาท)
2557

สิทธิการเช่าที่ดิน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

2556

7,486
(6,472)
1,014

7,486
(6,144)
1,342

328

327

ค่าตัดจ�ำหน่ายที่รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

17. เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่

(หน่วย: พันบาท)
2557

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

192,146
384,474
105
80,457
49,837
707,019

2556

191,752
366,780
100
93,574
12,094
664,300
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18. หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2557
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดจ�ำหน่าย
สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

รวม

99,616
(5,211)
94,405
(43,325)

85,494
(4,151)
81,343
(43,048)

185,110
(9,362)
175,748
(86,373)

51,080

38,295

89,375
(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2556
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดจ�ำหน่าย
สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

รวม

93,720
(5,301)
88,419
(38,546)

87,742
(4,563)
83,179
(41,072)

181,462
(9,864)
171,598
(79,618)

49,873

42,107

91,980

บริษัทฯได้ท�ำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะไว้ใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการ โดยมีก�ำหนดช�ำระค่าเช่าเป็น
รายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 3 ปี

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

92.4
(6.1)
86.3

92.7
(3.3)
89.4

185.1
(9.4)
175.7
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 3 ปี

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

85.9
(6.3)
79.6

95.6
(3.6)
92.0

รวม

รวม

181.5
(9.9)
171.6

160

รายงานประจําปี 2557 • บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

19. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการและพนักงาน
บริษทั ฯรับฝากเงินจากกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินกับบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการออม
ทรัพย์และหาประโยชน์ในการฝากและถอนเงินได้ดกี ว่าการฝากกับธนาคาร โดยกรรมการและพนักงานแต่ละคนจะมีสมุดคูฝ่ ากในการ
ฝากและถอนเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี (2556: ร้อยละ 3.50
ต่อปี) บริษัทฯ แสดงเงินฝากจ�ำนวนนี้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

20. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(หน่วย: พันบาท)
โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของ ผลประโยชน์ระยะยาว
พนักงาน
อืน่ ของพนักงาน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

รวม

43,747
5,324
3,015
(3,215)
(9,518)
1,008

4,408
1,140
184
(790)
534
-

48,155
6,464
3,199
(4,005)
(8,984)
1,008

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ในระหว่างปี

40,361
4,519
3,018
(3,383)
7,730
1,008

5,476
999
196
(940)
268
-

45,837
5,518
3,214
(4,323)
7,998
1,008

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

53,253

5,999

59,252

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ในระหว่างปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์โดยมีการให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมแก่พนักงาน ท�ำให้มีภาระหนี้สิน
เกี่ยวกับต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 22.2 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ตามอายุงานเฉลี่ยที่เหลืออยู่จนถึงวันเกษียณอายุ
ของพนักงาน ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้อยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 1 ล้านบาท (2556:
1 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้มียอดคงเหลือจ�ำนวน 19.2 ล้านบาท (2556: 20.2
ล้านบาท)
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2557

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี
ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ในปี
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
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2556

5,518
3,214
268
1,008
10,008

6,464
3,199
534
1,008
11,205

3,369
6,639

3,692
7,513

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวนสะสมของผลขาดทุน (สุทธิจากก�ำไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่ง
รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 14.3 ล้านบาท  (2556: 6.6 ล้านบาท)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด (ขึ้นกับประเภทของพนักงานและผลประโยชน์)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับประเภทของพนักงาน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ และ ประเภทของพนักงาน)

2557

2556

(ร้อยละต่อปี)

(ร้อยละต่อปี)

2.66 - 4.12
5-7

3.80 - 4.82
5-7

12 - 50

12 - 51

จ�ำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสามปี
ย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
จ�ำนวนภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์
โครงการผล
ประโยชน์หลัง
ผลประโยชน์
ออกจากงานของ ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
พนักงาน

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554

53,253
40,361
43,747
30,256

5,999
5,476
4,408
3,720

รวม

59,252
45,837
48,155
33,976

จ�ำนวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง
จากผลของประสบการณ์
โครงการผล
ประโยชน์หลัง
ผลประโยชน์
ออกจากงานของ ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
พนักงาน
รวม

5,654
3,628
8,040
-

94
997
(82)
-

5,748
4,625
7,958
-
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21. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ
ได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

22. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าน�้ำมันและค่าใช้จ่ายรถขนส่ง
ค่าน�้ำและค่าไฟฟ้า

2557

2556

2,943,571
(142)
1,439,278
476,992
292,696
175,032

2,792,573
(1,625)
1,302,758
468,564
281,147
157,251

23. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2557
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
   และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2556

112,060

73,199

(2,416)
109,644

(568)
72,631

จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2557

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(1,574)
979
(595)

2556

931
(633)
298
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รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

1,150,820

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

20%

1,016,953
20%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

1,148,447

1,015,439

20%

20%

230,164

203,391

229,689

203,088

(116,612)
11,523
(14,502)
(929)
(120,520)

(128,435)
7,213
(8,872)
(666)
(130,760)

(116,612)
11,523
(14,502)
(454)
(120,045)

(128,435)
7,213
(8,872)
(363)
(130,457)

109,644

72,631

109,644

72,631

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม

1,899
6,430
8,329

1,471
3,463
931
5,865

642
642
7,687

5,865

หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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24. ก�ำไรต่อหุน้
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญ
ที่ออกอยู่ในระหว่างปี
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556

ก�ำไรส�ำหรับปี (พันบาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

1,041,176
450,000
2.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

944,322
450,000
2.10

1,038,803
450,000
2.31

942,808
450,000
2.10

25. เงินปันผลจ่าย
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีเงินปันผลจ่ายดังนี้
อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(บาท)

วันที่จ่ายเงินปันผล

ส�ำหรับปี 2557

เงินปันผลงวดสุดท้ายประกาศจาก ที่ประชุมสามัญประจ�ำปี
ก�ำไรสะสมและก�ำไรของ ปี 2556
ผู้ถือหุ้นวันที่ 22 เมษายน
2557
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจาก ที่ประชุมคณะกรรมการ
ก�ำไรสะสมและก�ำไร
บริษัทฯครั้งที่ 8 /2557
ส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
วันที่ 30 มิถุนายน 2557
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2557

270,000

0.60 21 พฤษภาคม 2557

225,000

0.50 18 กันยายน 2557

495,000

ส�ำหรับปี 2556

เงินปันผลงวดสุดท้ายประกาศจาก
ก�ำไรของปี 2555
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจาก
ก�ำไรสะสมและก�ำไร
ส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2556
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2556

ที่ประชุมสามัญประจ�ำปี
ผู้ถือหุ้นวันที่ 23 เมษายน
2556
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯครั้งที่ 8/2556
วันที่ 20 สิงหาคม 2556

234,000

0.52 22 พฤษภาคม 2556

202,500

0.45 19 กันยายน 2556

436,500
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26. การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
ลงวันที่

1973(3)2550
1343(2)/2555
2218(2)/2557
26 กันยายน 2550 22 มีนาคม 2555 25 กันยายน 2557

1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

ผลิตอาหารพร้อม
รับประทาน

ผลิตผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่

2. สิทธิประโยชน์ส�ำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะ
ได้รับ
ได้รับ
กรรมการพิจารณาอนุมัติ
2.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จาก
8 ปี
8 ปี
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (นับแต่วันที่เริ่มมี (จะหมดอายุในวันที่ (ไม่เกินร้อยละ100
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ต้อง 2 มิถุนายน 2560) ของมูลค่าเงินลงทุน
น�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้น
ไม่รวมค่าที่ดินและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ทุนหมุนเวียน)
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.3 ได้รับอนุญาตให้น�ำผลขาดทุนประจ�ำปีที่เกิดขึ้นในระหว่าง
5 ปี
5 ปี
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่
วันพ้นก�ำหนดเวลาตามข้อ 2.2)
2.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นที่น�ำ
1 ปี
ไม่ได้รับ
เข้าเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับแต่วันน�ำเข้าครั้ง
แรก
2.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่น�ำเข้ามาเพื่อส่งกลับ
1 ปี
ไม่ได้รบั
ออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
3. วันเริ่มใช้สิทธิในบัตรส่งเสริม
3 มิถุนายน 2552 ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ

ผลิตภัณพ์จาก
ธัญพืช
ได้รับ
8 ปี
(ไม่เกินร้อยละ100
ของมูลค่าเงินลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน)
5 ปี

ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
1 ตุลาคม 2557

รายได้จากการขายของบริษัทฯเป็นรายได้จากการขายสินค้าในประเทศ ซึ่งสามารถจ�ำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม
2557
2556

รายได้จากการขาย
   รายได้จากการขายในประเทศ
รวมรายได้จากการขาย

3,162
3,162

4,297
4,297

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม
2557
2556

3,691
3,691

2,091
2,091

รวม
2557

6,853
6,853

2556

6,388
6,388

166

รายงานประจําปี 2557 • บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

27. กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร
โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จ�ำกัด และจะจ่ายให้กบั พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�ำนวน 22.9 ล้านบาท (2556: 21.2 ล้านบาท)

28. ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
ทั้งนี้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของบริษัทคือกรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ และ
ด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียว คือ ประเทศไทย โดยมีชอ่ งทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านการค้าส่ง ค้าปลีก และการส่งออก โดยบริษทั ฯ
มีรายได้จากการค้าส่งส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวนเงินประมาณ 6,234 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.1 ของ
ยอดรายได้รวม (2556: 5,859 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.0 ของยอดรายได้รวม) ซึ่งเป็นรายได้จากลูกค้าหลักรายหนึ่งใน
ประเทศคิดเป็นร้อยละ 41.0  ของยอดรายได้รวม (2556: ร้อยละ 42.1 ของยอดรายได้รวม) บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจาก
การด�ำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือ
เป็นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

29. ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
29.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาก่อสร้างและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้
ในการผลิต ซึ่งมีก�ำหนดส่งมอบระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จ�ำนวนเงินประมาณ 25.1 ล้านบาท และ
10.2 ล้านเยน รวมเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 27.9 ล้านบาท (2556: 6.2 ล้านบาท) และกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่าย
ฝ่ายทุนจ�ำนวน 0.1 ล้านบาท (2556: 0.1 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟท์แวร์

29.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
บริษัทฯและกิจการร่วมค้าได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี
บริษทั ฯและกิจการร่วมค้ามีจำ� นวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญั ญาเช่าด�ำเนินงานทีบ่ อกเลิกไม่ได้ และบริการต่างๆ
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทฯ

จ่ายช�ำระ
   ภายใน 1 ปี
   1 ถึง 5 ปี

กิจการร่วมค้า

2557

2556

2557

2556

18.3
9.4

15.5
8.4

16.5
16.1

11.7
2.9

รายงานประจําปี 2557 • บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

167

29.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาให้บริการระยะยาว
บริษทั ฯได้เข้าท�ำสัญญากับบริษทั ในต่างประเทศแห่งหนึง่ ในการขอใช้เครือ่ งหมายการค้า ซึง่ สัญญาดังกล่าวมีกำ� หนด 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่
วันที่ 19 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว
บริษัทฯต้องจ่ายค่าสิทธิตามเกณฑ์และอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปี 2557 บริษัทฯไม่มีค่าสิทธิภายใต้สัญญาดังกล่าว (2556:
0.2 ล้านบาท)
นอกจากนี้กิจการร่วมค้าได้ท�ำสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่าง
ประเทศเพื่อการใช้เครื่องหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการด�ำเนินกิจการและการจัดการภัตตาคาร โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา
ค่าสิทธิ กิจการร่วมค้าต้องจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปี 2557 กิจการร่วมค้ามีค่าสิทธิภายใต้สัญญา
ดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 3.7 ล้านบาท (2556: 3.4 ล้านบาท)

29.4 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาซือ้ สินค้าระยะยาว
บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตเป็นระยะเวลา 5 - 7 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯมีข้อผูกพันที่
จะต้องสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นต�่ำตามปริมาณที่ระบุในสัญญาดังนี้
ล�ำดับที่

ระยะเวลาสัญญา
(ปี)

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ปริมาณการสั่งซื้อก๊าซเฉลี่ย
(ล้านบีทียู)

1
2
3

7
5
7

30 พฤศจิกายน 2560
30 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2563

39,273 ต่อปี
   199 ต่อวัน
23,385 ต่อปี

29.5 การค�ำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 24.8 ล้านบาท (2556:
23.4  ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้ำประกัน
เพื่อค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจ�ำนวน 20.8 ล้านบาท (2556: 19.4 ล้านบาท)  และเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจ�ำนวน
4.0  ล้านบาท (2556: 4.0 ล้านบาท)

29.6 คดีฟอ้ งร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีคดีซงึ่ บริษทั ฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุบนท้องถนนเป็นจ�ำนวนมูลฟ้องรวมประมาณ
35.5 ล้านบาท
ปัจจุบนั คดีสว่ นใหญ่ซงึ่ มีมลู ฟ้องจ�ำนวน 30 ล้านบาท ศาลชัน้ ต้นมีคำ� สัง่ ให้จำ� หน่ายคดีชวั่ คราวเพือ่ รอผลค�ำพิพากษาอันเป็นทีส่ นิ้ สุด
ของคดีอาญาก่อน ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ส่วนอีก 1 คดีซง่ึ มีมลู ฟ้องจ�ำนวน 5.5 ล้านบาท ศาลอุทธรณ์ ได้มคี ำ� พิพากษายืนตามศาลชัน้ ต้นให้บริษทั ฯและจ�ำเลยร่วมอืน่ ๆ ช�ำระ
ค่าเสียหายเป็นจ�ำนวน 2.1 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ยื่นฎีกาคดีดังกล่าว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
บริษัทฯได้ท�ำประกันครอบคลุมความเสียหายไว้บางส่วนแล้ว และฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญเกิดขึ้นจาก
ผลของเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่มีการตั้งส�ำรองหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

30. เครือ่ งมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯตามทีน่ ยิ ามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยาว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าตามปกติของการด�ำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการก�ำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้  บริษัทฯขายสินค้าให้กับลูกหนี้ที่มีฐานะด้านการช�ำระหนี้ดี จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้อง
สูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนระยะยาว และเงินกู้ยืม
ระยะยาวทีม่ ดี อกเบีย้ อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสัน้ และมีอตั ราดอกเบีย้
ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของบริษทั ฯ
จึงอยู่ในระดับต�่ำ 
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินที่มอี ัตรา
ดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนด หรือ วันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
ถึงก่อน) ได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า 1
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอัตรา
ภายใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ย
ล้านบาท

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยาว

49
1,674
1,723

173
173

65
65

11
791
42
844

125
1,674
791
215
2,805

0.13 - 2.00
1.40 - 4.65
2.22 - 4.28

86
105
191

90
90

-

707
707

707
176
105
988

4.15 - 5.11
3.25

หนีส้ นิ ทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ/พนักงาน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า 1
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอัตรา
ภายใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ย
ล้านบาท

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยาว

1,009
134
1,143

101
101

86
22
108

18
760
36
814

1,113
156
760
137
2,166

0.45 - 3.25
2.58 - 3.45
3.32 - 4.25

80
101
181

92
92

-

664
664

664
172
101
937

4.55 - 5.21
3.50

หนีส้ นิ ทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ/พนักงาน

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลง
ท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(พัน)
(พัน)

สกุลเงิน

เยน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
ปอนด์สเตอริง

88,616
1,237
11
-

10,919
897
11
3

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

0.2765
33.1132
40.3552
-

0.3159
32.9494
45.3223
54.2572

บริษัทฯมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้
สกุลเงิน

เยน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

จ�ำนวนที่ซื้อ
(ล้าน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

วันครบก�ำหนดตามสัญญา

68.58
0.46

0.2749 - 0.2869
32.8750 - 33.0140

5 มกราคม - 2 มีนาคม 2558
5 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
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สกุลเงิน

จ�ำนวนที่ซื้อ
(ล้าน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

วันครบก�ำหนดตามสัญญา

9.26
0.51

0.3128 - 0.3182
32.0390 - 32.2800

3 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2557
6 มกราคม - 3 มีนาคม 2557

เยน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

30.2 มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
เนือ่ งจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ และมีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้
ในตลาด บริษทั ฯ จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแี่ สดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรม
ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของเครือ่ งมือทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรมจะก�ำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�ำหนดขึน้ โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่า
ที่เหมาะสม

31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินของบริษทั ฯคือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.3:1 (2556: 0.3:1)

32. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
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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 statement of financial position, in which the equity method is applied, of
President Bakery Public Company Limited as at 31 December 2014, 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 judgement, 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 2014, and its financial performance and cash
flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

				Kamontip Lertwitworatep
				
				
				

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4377
EY Office Limited
Bangkok: 17 February 2015
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Statements of financial position
President Bakery Public Company Limited

As at 31 December 2014
(Unit: Baht)

Financial statements in which
the equity method is applied

Note

Separate financial
statements

As at
As at
As at
As at
31 December 2014 31 December 2013 31 December 2014 31 December 2013

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

6

124,637,314

1,113,242,389

124,637,314

1,113,242,389

Short-term investments

7

1,674,345,443

156,541,393

1,674,345,443

156,541,393

8, 10

791,151,793

759,600,209

791,151,793

759,600,209

9

189,817,939

174,218,295

189,817,939

174,218,295

37,638,316

23,745,015

37,638,316

23,745,015

2,817,590,805

2,227,347,301

2,817,590,805

2,227,347,301

Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investment in joint venture

11

21,846,258

19,473,070

5,850,000

5,850,000

Long-term investments

12

215,127,988

137,324,818

215,127,988

137,324,818

Other long-term investments

13

65,000,000

65,000,000

65,000,000

65,000,000

Property, plant and equipment

14

2,805,558,278

2,844,170,722

2,805,558,278

2,844,170,722

1,651,453

1,839,496

1,651,453

1,839,496

Advance payments for purchase of assets
Intangible assets

15

5,004,606

1,280,300

5,004,606

1,280,300

Leasehold rights

16

1,014,216

1,341,595

1,014,216

1,341,595

Deferred tax assets

23

7,686,810

5,865,136

7,686,810

5,865,136

8,827,134

5,989,180

8,827,134

5,989,180

Total non-current assets

3,131,716,743

3,082,284,317

3,115,720,485

3,068,661,247

Total assets

5,949,307,548

5,309,631,618

5,933,311,290

5,296,008,548

Other non-current assets

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of financial position (Continued)
President Bakery Public Company Limited

As at 31 December 2014
(Unit: Baht)

Financial statements in which
the equity method is applied

Note
Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
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
Long-term loans from employees
19
Provision for long-term employee benefits
20
Other non-current liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities
Shareholders’ equity
Share capital
Registered
		 450,000,000 ordinary shares of Baht 1 each
Issued and fully paid-up
		 450,000,000 ordinary shares of Baht 1 each
Share premium
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
21
Unappropriated
Other components of shareholders’ equity
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity

Separate financial
statements

As at
As at
As at
As at
31 December 2014 31 December 2013 31 December 2014 31 December 2013

707,019,346

664,300,096

707,019,346

664,300,096

86,372,911
62,502,598
183,582,835
27,927,974
1,067,405,664

79,618,323
42,124,464
176,037,810
26,154,963
988,235,656

86,372,911
62,502,598
183,582,835
27,927,974
1,067,405,664

79,618,323
42,124,464
176,037,810
26,154,963
988,235,656

89,374,696
73,499,325
31,197,149
59,252,748
2,091,038
255,414,956
1,322,820,620

91,979,414
69,327,264
32,039,324
45,837,370
1,445,117
240,628,489
1,228,864,145

89,374,696
73,499,325
31,197,149
59,252,748
2,091,038
255,414,956
1,322,820,620

91,979,414
69,327,264
32,039,324
45,837,370
1,445,117
240,628,489
1,228,864,145

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
3,454,537,808
2,569,607
4,626,486,928
5,949,307,548

45,000,000
2,915,113,151
(3,725,191)
4,080,767,473
5,309,631,618

45,000,000
3,438,541,550
2,569,607
4,610,490,670
5,933,311,290

45,000,000
2,901,490,081
(3,725,191)
4,067,144,403
5,296,008,548

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

For the year ended 31 December 2014
(Unit: Baht)

Financial statements in which
the equity method is applied

Note

Separate financial
statements

2014

2013

2014

2013

6,853,210,262

6,388,565,753

6,853,210,262

6,388,565,753

Interest income

46,461,962

31,135,480

46,461,962

31,135,480

Other income

14,498,501

20,450,372

15,668,501

22,263,872

Total revenues

6,914,170,725

6,440,151,605

6,915,340,725

6,441,965,105

4,188,176,355

3,976,756,870

4,188,176,355

3,976,756,870

Selling expenses

962,956,510

860,722,539

962,956,510

860,722,539

Administrative expenses

601,927,325

574,509,043

601,927,325

574,509,043

5,753,060,190

5,411,988,452

5,753,060,190

5,411,988,452

1,161,110,535

1,028,163,153

1,162,280,535

1,029,976,653

11

3,543,188

3,327,632

-

-

Profit before finance cost and income tax expenses

1,164,653,723

1,031,490,785

1,162,280,535

1,029,976,653

(13,833,585)

(14,537,624)

(13,833,585)

(14,537,624)

1,150,820,138

1,016,953,161

1,148,446,950

1,015,439,029

(109,644,272)

(72,631,207)

(109,644,272)

(72,631,207)

1,041,175,866

944,321,954

1,038,802,678

942,807,822

20

(7,730,157)

9,517,539

(7,730,157)

9,517,539

12

7,868,498

(4,656,489)

7,868,498

(4,656,489)

23

(594,752)

297,810

(594,752)

297,810

Other comprehensive income for the year

(456,411)

5,158,860

(456,411)

5,158,860

Total comprehensive income for the year

1,040,719,455

949,480,814

1,038,346,267

947,966,682

2.31

2.10

2.31

2.10

Profit or loss:
Revenues
Sales

Expenses

22

Cost of sales

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
Finance cost
Profit before income tax expenses
Income tax expenses

23

Profit for the year
Other comprehensive income:
Actuarial gain (losses)
Gain (loss) on changes in value of
available-for-sale investments
Income tax relating to components of
other comprehensive income

Earnings per share
Basic earnings per share

24

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

-

Dividend payment

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

450,000,000

-

Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2014

-

Other comprehensive income for the year
25

-

Profit for the year

450,000,000

Balance as at 1 January 2014

-

Dividend payment
450,000,000

-

Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2013

-

Other comprehensive income for the year
25

-

450,000,000

Issued and
paid-up
share capital

Profit for the year

Balance as at 1 January 2013

Note

President Bakery Public Company Limited

674,379,513

-

-

-

-

674,379,513

674,379,513

-

-

-

-

674,379,513

Share
premium

45,000,000

-

-

-

-

45,000,000

45,000,000

-

-

-

-

45,000,000

Appropriated statutory
reserve

3,454,537,808

(495,000,000)

1,034,424,657

(6,751,209)

1,041,175,866

2,915,113,151

2,915,113,151

(436,500,000)

953,206,005

8,884,051

944,321,954

2,398,407,146

2,569,607

-

6,294,798

6,294,798

-

(3,725,191)

(3,725,191)

-

(3,725,191)

(3,725,191)

-

-

Surplus (deficit) on
changes in value of
available-for-sale
Unappropriated
investments

Retained earnings

2,569,607

-

6,294,798

6,294,798

-

(3,725,191)

(3,725,191)

-

(3,725,191)

(3,725,191)

-

-

Total other
components of
shareholders’
equity

4,626,486,928

(495,000,000)

1,040,719,455

(456,411)

1,041,175,866

4,080,767,473

4,080,767,473

(436,500,000)

949,480,814

5,158,860

944,321,954

3,567,786,659

Total

(Unit: Baht)

For the year ended 31 December 2014

Financial statements in which the equity method is applied
Other components of
shareholders’ equity
Other comprehensive
income

Statements of changes in shareholders’ equity
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-

Dividend payment

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

450,000,000

-

Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2014

-

Other comprehensive income for the year
25

-

Profit for the year

450,000,000

Balance as at 1 January 2014

-

Dividend payment
450,000,000

-

Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2013

-

Other comprehensive income for the year
25

-

450,000,000

Issued and
paid-up
share capital

Profit for the year

Balance as at 1 January 2013

Note

President Bakery Public Company Limited

674,379,513

-

-

-

-

674,379,513

674,379,513

-

-

-

-

674,379,513

Share
premium

45,000,000

-

-

-

-

45,000,000

45,000,000

-

-

-

-

45,000,000

Appropriated statutory
reserve

3,438,541,550

(495,000,000)

1,032,051,469

(6,751,209)

1,038,802,678

2,901,490,081

2,901,490,081

(436,500,000)

951,691,873

8,884,051

942,807,822

2,386,298,208

2,569,607

-

6,294,798

6,294,798

-

(3,725,191)

(3,725,191)

-

(3,725,191)

(3,725,191)

-

-

Surplus (deficit) on
changes in value of
available-for-sale
Unappropriated
investments

Retained earnings

2,569,607

-

6,294,798

6,294,798

-

(3,725,191)

(3,725,191)

-

(3,725,191)

(3,725,191)

-

-

Total other
components of
shareholders’
equity

SEparate financial statements
Other components of
shareholders’ equity
Other comprehensive
income

4,610,490,670

(495,000,000)

1,038,346,267

(456,411)

1,038,802,678

4,067,144,403

4,067,144,403

(436,500,000)

947,966,682

5,158,860

942,807,822

3,555,677,721

Total

(Unit: Baht)

For the year ended 31 December 2014

Statements of changes in shareholders’ equity (Continued)
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Statements of cash flows
President Bakery Public Company Limited

For the year ended 31 December 2014
(Unit: Baht)

Financial statements in which
the equity method is applied

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
Allowance for doubtful accounts
Loss (gain) on disposals of property, plant
		and equipment
Share of profit from investment in joint venture
Loss (gain) on sales of investments
Unrealised loss on exchange
Provision for long-term employee benefits
Interest income
Dividend income from investments
Dividend income from joint venture
Interest expenses
Profit 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 income tax
Net cash from operating activities

Separate financial
statements

2014

2013

2014

2013

1,150,820,138

1,016,953,161

1,148,446,950

1,015,439,029

476,992,149
10,354

468,563,983
-

476,992,149
10,354

468,563,983
-

1,432,759
(3,543,188)
696,560
298,302
10,008,131
(46,461,962)
(1,098,532)
11,598,096

(7,875,512)
(3,327,632)
(6,425)
91,634
11,204,455
(31,135,480)
12,599,702

1,432,759
696,560
298,302
10,008,131
(46,461,962)
(1,098,532)
(1,170,000)
11,598,096

(7,875,512)
(6,425)
91,634
11,204,455
(31,135,480)
(1,813,500)
12,599,702

1,600,752,807

1,467,067,886

1,600,752,807

1,467,067,886

(30,670,391)
(15,599,644)
2,046,943
(3,042,645)

(51,521,481)
(19,027,050)
(4,627,122)
257,163

(30,670,391)
(15,599,644)
2,046,943
(3,042,645)

(51,521,481)
(19,027,050)
(4,627,122)
257,163

4,825,511
6,389,773
645,921
(4,322,910)
1,561,025,365
(11,598,096)
(91,682,564)
1,457,744,705

65,053,141
8,272,448
175,248
(4,004,975)
1,461,645,258
(12,599,702)
(77,467,116)
1,371,578,440

4,825,511
6,389,773
645,921
(4,322,910)
1,561,025,365
(11,598,096)
(91,682,564)
1,457,744,705

65,053,141
8,272,448
175,248
(4,004,975)
1,461,645,258
(12,599,702)
(77,467,116)
1,371,578,440

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of cash flows (Continued)
President Bakery Public Company Limited

For the year ended 31 December 2014
(Unit: Baht)

Financial statements in which
the equity method is applied

2014

2013

Separate financial
statements

2014

2013

Cash flows from investing activities
Cash paid for purchases of investments
Cash paid for other long-term investments

(2,002,323,602)

(884,015,848)

(2,002,323,602)

(884,015,848)

-

(35,000,000)

-

(35,000,000)

Cash received from sales of investments

412,433,618

585,711,449

412,433,618

585,711,449

Acquisitions of property, plant and equipment

(318,141,411)

(297,409,367)

(318,141,411)

(297,409,367)

3,656,306

8,783,453

3,656,306

8,783,453

188,043

6,403,515

188,043

6,403,515

Increase in intangible assets

(4,378,173)

(1,087,073)

(4,378,173)

(1,087,073)

Interest income

31,258,124

24,370,613

31,258,124

24,370,613

Dividend income

2,245,752

1,813,500

2,245,752

1,813,500

(1,875,061,343)

(590,429,758)

(1,875,061,343)

(590,429,758)

Decrease in liabilities under finance lease agreements

(79,618,323)

(84,228,742)

(79,618,323)

(84,228,742)

Increase (decrease) in long-term loans from directors

4,172,061

(22,060,551)

4,172,061

(22,060,551)

(842,175)

(21,344,520)

(842,175)

(21,344,520)

Dividend payments

(495,000,000)

(436,500,000)

(495,000,000)

(436,500,000)

Net cash used in financing activities

(571,288,437)

(564,133,813)

(571,288,437)

(564,133,813)

(988,605,075)

217,014,869

(988,605,075)

217,014,869

1,113,242,389

896,227,520

1,113,242,389

896,227,520

124,637,314

1,113,242,389

124,637,314

1,113,242,389

83,768,193

80,256,935

83,768,193

80,256,935

52,850,060

12,178,578

52,850,060

12,178,578

Proceeds from disposals of property,
plant and equipment
Decrease in advance payments for
purchase of assets

Net cash used in investing activities
Cash from financing activities

Decrease in long-term loans from employees

Net increase (decrease) in cash and
cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year (Note 6)

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

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

For the year ended 31 December 2014

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 Thai Financial Reporting 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 financial reporting standards
Below is a summary of financial reporting standards that became effective in the current accounting year and
those that will become effective in the future.

(a) Financial reporting standards that became effective in the current
accounting year
Conceptual Framework for Financial Reporting (revised 2014)
Accounting Standards:
TAS 1 (revised 2012)
Presentation of Financial Statements
TAS 7 (revised 2012)
Statement of Cash Flows
TAS 12 (revised 2012)
Income Taxes
TAS 17 (revised 2012)
Leases
TAS 18 (revised 2012)
Revenue
TAS 19 (revised 2012)
Employee Benefits
TAS 21 (revised 2012)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TAS 24 (revised 2012)
Related Party Disclosures
TAS 28 (revised 2012)
Investments in Associates
TAS 31 (revised 2012)
Interests in Joint Ventures
TAS 34 (revised 2012)
Interim Financial Reporting
TAS 36 (revised 2012)
Impairment of Assets
TAS 38 (revised 2012)
Intangible Assets

Financial Reporting Standards:
TFRS 2 (revised 2012)
TFRS 3 (revised 2012)

Share-based Payment
Business Combinations
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TFRS 5 (revised 2012)
TFRS 8 (revised 2012)
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Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Operating Segments

Accounting Standard Interpretations:
TSIC 15
Operating Leases - Incentives
TSIC 27
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of
a Lease
TSIC 29
Service Concession Arrangements: Disclosures
TSIC 32
Intangible Assets - Web Site Costs
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 1
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
TFRIC 4
Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 5
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and
Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7
Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting
in Hyperinflationary Economies
TFRIC 10
Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12
Service Concession Arrangements
TFRIC 13
Customer Loyalty Programmes
TFRIC 17
Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRIC 18
Transfers of Assets from Customers
Accounting Treatment Guidance for Stock Dividend
These financial reporting standards were amended primarily to align their content with the corresponding
International Financial Reporting Standards. Most of the changes were directed towards revision of wording
and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of the accounting standards.
These financial reporting standards do not have any significant impact on the financial statements.

(b) Accounting standards that will become effective in the future
The Federation of Accounting Professions has issued a number of revised and new accounting standards that
become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2015. These accounting standards were aimed
at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards, with most of the changes
directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance
to users of accounting standards. The management of the Company believes they will not have any significant
impact on the financial statements in the year in which they are adopted. However, some of these accounting
standards involve changes to key principles, as discussed below.

TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits
This revised standard requires an entity to recognise actuarial gains and losses immediately in other comprehensive
income while the existing standard allows the entity to recognise such gains and losses immediately in profit or
loss, or in other comprehensive income, or to recognise them gradually in profit or loss. In addition, this revised
standard also required the entity to recognise unvested past service costs immediately in profit or loss when the
entity has a plan amendment at the earlier of when the amendment occurs or when the related restructuring
or termination costs are recognised.
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At present, the Company gradually recognises unvested past service costs in profit or loss. The assessment of
the management of the Company is that when the revised standard is applied in 2015 and there is a change to
immediately recognise those unvested past service costs in profit or loss, the Company will have to increase
deferred tax assets and provision for long-term employee benefit liabilities by Baht 2.1 million and Baht 19.2
million, respectively, and decrease retained earnings by Baht 17.1 million.

TFRS 11 Joint Arrangements
TFRS 11 supersedes TAS 31 Interests in Joint Ventures. This standard requires an entity to account for an
investment in a jointly controlled entity using the equity method, while TAS 31 allows the entity to apply either
the proportionate consolidation method or the equity method to account for such an investment.
The management of the Company believes that this standard will not have any impact on the Company’s financial
statements as the Company have already applied the equity method to an investment in a jointly controlled
entity.

TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
This standard stipulates disclosures relating to an entity’s interests in subsidiaries, joint arrangements and
associates, including structured entities. This standard therefore has no financial impact to the financial statements
of the Company.

TFRS 13 Fair Value Measurement
This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates disclosures related to fair value
measurements. Entities are to apply the guidance under this standard if they are required by other accounting
standards to measure their assets or liabilities at fair value. The effect of the change from the adoption of this
standard is to be recognised prospectively.
Based on the preliminary analysis, the management of the Company believes that this standard will not have
any significant impact on the Company’s financial statements.

4.	Significant accounting policies
4.1 Revenue recognition
	Sales of goods
Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to
the buyers. Sales are the invoiced value, excluding value added tax, after deducting goods returned, discounts
and allowances.

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

Dividends
Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.

4.2 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash and deposits at banks, and all highly liquid investments with an original
maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.3 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts
Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided
for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on
collection experience and analysis of debt aging.
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4.4 Inventories
Inventories are valued at the lower of cost (under weighted average basis) and net realisable value. Cost of
finished goods and work in process comprises all production costs and attributable factory overhead.
Raw and packing materials, spare parts and factory supplies are charged to production costs whenever consumed.

4.5 Investments
a) Investment in joint venture is accounted for in the financial statements in which the equity method is applied
using the equity method.
b) Investment in joint venture is accounted for in the separate financial statements using the cost method.
c) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities
are recorded in other comprehensive income, and will be recorded in profit or loss when the securities are
sold.
d) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded
at amortised cost. The premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the effective rate
method with the amortised/accreted amount presented as an adjustment to the interest income.
e) Investments in other companies, which are non-marketable equity securities, are stated at cost. An allowance
for impairment loss will be made when the net recoverable amount is lower than the cost of investment.
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the period. The
fair value of unit trusts is determined from their net asset value.
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments will be readjusted
to their fair value as at the reclassification date. The difference between the carrying amount of the investments
and the fair value on the date of reclassification are recorded in profit or loss or recorded as other components
of shareholders’ equity, depending on the type of investment that is reclassified.
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the
investment is recognised in profit or loss.

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

				
		

Computer software

Useful lives
5 years

4.8 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.

4.9 Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether
directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the
Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors and
officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.

4.10 Long-term leases
Finance leases
Leases of assets which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance
leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of
the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other
long-term payables, while the interest element is charged to 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. Operating lease payments are recognised as expenses in 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.

4.11 Foreign currencies
The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional currency.
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of transaction.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate
ruling at the end of reporting period, with the exception of those covered by forward exchange contracts, which
are translated at the contracted rates.
Gains and losses on exchange are included in determining income.
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4.12 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.

4.13 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 plan 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.
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 as expenses.
The defined benefits liability and other long-term benefit liabilities comprise the present value of the defined
benefit obligation less unrecognised past service cost.
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4.14 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable
that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable
estimate can be made of the amount of the obligation.

4.15 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

Current tax
Current 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.

Deferred tax
Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their
carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting
period.
The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it recognises deferred
tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable
that future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses
carried forward can be utilised.
At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets to the
extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the
deferred tax asset to be utilised.
The Company records deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are recorded
directly to shareholders’ equity.

5.	Significant accounting judegments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires
management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These
judgements and estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. Significant
judgements 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 judgement 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 judgement 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.
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In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical
basis and records impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower
than the carrying cost. This requires judgements regarding forecast of future revenues and expenses relating to
the assets subject to the review.

Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-term employee benefits
The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plan 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 judgement
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.

6.

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
2014
Cash
Bank deposits
Bank deposits (in private fund)
Bank of Thailand bond
Bills of exchange
Total

2013

2,362
120,996
1,279
124,637

2,412
499,802
2,028
285,000
324,000
1,113,242

As at 31 December 2014, bank deposits in current and savings accounts, fixed deposits and bills of exchange
carried interests between 0.13 and 2.00 percent per annum (2013: between 0.45 and 3.25 percent per annum).

7.	Short-term investments
As at 31 December 2014 and 2013, short-term investments consisted of the following:
(Unit: Thousand Baht)
2014
6-month fixed deposits
7-month fixed deposits
Bills of exchange
Short-term investments in private fund (Note 12)
Total

450,010
270,000
860,000
94,335
1,674,345

2013
156,541
156,541

As at 31 December 2014, fixed deposits and bills of exchange carried interests between 1.40 and 3.10 percent
per annum.
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Trade and other receivables
(Unit: Thousand Baht)
2014

2013

Trade receivables - related parties

Aged on the basis of due dates
Not yet due
Trade receivables - related parties

458
458

491
491

456,887

440,360

332,204
276
83
54
789,504
(107)
789,397
789,855

318,199
394
7
758,960
(97)
758,863
759,354

60
1,237
1,297
791,152

143
103
246
759,600

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
Other receivables

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

9.

Inventories
(Unit: Thousand Baht)
2014

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

3,789
4,812
90,305
49,814
41,098
189,818

2013
3,462
4,997
73,598
50,857
41,304
174,218
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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)
2014

2013

Transfer pricing and lending policy

691.3

700.9

Rental expenses

1.2

1.2

Interest expenses under finance lease
agreements

4.1

3.8

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

4.7
1.6
0.7
1.2

4.5
1.5
0.6
1.8

Agreed price which approximates the market price
Agreed price which approximates the market price
Agreed price which approximates the market price
At the declared rate

2.3

2.6

Interest at the rate of 3.25% per annum (2013:
3.50% per annum)

Transactions with related companies

Purchases of goods

Transactions with joint venture

Sales of goods
Service income
Rental income
Dividend income
Transactions with related persons

Interest expenses

The balances of accounts as at 31 December 2014 and 2013 between the Company and those related persons
or parties are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2014

2013

Trade and other receivables - related parties (Note 8)

Joint venture (related by the Company holding interest in that company and
by common shareholders and common directors)
Total trade and other receivables - related parties

518
518

634
634

175,690
16,561
192,251

177,828
14,024
191,852

Trade and other payables - related parties (Note 17)

Related companies (related by having holding interest in the Company and/or
by common shareholders and common directors)
Connected companies (related by connected directors)
Total trade and other payables
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(Unit: Thousand Baht)
2014

2013

Liabilities under finance lease agreements - related party (Note 18)

Related company (related by having holding interest in the Company and by
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

99,616
(5,211)
94,405
(43,325)
51,080
73,499

Long-term loans from directors

93,720
(5,301)
88,419
(38,546)
49,873
69,327

During the year, movements of long-term loans from directors (including interest payable) are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Balance
as at
1 January 2014
Long-term loans from directors

69,327

During the year
Increase

Decrease

56,193

Balance
as at
31 December 2014

(52,021)

73,499

Directors’ and management’s remuneration
During the years ended 31 December 2014 and 2013, the Company had employee benefit expenses payable to
its directors and management as below.
(Unit: Million Baht)
2014
Short-term employee benefits
Post-employment benefits and other long-term benefits
Total

2013
53.6
1.7
55.3

57.9
1.5
59.4

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:

Jointly controlled entity

Nature of business

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

Financial statements
Shareholding
in which the equity
Separate
percentage
method is applied
financial statements
31
31
31
31
31
31
Million December December December December December December
Baht
2014
2013
2014
2013
2014
2013
Percent Percent Thousand Thousand Thousand Thousand
Baht
Baht
Baht
Baht

Paid-up
capital

15

39

39

21,846

19,473

5,850

5,850

21,846

19,473

5,850

5,850
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In May 2008, the Company, together with a foreign company and a local company, jointly established President
Green House Foods Company Limited to operate a Japanese restaurant. The Company had invested in 585,000
ordinary shares of this company at par value Baht 10 per share, amounting to Baht 5.85 million, or equivalent
to 39% interest, and has treated this investment as investment in joint venture.

11.2	Share of profit and dividend received
During the years, the Company recognised its share of profit from investment in the joint venture in the financial
statements in which the equity method is applied and dividend income in the separate financial statements in
which cost method is applied as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Jointly controlled entity

Financial statements in which the
equity method is applied

Separate financial statements

Share of profit from investment in
joint venture during the year

Dividend received
during the year

2014
President Green House Foods
Company Limited
Total

2013
3,543
3,543

2014
3,327
3,327

2013
1,170
1,170

1,813
1,813

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
2014
2013
Current assets
Non-current assets
Total assets
Current liabilities
Non-current liabilities
Total liabilities
Net assets

13.8
14.4
28.2
(6.3)
(0.1)
(6.4)
21.8

10.2
19.7
29.9
(10.3)
(0.1)
(10.4)
19.5
(Unit: Million Baht)

For the years ended 31 December

2014
Revenue
Cost of sales
Selling and administrative expenses
Profit before income tax expenses
Income tax expenses
Profit for the year

63.8
(52.0)
(7.5)
4.3
(0.8)
3.5

2013
58.9
(47.2)
(7.3)
4.4
(1.1)
3.3
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12. Investments in private fund
(Unit: Thousand Baht)
31 December 2014
Cost/
Carrying value
Fair value

31 December 2013
Cost/
Carrying value
Fair value

Fixed deposits at financial institutions

7-month fixed deposits
10-month fixed deposits
12-month fixed deposits
15-month fixed deposit
Investments in fixed deposits at financial
institutions

30,000
70,000

30,000
70,000

45,000
60,000
30,000

45,000
60,000
30,000

100,000

100,000

135,000

135,000

22,267
9,832
133,196
33
40,923
206,251

22,321
9,832
134,945
34
42,331
209,463

21,847
29,619
70,349
3,020
38,688
163,523

21,864
29,677
70,700
3,037
33,588
158,866

3,212
209,463
309,463

209,463
309,463

(4,657)
158,866
293,866

158,866
293,866

Available-for-sale securities

Bank of Thailand bond
Local corporate bond
Corporate bonds, notes or debt instruments
Units of investments in local open-end fund
Local marketable equity instruments
Total
Add: Revaluation surplus (deficit) on
changes in value of investments
Investments in available-for-sale securities
Total investments

Classified as:
Short-term investments
Long-term investments
Total investments

94,335
215,128
309,463

156,541
137,325
293,866

Movements in the investments in private fund for the years ended 31 December 2014 and 2013 are summarised
below.
(Unit: Thousand Baht)
2014
2013
Balance at beginning of year

Purchases during the period - at cost
Cash paid for investments
Payable for investment
Sales during the year - at cost
Proceeds from sales
Receivable from sales
Loss on sales

293,866

-

422,314
150

884,016
-

(412,433)
(892)
(697)

(585,711)
6
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(Unit: Thousand Baht)
2014
2013
(414,022)
(585,705)
(714)
212
7,869
(4,657)
309,463
293,866

Total
Discount (premium) on securities
Gain (loss) on changes in value of investments
Balance at end of year

The Company had set up a private fund managed by an asset management company for managing its investments
with total value of Baht 300 million. During the current year, such asset management company invested in fixed
deposits at financial institutions, common stocks of companies listed on the Stock Exchange of Thailand, openend fund of an asset management company, Bank of Thailand bonds and corporate bonds, which carried interests
between 2.22 and 4.65 percent per annum (2013: 2.58 and 4.25 percent per annum). These investments are
classified as available-for-sale investments. During the year, the Company recognised return on such investments
of Baht 17 million in profit or loss (2013: Baht 2.2 million).
As at 31 December 2014, the Company had assessed the fair value of available-for-sale securities by referring
to the value quoted by the asset management company in which the fair value had increased by approximately
Baht 7.9 million (2013: decreased by Baht 4.7 million). The change in the fair value of such securities is shown
as other comprehensive income in the statement of comprehensive income.

13. Other long-term investments
Company’s name

President Flour Mills Co., Ltd.

Sahachol Foods Supplies Co., Ltd.
Treasure Hill Co., Ltd.
Total
Less: Allowance for impairment of
investment
Other long-term investments - net

Nature of business

Production and
distribution of flour
Foods exporter and
manufacturer
Golf course service

Paid up
capital
Million

Shareholding
percentage
2014
2013

Investment value (cost)
2014

2013

Baht

Percent

Percent Thousand Baht Thousand Baht

600

10.0

10.0

60,000

60,000

200
200

2.5
1.0

2.5
1.0

5,000
2,000
67,000

5,000
2,000
67,000

(2,000)
65,000

(2,000)
65,000

On 28 April 2011, a meeting of the Board of Directors of the Company passed a resolution approving the Company
to purchase 600,000 ordinary shares of President Flour Mills Company Limited at par value Baht 100 per share,
amounting to Baht 60 million, or equivalent to 10% interest. The Company has treated this investment as other longterm investment. During the year 2013, the Company made the remaining share payment of Baht 30 million.
On 19 November 2013, a meeting of the Board of Directors of the Company passed a resolution approving
the Company to purchase 50,000 ordinary shares of Sahachol Foods Supplies Company Limited at par value
Baht 100 per share, amounting to Baht 5 million, or equivalent to 2.5% interest. The Company has treated this
investment as other long-term investment. The Company already made total share payment of Baht 5 million
in November 2013.
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According to the financial statements for the year ended 31 December 2014 prepared by the management of
Treasure Hill Co., Ltd., the net worth attributable to the Company’s investment was approximately Baht 0.2
million (2013: Baht 0.2 million). However, the Company expects that this investment will not be recoverable
and has set full allowance for impairment loss of such investment.

14. Property, plant and equipment
(Unit: Thousand Baht)
Furniture
and office
equipment

Motor
vehicles

Construction
in progress
and assets
under
installation

Land

Building

Machinery
and
equipment

166,549

1,032,021

3,154,019

813,159

721,950

35,235

5,922,933

51,436

-

20,319

54,831

7,463

245,703

379,752

105,971

34,606

76,093

(216,670)

-

-

(12,179)

(24,903)

-

Total

Cost
1 January 2013
Additions
Transfers in (out)

-

-

Disposals

-

(685)

31 December 2013
Additions

(37,767)

217,985

1,031,336

3,280,309

890,417

780,603

64,268

6,264,918

59,185

74

4,748

40,503

16,204

321,569

442,283
-

Transfers in (out)

-

17,655

116,410

25,707

113,913

(273,685)

Disposals

-

(5,827)

(15,688)

(31,273)

(15,618)

-

1,043,238

3,385,779

925,354

895,102

112,152

6,638,795

31 December 2014

277,170

(68,406)

Accumulated
depreciation
1 January 2013

-

300,839

1,560,679

631,826

496,243

-

2,989,587

Depreciation for the year

-

49,365

254,744

82,686

81,223

-

468,018

Depreciation - disposals

-

(227)

-

(11,872)

(24,759)

-

(36,858)

31 December 2013

-

349,977

1,815,423

702,640

552,707

-

3,420,747

Depreciation for the year

-

49,528

251,631

80,553

94,094

-

475,806

Depreciation - disposals

-

(1,465)

(15,688)

(31,136)

(15,027)

-

(63,316)

31 December 2014

-

398,040

2,051,366

752,057

631,774

-

3,833,237

31 December 2013

217,985

681,359

1,464,886

187,777

227,896

64,268

2,844,171

31 December 2014

277,170

645,198

1,334,413

173,297

263,328

112,152

2,805,558

Net book value

Depreciation for the year
2013 (Baht 356 million included in manufacturing cost, and the balance included in selling and administrative expenses)

468,018

2014 (Baht 353 million included in manufacturing cost, and the balance included in selling and administrative expenses)

475,806

As at 31 December 2014, the Company has equipment and assets under installation acquired under finance lease
agreements, with net book value amounting to Baht 252 million and Baht 10 million, respectively (2013: Baht
221 million and Baht 33 million, respectively).
As at 31 December 2014, 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
1,808 million (2013: Baht 1,718 million).
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15. Intangible assets
Details of intangible assets, which are computer software, are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2014

2013

Cost

Balance - beginning of year
Additions
Balance - end of year
Less: Accumulated amortisation
Net book value

12,736
4,378
17,114
(12,110)
5,004

11,649
1,087
12,736
(11,456)
1,280

654

218

Amortisation expenses included in the statements of comprehensive income

16. Leasehold rights
(Unit: Thousand Baht)
2014
Land leasehold rights
Less: Accumulated amortisation
Net book value

2013

7,486
(6,472)
1,014

7,486
(6,144)
1,342

328

327

Amortisation expenses included in the statements of comprehensive income

17. Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)
2014
Trade payables - related parties
Trade payables - unrelated parties
Other payables - related party
Other payables - unrelated parties
Other payables for purchases of machinery and equipment
Total trade and other payables

192,146
384,474
105
80,457
49,837
707,019

2013
191,752
366,780
100
93,574
12,094
664,300
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18. Liabilities under finance lease agreements
(Unit: Thousand Baht)
31 December 2014
Related party

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

Unrelated parties

Total

99,616
(5,211)
94,405
(43,325)

85,494
(4,151)
81,343
(43,048)

185,110
(9,362)
175,748
(86,373)

51,080

38,295

89,375
(Unit: Thousand Baht)

31 December 2013
Related party

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

Unrelated parties

Total

93,720
(5,301)
88,419
(38,546)

87,742
(4,563)
83,179
(41,072)

181,462
(9,864)
171,598
(79,618)

49,873

42,107

91,980

The Company has entered into the finance lease agreements with leasing companies for lease of motor vehicles
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 2014
Less than 1 year

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

92.4
(6.1)
86.3

1-3 years

Total

92.7
(3.3)
89.4

185.1
(9.4)
175.7
(Unit: Million Baht)

As at 31 December 2013
Less than 1 year

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

85.9
(6.3)
79.6

1-3 years

95.6
(3.6)
92.0

Total

181.5
(9.9)
171.6
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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 deposits with
banks. Each director and employee has a passbook for such deposits and withdrawals. As at 31 December
2014, deposits bore interest at a rate of 3.25 percent per annum (2013: 3.50 percent 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)
Employee
retirement
benefits
Provision for long-term employee benefits as at
1 January 2013

Current service cost
Interest cost
Benefits paid during the year
Actuarial loss (gain)
Past service costs recognised during the year
Provision for long-term employee benefits as at
31 December 2013

43,747
5,324
3,015
(3,215)
(9,518)
1,008

Current service cost
Interest cost
Benefits paid during the year
Actuarial loss
Past service costs recognised during the year

40,361
4,519
3,018
(3,383)
7,730
1,008

Provision for long-term employee benefits as at
31 December 2014

53,253

Other longterm employee
benefits

Total

4,408
1,140
184
(790)
534

48,155
6,464
3,199
(4,005)
(8,984)
1,008

5,476
999
196
(940)
268

45,837
5,518
3,214
(4,323)
7,998
1,008

5,999

59,252

-

-

During 2012, 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 2014 amounted to Baht 1
million (2013: Baht 1 million). As at 31 December 2014, the unrecognised past service costs remained at Baht
19.2 million (2013: Baht 20.2 million).
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Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss consist of the following:
(Unit: Thousand Baht)
2014
Current service cost
Interest cost
Actuarial loss recognised during the year
Past service costs recognised during the year
Total expenses recognised in profit or loss

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

2013

5,518
3,214
268
1,008
10,008

6,464
3,199
534
1,008
11,205

3,369
6,639

3,692
7,513

As at 31 December 2014, cumulative actuarial losses (net of actuarial gains), which were recognised in other
comprehensive income of the Company amounted to Baht 14.3 million (2013: Baht 6.6 million).
Key actuarial assumptions used for the valuation are as follows:

Discount rate (depending on category of employees and type of benefits)
Future salary increase rate (depending on category of employees)
Staff turnover rate (depending on age and category of employees)

2014

2013

(% per annum)
2.66 - 4.12
5-7
12 - 50

(% per annum)
3.80 - 4.82
5-7
12 - 51

The amounts of defined benefit obligations and experience adjustments for the current year and the past three
years are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Defined benefit obligations
Employee
retirement Other long-term
benefits
employee benefits
Total

Year 2014
Year 2013
Year 2012
Year 2011

53,253
40,361
43,747
30,256

5,999
5,476
4,408
3,720

59,252
45,837
48,155
33,976

Experience adjustments on the obligations
Employee
retirement Other long-term
benefits
employee benefits
Total

5,654
3,628
8,040
-

94
997
(82)
-

5,748
4,625
7,958
-
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21.	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 profit 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. At present, the statutory reserve has fully been set aside.

22. 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

2014

2013

2,943,571
(142)
1,439,278
476,992
292,696
175,032

2,792,573
(1,625)
1,302,758
468,564
281,147
157,251

23. Income tax
Income tax expenses for the years ended 31 December 2014 and 2013 are made up as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2014

2013

Current income tax:

Current income tax charge

112,060

73,199

(2,416)
109,644

(568)
72,631

Deferred tax:

Relating to origination and reversal of temporary differences
Income tax expenses reported in the statements of comprehensive income

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31
December 2014 and 2013 are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2014
Deferred tax relating to (gain) loss on changes in value of available-for-sale
investments
Deferred tax relating to actuarial loss (gain)

(1,574)
979
(595)

2013
931
(633)
298
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Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable
tax rate for the years ended 31 December 2014 and 2013 is shown below.
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied Separate financial statements

Accounting profit before tax
Applicable tax rate
Accounting profit before tax multiplied by
applicable tax rate
Effects of:
Promotional privileges (Note 26)
Non-deductible expenses
Additional expense deductions allowed
Income not subject to tax
Total
Income tax expenses reported in the
statements of comprehensive income

2014

2013

2014

2013

1,150,820

1,016,953

1,148,447

1,015,439

20%

20%

20%

20%

230,164

203,391

229,689

203,088

(116,612)
11,523
(14,502)
(929)
(120,520)

(128,435)
7,213
(8,872)
(666)
(130,760)

(116,612)
11,523
(14,502)
(454)
(120,045)

(128,435)
7,213
(8,872)
(363)
(130,457)

109,644

72,631

109,644

72,631

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Statements of financial position
As at 31 December As at 31 December
2014
2013
Deferred tax assets

Accumulated depreciation - Plant and equipment
Provision for long-term employee benefits
Loss on changes in value of available-for-sale investments
Total

1,899
6,430
8,329

1,471
3,463
931
5,865

642
642
7,687

5,865

Deferred tax liabilities

Gain on changes in value of available-for-sale investments
Total
Deferred tax assets - net
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24. Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year (excluding other comprehensive income) by
the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.
Financial statements in which
the equity method is applied Separate financial statements

2014
Profit for the year (Thousand Baht)
Weighted average number of ordinary
shares (Thousand shares)
Basic earnings per share (Baht)

2013

2014

2013

1,041,176

944,322

1,038,803

942,808

450,000
2.31

450,000
2.10

450,000
2.31

450,000
2.10

25. Dividend payments
During the years ended 31 December 2014 and 2013, the Company had dividend payments as follows:
Approved by

Total
dividends
(Thousand
Baht)

Dividend
per share
(Baht)

270,000

0.60

21 May 2014

225,000

0.50

18 September 2014

234,000

0.52

22 May 2013

202,500

0.45

19 September 2013

Paid on

For the year 2014

Final dividend on retained
earnings and 2013 profit
Interim dividend on retained
earnings and 2014 profit for
six-month period ended
30 June 2014
Total dividend payments for 2014

Annual General Meeting of
the shareholders on
22 April 2014
The meeting of the
Company’s Board of
Directors no. 8/2014 on
19 August 2014

495,000

For the year 2013

Final dividend on 2012 profit

Interim dividend on retained
earnings and 2013 profit for
six-month period ended
30 June 2013
Total dividend payments for 2013

Annual General Meeting of
the shareholders on
23 April 2013
The meeting of the
Company’s Board of
Directors no. 8/2013 on
20 August 2013

436,500
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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.

1973(3)/2550

1343(2)/2555

2218(2)/2557

Date

26 September
2007

22 March
2012

25 September
2014

Manufacture
of ready-made
foods

Manufacture
of bakery
products

Manufacture
of whole grain
products

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

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

Not granted

Not granted

Not granted

Not granted

Not yet
commenced

1 October 2014

1. Promotional privileges for

2. Significant privileges
2.1 Exemption from import duty on approved machinery
Granted
2.2 Exemption from corporate income tax on net
8 years
income from promoted operation (commencing
(will expire on
from the date of earning operating income) and
2 June 2017)
exemption from income tax on dividend paid
from the income of the operations on which the
corporate income tax is exempted throughout the
corporate income tax exemption period
2.3 Allowance to deduct operating loss incurred during
5 years
the corporate income tax exemption period from
net income incurred thereafter (after exemption
period in 2.2)
2.4 Exemption from import duty on raw and essential
1 year
materials imported for export manufacturing
commencing as from the first import date
2.5 Exemption from import duty on goods imported for
1 year
re-export commencing as from the first import date
3. Commencing date
3 June 2009

Sales of the Company are derived from domestic sales which could be segregated between promoted and nonpromoted operations as follows:
(Unit: Million Baht)
Promoted
operations

2014
Sales
Domestic sales
Total sales

3,162
3,162

2013
4,297
4,297

Non-promoted
operations

2014
3,691
3,691

2013
2,091
2,091

Total

2014
6,853
6,853

2013
6,388
6,388
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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 2014, the Company contributed
Baht 22.9 million (2013: Baht 21.2 million) to the fund.

28. Operating segment information
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly
reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources
to the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been identified as Managing
Director.
The one main reportable operating segment of the Company is manufacture and sales of bakery products and
the single geographical area of its operations is Thailand. The distribution channels are through wholesale, retail
and export. The wholesale for the year ended 31 December 2014 amounted to approximately Baht 6,234 million,
or 90.1% of total revenues (2013: Baht 5,859 million, or 91.0 % of total revenues). The Company’s revenues
were from a main local customer, representing about 41.0% of total revenues (2013: 42.1% of total revenues).
Segment performance is measured based on operating profit or loss, on a basis consistent with that used to
measure operating profit or loss and total assets in the financial statements. As a result, all of the revenues,
operating profits and assets as reflected in these financial statements pertain to the aforementioned reportable
operating segment and geographical area.

29. Commitments and contingent liabilities
29.1 Capital commitments
As at 31 December 2014, the Company had capital commitments in respect of construction and procurement
agreements for production machinery and equipment of approximately Baht 25.1 million and JPY 10.2 million,
totaling approximately Baht 27.9 million (2013: Baht 6.2 million), in which the delivery is scheduled from January
2015 to February 2016. Moreover, the joint venture had capital commitments of approximately Baht 0.1 million
(2013: Baht 0.1 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.
Future minimum lease and related service payments under these non-cancellable operating lease and service
contracts were as follows:
(Unit: Million Baht)
As at 31 December
The Company

2014

Joint venture

2013

2014

2013

Payable:

Within 1 year
1 to 5 years

18.3
9.4

15.5
8.4

16.5
16.1

11.7
2.9
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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. There was no fee
payable under this agreement for the year 2014 (2013: Baht 0.2 million).
Moreover, the joint venture 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, the joint venture is to pay an annual license fee as
stipulated in the agreement. The license fees for the year 2014 amounted to approximately Baht 3.7 million
(2013: Baht 3.4 million).

29.4 Long-term purchase commitments
The Company has commitments under natural gas purchase agreement for a period 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

(Years)

1.
2.
3.

7
5
7

Average minimum quantity
purchase
(Million BTU)

30 November 2017
30 December 2018
30 November 2020

39,273 per annum
199 per day
23,385 per annum

29.5	Guarantees
As at 31 December 2014, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 24.8 million (2013:
Baht 23.4 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
20.8 million (2013: Baht 19.4 million) to guarantee electricity use, and Baht 4.0 million (2013: Baht 4.0 million)
to guarantee contractual performance under the natural gas purchase agreement.

29.6 Litigation
As at 31 December 2014, the Company was sued for damages totaling approximately Baht 35.5 million in relation
to traffic accidents.
The Court of First Instance ordered most of the cases, with claims totaling approximately Baht 30 million, be
temporarily struck, to await the final judgment in a criminal case. The criminal case is currently being considered
by the Supreme Court.
For the other case, with a claim of approximately Baht 5.5 million, the Appeal Court issued an order upholding
the judgment of the Court of First Instance, and ordered the Company and other co-defendants to pay damages
of approximately Baht 2.1 million. However, the Company filed an appeal and this is currently being considered
by the Supreme Court.
The Company has insurance that will partly cover losses arising from such claims and the management of the
Company believes that it will not suffer any material losses as a result of this litigation. Therefore, the Company
has not set aside provision for the contingent liability in the accounts.
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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, short-term investments, trade and
other receivables, long-term investments, trade and other payables, liabilities under finance lease agreements
and long-term loans. The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed
is described below.

Credit risk
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable in the normal course
of business. The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and
therefore does not expect to incur material financial losses. In addition, the majority of sales are supplied to
credit worthy customers. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of receivables
as stated in the statement of financial position.

Interest rate risk
The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, short-term investments,
long-term investments and long-term borrowings. However, since most of the Company’s financial assets and
liabilities are short-term and bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market
rate, the interest rate risk is expected to be minimal.
Significant financial assets and liabilities classified by type of interest rates are summarised in the table below,
with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity
date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.
As at 31 December 2014
Fixed interest rates
Within
1-5
1 year
years

Floating Non-interest
interest rate
bearing

Total

Million Baht

Effective
interest rate
(% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade and other receivables
Long-term investments

49
1,674
1,723

173
173

65
65

11
791
42
844

125
1,674
791
215
2,805

0.13 - 2.00
1.40 - 4.65
2.22 - 4.28

-

-

-

707

707

-

86

90

-

-

176

4.15 - 5.11

105
191

90

-

707

105
988

3.25

Financial liabilities

Trade and other payables
Liabilities under finance lease
agreements
Long-term loans from directors/
employees
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As at 31 December 2013
Fixed interest rates
Within
1-5
Floating Non-interest
1 year
years
interest rate
bearing

Total

Million Baht

Effective
interest rate
(% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade and other receivables
Long-term investments

1,009
134
1,143

101
101

86
22
108

18
760
36
814

1,113
156
760
137
2,166

0.45 - 3.25
2.58 - 3.45
3.32 - 4.25

-

-

-

664

664

-

80

92

-

-

172

4.55 - 5.21

101
181

92

-

664

101
937

3.50

Financial liabilities

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

Foreign currency risk
The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions that are denominated
in foreign currencies. The Company seeks to reduce this risk by entering into forward exchange contracts when
it considers appropriate. Generally, the forward exchange contracts mature within one year.
The balances of financial liabilities denominated in foreign currencies are summarised below.
Financial liabilities
as at 31 December
2014
2013

Foreign currency

(Thousand)

Japanese Yen
US dollar
Euro
Pound sterling

(Thousand)

88,616
1,237
11
-

10,919
897
11
3

Average exchange rate
as at 31 December
2014
2013
(Baht per foreign currency unit)

0.2765
33.1132
40.3552
-

0.3159
32.9494
45.3223
54.2572

The outstanding forward exchange contracts are summarised below.
As at 31 December 2014
Foreign currency

Japanese Yen
US dollar

Bought amount Contractual exchange rate
(Million)

(Baht per foreign currency unit)

68.58
0.46

0.2749 - 0.2869
32.8750 - 33.0140

Contractual maturity date

5 January - 2 March 2015
5 January - 3 February 2015
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As at 31 December 2013
Foreign currency

Japanese Yen
US dollar

Bought amount Contractual exchange rate
(Million)

(Baht per foreign currency unit)

9.26
0.51

0.3128 - 0.3182
32.0390 - 32.2800

Contractual maturity date

3 January - 11 February 2014
6 January - 3 March 2014

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 interest rates
which are close to the market rate, their fair value is not expected to be materially different from the amounts
presented in the statement 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 instruments or by using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument.

31. Capital management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate capital
structure in order to support its business and maximise shareholder value.
The Company manages its capital position with reference to its debt-to-equity ratio. As at 31 December 2014,
the Company’s debt-to-equity ratio was 0.3:1 (2013: 0.3:1).

32. Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 17 February 2015.

รายงานแห่งความยัง่ ยืน ประจำ�ปี 2557

Sustainability Report
for the Year 2014
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS
AND MANAGING DIRECTOR

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ

MR.PIPAT PANIANGVAIT Chairman of the Board

วิสยั ทัศน์
เป็นผูน้ �ำ ในการผลิต และจัดจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรีท่ กุ ประเภท
ทีส่ ามารถสร้างความนิยมและ
ความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูบ้ ริโภค

พันธกิจ
◆

◆

◆

◆

มุง่ มัน่ พัฒนา และผลิตสินค้าทีไ่ ด้
มาตรฐานทัง้ คุณภาพความปลอดภัย
และคุณค่าทางโภชนาการ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตทีท่ นั สมัย
และมีประสิทธิภาพสูง
พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง
สร้างความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจ
ให้แก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง

เหล่านีค้ อื สิง่ ทีก่ รรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกระดับยึดมัน่ ตลอดจนเป็น
แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ นำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จในการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

33 ปีที่ผ่านมาของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) เรามุ่งมั่น
ในการเป็นผู้น�ำการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่สร้างความนิยมและ
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค โดยการพัฒนาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ใช้
เทคโนโลยีในการผลิตทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ท�ำให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดและรักษาความเป็นผู้น�ำตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้สานต่อโครงการและกิจกรรมเกีย่ วกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทั้งในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการ
ทุจริต การมุ่งพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบร่วมกับผู้จ�ำหน่าย การจัดกิจกรรมสอน
ท�ำอาหารว่างอย่างง่ายให้แก่เด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน
ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ในส่วนของรายงานแห่งความยั่งยืน บริษัทฯ ได้น�ำเสนอภายใต้กรอบ การ
รายงานการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่จัดท�ำโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้จัดท�ำรายงานความยั่งยืนของบริษัท
เพือ่ ก้าวไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในอนาคต บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) จะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
สร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานทุกคน รวมทั้งลูกค้า สังคม ชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความยั่งยืนสืบไป
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นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำ�นวยการ
MR.APICHART THAMMANOMAI Managing Director

	For the past 33 years, President Bakery Public Company Limited
has committed to being the leader in manufacturing and distributing
bakery products that created popularity and highest satisfaction for
consumers. These were done by developing and producing products
with standard and by using modern and high efficient technology in
manufacturing products as well as develop administration system and
effective management along with having corporate social responsibility,
allowing the Company to stand firm and maintain being the product
market leadership.
	For the year 2014, the Company carried on projects and
activities that are related to social responsibilities, both at the policy
level up to operational level, by which the Company had improve
good corporate governance policy, signed the declaration of intent on
anti-corruption, emphasized on raw material quality development
with the suppliers, provide easy snack cooking activities for local
students and community members around the plant; along with
promoting bakery products to various organizations in their
activities continuously. The Company has presented sustainability
report under the framework of the corporate social responsibility
operating report of the Stock Exchange of Thailand and use as a
guideline in compiling the Company’s sustainability report.
In order to move towards substainable development in the
future, President Bakery Public Company Limited will committed
to administrating the organization to be more efficient as well as
build collaboration between the Company, all employees, customers,
societies, communities and other stakeholders; in order to promote
and support sustainable environment and society development.

VISION
To be the leader in manufacturing
and distributing all kind of bakery
products that can create popularity
and highest satisfaction to
consumers.

MISSION
	Engrossed on developing and
producing quality and safety
products with standard as well as
contain nutritional values.
◆ Use modern and highly efficient
technology in manufacturing.
◆ Continuously develop
administration and management
system to be efficient.
◆ Build stakeholders’ confidence
and satisfaction.
◆

	These are the vision and mission
that the board of director, executives
and all level of employees adhere to,
along with the operating guidelines
which lead to success in sustainable
business operation.

212

รายงานประจําปี 2557 • บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

เกีย่ วกับรายงานฉบับนี้
About this report

1. หลักการจัดท�ำรายงาน การจัดท�ำรายงานแห่งความ
ยั่งยืนประจ�ำปี 2557 บริษัทฯ ได้น�ำเสนอภายใต้กรอบการรายงาน
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่จัดท�ำ
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. เนือ้ หาในรายงาน เนือ้ หาในรายงานฉบับนี้ ได้มกี ารเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557
3. การสอบถามข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับรายงาน
ติดต่อ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2209-3000   
แฟกซ์ 0-2209-3091-2

1. Report preparation principle: In preparing
sustainability report for the year 2014, the company
presented within the framework for corporate social
responsibility, which was compiled by The Stock Exchange
of Thailand with the comprehensive content of all
stakeholders participation.
2. Content in the report: The information of
the content in this report were gathered since January
1st - December 31st, 2014.
3.	For more information or any inquiries on
the report please contact
		 President Bakery Public Co., Ltd.
		 121/84 - 85 RS Tower Building, 29th Floor,
		Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
		Telephone: 0-2209-3000
		Fax: 0-2209-3091-2

เกีย่ วกับฟาร์มเฮ้าส์

About Farmhouse

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่
121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด
29 ตุลาคม 2523
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด
19 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
และในปี 2549 ได้เพิ่มทุนเป็น 450 ล้านบาท

President Bakery Public Company Limited

Head Office					
121/84 - 85 RS Tower Building, 29th Floor,
	Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400

Registered as company limited		
29 October 1980

Incorporated as public company
limited 		
19 July 2002 with registered capital of 300 million
baht and in 2006 had increased capital into 450 million
baht
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การดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

Sustainable Business Practices

บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจในการรักษาความเป็นผูน้ ำ� ในการผลิต
และจ�ำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่อื่นๆ ในลักษณะค้าส่งที่ ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะ
น�ำเสนอนวัตกรรมใหม่และพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี ในราคา
ทีเ่ หมาะสม และขยายตลาดไปยังกลุม่ ผูบ้ ริโภคใหม่ๆ รวมทัง้ พัฒนา
สินค้าเดิมให้มีมูลค่าเพิ่ม ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะเร่งรุกการท�ำธุรกิจ
ขนมปังและเบเกอรี่แบบค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัว
สู่ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องในอนาคต

กรอบการด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนาสูค่ วาม
ยัง่ ยืน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ต้องประกอบไปด้วยวิสยั ทัศน์ และความสามารถทีด่ ำ� เนินควบคูก่ นั
ไปกับการมีคณุ ธรรมจริยธรรมในการด�ำเนินงาน และการมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำ� หนดกรอบการด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนา
สูค่ วามยัง่ ยืน โดยยึดตามแนวทางที่ได้รบั การยอมรับในระดับสากล
ซึ่งให้ความส�ำคัญในการสร้างสมดุล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และได้น�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับการด�ำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติด้วยความ
เชื่อมั่น ศรัทธาและมีความเข้าใจ โดยมีกรอบการด�ำเนินงานเพื่อ
การพัฒนาสู่ความยั่งยืนดังนี้

	The Company intends to maintain it leadership in
manufacturing and distributing bread and other bakeries
as a wholesale with a consistant standard and quality.
The Company as well committed to continuously promote
more new innovation and develop new products; in order
for the consumers to have the opportunities to access
into the quality products with appropriate prices and to
expand the market into new group of consumers, as well
as expand into related food business in the future.

OperAtional framework for
sustainable development
	The Company always recognizes that in order for
the organization to have sustainable growth, it must
consisted of vision and ability to perform concurrently
with virtue and morality in operation and maintain
corporate social responsibility. The Company then
has stipulated operating framework for sustainable
development by adhering to internationally accepted
guidelines, which place importance on 3 aspects:
economic, society and environment; in order to adapt and
apply to suit with the organization’s business operation,
so that the Board of Directors, executives and employees
can abide by with confidence, faith and understanding. The
operational framework for the sustainable development
are as follows:
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กรอบการด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน

Operational Framework for Development towards Sustainability

สินคา
มีคุณภาพ

QUALITY
PRODUCT

ดูแลชุมชน
และสังคม

TAKE CARE
OF COMMUNITY
AND SOCIETY

ใสใจ
สิ�งแวดลอม

CARES FOR
ENVIRONMENT

1. สินค้ามีคณ
ุ ภาพ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ โดยการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพจากผู้จ�ำหน่าย
ต้นทางทีม่ ศี กั ยภาพ และมีการค้นคว้าวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่
เสมอ เพื่อให้สินค้าคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัย และคุณค่า
ทางโภชนาการ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
2. ตอบสนองต่อลูกค้า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการ
เข้าถึงสินค้าของผูบ้ ริโภค ในด้านความหลากหลายของสินค้า ราคา
และสถานทีจ่ ดั จ�ำหน่าย การกระจายสินค้า รวมถึงประเด็นด้านความ
ปลอดภัยทางด้านอาหาร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อสินค้า
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค
3. กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ มีความ
มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงานเป็น
หลัก นอกจากนี้ยังค�ำนึงถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพลด
ปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

ตอบสนอง
ตอลูกคา

MEET
CUSTOMERS
DEMAND

กระบวนการผลิต
มีประสิทธ�ภาพ
EFFICIENT
PRODUCTION
PROCESS

1. Quality Product The Company emphasized
on producing quality products by selecting quality raw
materials from competence suppliers and has research as
well as developed the product consistently, in order to
maintain product’s safety standard and nutrition values
for the consumers highest benefit.
2. Respond to Customers The Company
is well aware of the importance of consumers access to
the product in terms of product varieties, price, location
of the distribution, and distribution, including food
safety issues. In order to increase consumers’ confidence
towards the products and to create highest satisfaction.
3.	Efficient Manufacturing Process
The Company engrossed in manufacturing products with
modern and efficient technology along with considering
mainly on employees safety in work place. Moreover,
the Company also considered on efficient manufacturing
procedure that reduce the consumption of energy to
promote sustainable energy consumption.
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4. ใส่ใจสิง่ แวดล้อม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิตและการขนส่ง
สินค้า ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งด้านคุณภาพอากาศ
คุณภาพน�้ำทิ้ง ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ บริษัทฯ จึงมีความ
มุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และดีกว่ามาตรฐาน เพื่อการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับ
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว
5. ดูแลชุมชนและสังคม บริษัทฯ มีความตั้งใจในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ทัง้ ชุมชนรอบโรงงาน และ
สังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับ
ชุมชนข้างเคียง ผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ส�ำหรับจัดกิจกรรมในชุมชน และการสนับสนุน
กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เกิด
การพัฒนาไปพร้อมกัน

การก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหารเป็นผู้ผลักดัน และวางแนวนโยบายเพื่อให้พนักงาน
ของบริษทั ฯ ได้นำ� ไปสานต่อและปฏิบตั เิ พือ่ ก่อให้เกิดการด�ำเนินงาน
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกๆ ด้าน
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน
ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 5 ท่าน และมี
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน
4 ท่าน ทั้งนี้มีบทบาทในการให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ พร้อมทั้ง
เป็นผูส้ อบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน ภายใต้หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระ ใช้ดลุ ยพินจิ ของตนเองในการให้คำ� แนะน�ำและความเห็น
ในการประชุมต่างๆ โดยปราศจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร และ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
www
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4.	Environmental Stewardship The
Company is well aware of the impact of operating
business in manufacturing process and delivering
products that effects the environment both in terms of
air quality and waste water quality, type and amount of
energy consumption. The company then emphasized in
environmental management to be in accordance with the
standard and higher than the standard in order to nurture
and create long term sustainability to the environment.
5. Stewardship of Society and
Community The Company concentrated on community
and society quality of life development, both the
community around the plant and society at large. With
the purpose to build good relationship between the
Company and the nearby community through providing
knowledge on nutrition, promoting bakery products for
activities in the community and to support other sectors
activities in the society in order to propel the society
development along the way.

CORPORATE GOVERNANCE

President Bakery Public Company Limited
recognized the importance in operating business under
good corporate governance principle therefore the
board of directors and administrative section are the
impeller and the policy alignment for the Company’s
employees to carry on and put into practice in order to
operate transparently and accountability in all aspects.
In 2014, there are 14 Board of Directors, which
consisted of 5 directors that are executives and 9 directors
that are not executives; by which 5 are independent
directors and 4 are audit committee members. These
directors have the role in giving independent opinions as
well as review financial report, internal control systems,
risk management system and internal audit system under
good corporate governance policy to be efficient and
reliable. The audit committee and independent directors
have perform their duties independently, use their own
discretion in providing suggestions and opinions in the
meetings without the control from the management unit
and major shareholders.

รายชือ่ และรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถดูเพิม่ เติมได้ทรี่ ายงานประจ�ำปี 2557
www.farmhouse.co.th
Board of Directors’ names and details can be seen in the
Annual Report for the year 2014
www.farmhouse.co.th
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บริษัทฯ จัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 12
ครัง้ เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และแนวทาง
ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนติดตามดูแลการ
ท�ำงานและผลประกอบการของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีการ
พิจารณาและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งเป็นผู้น�ำใน
การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม
2557 เป็นต้นไป และเพื่อให้พนักงานภายในบริษัทฯ ยึดถือและ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้างค่านิยมที่
ดีให้กับพนักงาน บริษัทฯ อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เผยแพร่ให้แก่พนักงานทุกฝ่ายได้รบั ทราบ
ต่อไป
www

	The Company arranged 12 Board of Directors
meeting in order to stipulate policies, objectives and
guidelines in operating business; specified vision and
good corporate governance policies as well as stipulated
corporate social responsibility guidelines. Moreover,
the Company has also closely monitored the work and
performance of management team by considering and
suggesting independently which also include being the
leader in conducting oneself as a good role model for all
level of employees in the organization.
	The Board of Directors has approved good corporate
governance policy which consisted of corporate governance
policy, morality in operating business and code of conduct
for the Board of Directors, executives and employees; which
was effective on March 19, 2014 onwards. In order for the
Company’s internal employees to continuously adhere
and practices, along with foster awareness and create
good value to employees. The Company is in progress of
compiling good corporate handbook to disseminate to all
section of employees to acknowledge.

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
สามารถดูเพิม่ เติมได้ที่ www.farmhouse.co.th
More Information on Good Corporate Governance POLICY
can be seen at www.farmhouse.co.th

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยการ
สอบถามกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรือร้องเรียน
เมือ่ พบพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม โดยสอบถามได้ทสี่ ำ� นักผูอ้ ำ� นวยการ
และเลขานุการบริษัท ส่วนตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวจะรับฟังทุกข้อ
ร้องเรียนอย่างเสมอภาคโปร่งใสเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการรักษา
ความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

	The Company provided complaints channel by
inquiring in the case where there is any doubt related
to business ethics or any complaints when encounter
inappropriate behaviour, all of which can be inquired at
the Office of Director, the corporate secretary, internal
audit section, Human resources department or directly
to the supervisors. The aforementioned units will listen
to all complaints fairly, transparently and equally to all
parties. The Company also provide confidentiality and
protection for appellant fairly.
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การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การด�ำเนินงาน
ในด้านต่างๆ สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและ
วิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล มีการสร้างเสริมและปลูกฝัง
พนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความ
เป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกันเองและการปฏิบัติต่อ
ลูกค้า/ ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคม และ
ตระหนักถึงการรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน การเคารพต่อ
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนตลอดจนไม่ปฏิบตั ติ นอันก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดให้
มีระบบการควบคุม การบริหารความเสีย่ ง และการตรวจสอบภายใน
เพือ่ สอบทานการด�ำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และ
ก�ำหนดนโยบายเรือ่ งการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศ
ของบริษัท และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
ของบุคคลภายนอก โดยยึดแนวปฏิบัติ คือ ส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเสรี และไม่สนับสนุนการด�ำเนินงานที่มีลักษณะ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

สงเสร�มการแขงขัน
ทางการคาอยางเสร�
PROMOTE
FREE TRADE
COMPETITION

s
s
s

Conduct Business Fairly
	The Company conduct business fairly, The operation
in all aspects are in line with the laws, rules and regulation
as well as the practice of the supervise sector. Reinforce
and foster employees at all level to perform their duties
and responsibilities with fairness, by treating colleagues
and customers/ consumers, business competition, trade
partner, community and society fairly as well as realized
the importance in keeping the internal information
confidential, respecting the laws and human rights along
with avoid behaving in a way that may cause conflict of
interest. Moreover, the Company has established internal
control, risk management and internal audit systems.
	To review various operations to be transparent and
stipulate policies on the use of information technology and
communication as a framework in using the Company’s
information system as well as to prevent the violation of
outsider intellectual properties by adhering to the principle
which are promote free trade competition and does not
support actions that infringe intellectual properties or
copyright.

มีขั้นตอนระบบการขายผานชองทางตางๆ ที่เปนมาตรฐาน
มีกระบวนการสรรหาและจัดซื้อจัดจางอยางเปนรูปแบบ โปรงใส เอื้อใหคูคาทุกฝายมีโอกาสเทาเทียมกัน
มีการตรวจสอบอยางเปนระบบโดยถือปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของ
ฝายสรรหาและจัดซื้อ ซึ�งกำหนดขึ้นภายใตกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

s Sales system procedures are available through various channels and are standard.
s Recruit and Procure procedure in a format, transparent, provide all

partners to have equivalent opportunities.
s To verify systematically by adhering to the operating regulations of recruit and

purchase unit which was stipulated under the good corporate governance framework.

ไมสนับสนุนการ
ดำเนินการที่ละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา
หร�อลิขสิทธ�์

DOES NOT SUPPORT
ACTIONS THAT INFRINGE
INTELLECTUAL PROPERTIES
OR COPYRIGHT

s
s

217

มีนโยบายไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ไมลอกเลียนแบบหรือนำทรัพยสินทางปญญา
ของผูอื่นมาใชโดยไมไดรับอนุญาต
มุงเนนการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบการควบคุมสินคา การออกแบบ
ผลิตภัณฑใหเปนสินคาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของผูบริโภค

s Policies unrelated to violation of intellectual property; does not copied or use other

intellectual property without permission.
s Emphasize on creating new innovation and applied into practice such as product control

system, quality product designed and meet consumers demand
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การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี รวมถึงการมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และเพือ่ แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นอย่างเป็นรูปธรรมในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรม สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2557 บริษัทฯ จึงด�ำเนินการเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต
ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่
4 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต
ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระที่มิใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะบริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการหลักของบริษัท
เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต บริหารความเสี่ยง
ด้านการต่อต้านการทุจริต และสนับสนุนการขอรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
2. ประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ น แนวร่ ว มปฏิ บั ติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ด�ำเนินการโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ร่วมกับ 7 สถาบัน
ได้แก่ หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
โดยบริษทั ฯ ได้รบั การประกาศรายชือ่ เป็นบริษทั ทีแ่ สดงเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ใน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

Anti- Corruption

	The Company realized the significant of good
corporate governance and ethical business practice;
as well as demonstrating a concrete commitment in
operating business with fairness, integrity, transparency
and corporate social responsibility as well as all
stakeholders. In 2014, the Company had executed in
anti-corruption as follows:

1. Appointed anti-corruption
subcommittee in accordance with the Board

of Directors meeting resolution number 10/2014 on
November 4th, 2014. The Company has appointed
anti-corruption subcommittee, which consisted of
independent directors that are not audit committee and
management team that are responsible in the Company’s
core procedure. The anti-corruption subcommittee is
responsible for stipulating anti-corruption policy, anticorruption risk management and support the request for
being a certified member of Thai Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption.

2.	Declare intention to join Thai
Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption, which is a

project that operates by Thai Institute of Directors
(IOD) and 7 other intitutes, which are Thai Chamber of
Commerce, Foreign Chamber of Commerce, Thai Listed
Companies Association, Thai Bankers’ Association, The
Federation of Thai Industries, Federation of Thai Capital
Market Organization, and Tourism Council of Thailand.
The Company was announced as a listed companies
that declared intention in joining Thai Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption on
November 21, 2014.

ค�ำประกาศเจตนารมณ์ / Declaration of Intention
จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่
เกีย่ วข้องกับการทุจริตภายในบริษทั รวมถึง
การน� ำ นโยบายการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต และ
แผนการก�ำกับการปฏิบตั งิ านไปปฏิบตั ิ และ
จัดให้มคี มู่ อื /แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจแก่
ผู้บริหารและพนักงาน
	Arranged evaluation on risk
management related to Company’s
internal corruption including applied
anti-corruption policy and work
conduct regulatory into practices.
Moreover compile handbook/ business
operation guideline for executives and
employees.

จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบาย
ภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และ
แนวทางความส�ำเร็จในการสนับสนุนให้เกิด
การท�ำรายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย
Will disclose and exchange
internal policies, experiences, good
practices and successful guidelines to
encourage in conducting the business
transactions with integrity, accuracy
and transparency in Thailand.

ร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรม
เดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ
โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติและการเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
Cooperate with other
companies in the same industry,
trade partner and all groups of
stakeholder by creating collective
action coalition and participating in
anti-corruption activities.
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ความเสีย่ งและการบริหารจัดการความเสีย่ ง / Risk and Risk Management
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างด�ำเนินการเพื่อขอรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
และเตรียมความพร้อมในการจัดท�ำนโยบายต่อต้านการทุจริต
มาตรการและระเบียบปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจน
แผนการอบรมให้ความรู้ และแผนการสื่อสารเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) มีปัจจัยความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจจะมีต่อการด�ำเนินงาน
ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการอิสระ คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อท�ำ
หน้าที่ในการควบคุมดูแล กระบวนการตรวจสอบให้มีความโปร่งใส
ระบบการควบคุมภายในให้มคี วามเพียงพอเหมาะสมและระบบการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

	At present, the Company is in progress of
requesting for a certified membership in Thai Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption
and is preparing in compilation of anti-corruption
policy, measure and regulation in anti-corruption along
with knowledge training plan and anti-corruption
communication plan.
	The President Bakery Public Company Limited
has risk factors that may occur and may impact on the
operating in the future.
Moreover, the Company had appointed independent
directors, audit committee and risk management
committee to supervise the audit process to be
transparent, ensure that the internal control system is
appropriate and sufficient as well as to ensure that risk
management system is in the level that is acceptable by
the Company.

www

รายละเอียดปัจจัยความเสีย่ ง สามารถดูเพิม่ เติมได้ทรี่ ายงานประจ�ำปี 2557
www.farmhouse.co.th
risk factors details can be seen in the
Annual Report for the year 2014
www.farmhouse.co.th

s เงินปันผล
s การด�ำเนินงานตามหลักก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
s การเปิดเผยข้อมูล
s การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
s Dividend
s Operate in accordance with good

Operations

การดำ�เนินงาน

ลูกค้า/ผู้บริโภค

Shareholders

ผู้ประกอบการห้างร้าน ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook,
ขนาดใหญ่
Instagram ข้อมูลในบรรจุภัณฑ์ และสื่อโฆษณาอื่นๆ
ผู้ประกอบการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ร้านค้าปลีก
ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ผู้บริโภค
s
s
s

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย
ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า
การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอกับ
ความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค

อย่างชัดเจน
s พัฒนาการกระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้ถูกต้อง
แม่นย�ำ

s พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ
s ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับข้อมูลบนฉลาก

Major Shareholders Report: Annual Report, Sustainability Report s Stable financial status
s Investment Yield		 corporate governance
Minor Shareholders Meeting: General Shareholders Meeting
s Administrate with good governance,
s Information disclosure
			
Communication Channel: Website,
s Treated shareholders equally
			Facebook, Instagram		 transparency and accountability
s Business operating performance grow
				
					 continuously.

ฐานะการเงินที่มั่นคง
ผลตอบแทนจากการลงทุน
การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล
โปร่งใส และตรวจสอบได้
s ผลประกอบการของธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

s
s
s

Communication with	
ความต้องการ/ความคาดหวัง
Stakeholder groups	Demand/Expectation	

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

รายงาน รายงานประจ�ำปี รายงานแห่งความยั่งยืน
การประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook,
Instagram
				

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
			

ผู้ถือหุ้น

Stakeholders	 Stakeholders	

		
ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย	Example of

	The Company has seperated group of stakeholders according to the level of intimacy with the business by classifying into primary stakeholders, which are groups that
directly benefit from or are directly impacted by the business operations and secondary stakeholders, which are groups that indirectly benefit from or are indirectly impacted
by the business operations.

บริษทั ได้แบ่งกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียตามระดับความใกล้ชดิ กับธุรกิจ โดยจ�ำแนกออกเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียหลัก ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการได้รบั ผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจโดยตรง
และผู้มีส่วนได้เสียรอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยอ้อม

Operating with Stakeholders

การดำ�เนินงานกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
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Communication with	
ความต้องการ/ความคาดหวัง
Stakeholder groups	Demand/Expectation	

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
Operations

การดำ�เนินงาน

ผู้จ�ำหน่าย/ผู้ผลิต
(Supplier)

ช่องทางการสื่อสาร ประกาศ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,
เอกสารเชิญประกวดราคา, แบบส�ำรวจฯ, E-mail,
Website, Facebook, Instagram

มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นธรรม
โปร่งใส่
s ให้ข้อมูล รายละเอียดของสินค้าชัดเจนและ
เท่าเทียมกันทุกราย เพื่อการเสนอราคา
สินค้าที่ถูกต้องและแข่งขันได้
s การจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน
s การประสานงานและปฏิบัติงานตรงตามที่
ตกลงกันไว้
s มีการตรวจรับมอบสินค้าอย่างถูกต้อง

s

และ
ก�ำหนดขอบเขตงาน เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ เพื่อให้มีความเป็นธรรม
และโปร่งใส
s จัดให้มีโครงการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
เช่น โครงการพัฒนาไข่ไก่ตอกร่วมกับคู่ค้า
s มีการเยี่ยมเยือนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
s มีการตรวจสอบผู้จ�ำหน่าย/ ผู้ผลิต เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้ก�ำหนด

s ทบทวนกระบวนการในการเสนอราคา

Trade Partner

Supplier/
Communication Channel: Announcement, s Fair and transparent procure process s Always revised quotation process and
s Provide product details clearly and		 define the scope of duties related to
Manufacturer
Procurement Officer, Bid Invitation
			
Document, Survey, E-mail, Website, 		 equally for all in order to provide		 procure process in order to maintain
			Facebook, Instagram		 accurate product quotation and 		 fairness and transparency.
s Continuously organize trade partner
					 competitive
s Pay on time in accordance with the 		 development projects such as work in
				
					 contract agreement		 collaboration with trade partner on
				
s Coordinate and perform exactly 		 cracked fresh eggs development project.
s Visit to collaboratively solve problems
					 as agreed
				
s Check receiving and delivering of
s Inspect suppliers/ manufacturer in
					 products correctly.		 order to be in accordance with the
							 stipulated standard.

				

				
				

คู่ค้า

Customers/
Large Stores
Communication Channel: Website,
s Quality products with freshness,
s Consistently develop product quality
s Give suggestion about information on
Consumers		Entrepreneurs	Facebook, Instagram, Information in the		 new and safe
s Easy access to the products		 the label clearly.
	Retail Entrepreneurs packaging and other advertising media,
s Develop ordering goods process
	Restaurant
Sales Representative and Marketing Officer s Communication in presenting
		Entrepreneurs			 information accurately, sufficient for		 to be accurate.
Consumers			 the customers/ consumers demand.

Stakeholders	 Stakeholders	

		
ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย	Example of
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กิจกรรม การปฐมนิเทศพนักงาน
ช่องทางการสื่อสาร แบบส�ำรวจความพึงพอใจของ
พนักงานประจ�ำปี, Intranet, Zimbra, E-letter,
เสียงตามสาย, บอร์ดประชาสัมพันธ์, Website,
Facebook, Instagram

พนักงาน

s

การแข่งขันอย่างเสรีและด�ำเนินกิจกรรม
ทางการตลาดอย่างเป็นธรรม

และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

s ด�ำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้า

Operations

การดำ�เนินงาน

s
s
s

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมกับชุมชน
s การร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สภากาชาด

s การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

Community
and Society

Community and
Activities: CSR Farmhouse Cooking on
s Good environmental management
s Provide opportunities for the
s Organizing activities with the		 community to participate in organizing
Society around 	Tour Activity, Farmhouse School
the Plant	Tour Activity		 communities		 activities with the community.
s Environment and social responsibility s Joint supporter in activities for
Community and
Communication Channel: Customer
Society at large
relations direct line, CSR Officer, Website, 				 society organized by the public sectors
			Facebook, Instagram				 such as The Thai Red Cross Society

ชุมชนและสังคมรอบ
โรงงาน
ชุมชนและสังคมใน
วงกว้าง

กิจกรรม กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking
on Tour, กิจกรรม Farmhouse School Tour
ช่องทางการสื่อสาร สายตรงลูกค้าสัมพันธ์,
เจ้าหน้าที่ CSR, Website, Facebook,
Instagram

Employees

ชุมชนและสังคม

ของพนักงานและน�ำไปปรับปรุง

s Career Path
s การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
s การทบทวนสวัสดิการของพนักงาน
s การประเมินประจ�ำปี เพื่อรับฟังความพึงพอใจ

Activities: Employee Orientation
s Potential Development and
s Career Path
s Provide knowledge training for
Communication Channel: Employees’ 		 advancement in career
s Appropriate welfare and in line with		 employees
annual satisfaction survey, Intranet,
s Review employees welfare
Zimbra, E-letter, Voice announcement,		 the economic conditions.
s Annual evaluation to listen to
Public Relation Board			
Website, Facebook, Instagram				 employee satisfaction and improve.

การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน
s สวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ
s

Monthly Employees
Daily Employees
			
			
			
			

พนักงานรายเดือน
พนักงานรายวัน

Business 	Other Bakery
Communication Channel: Website,
s Free competition and conduct
s Operate business with transparency,
Competition
Manufacturer	Facebook, Instagram		 marketing activities fairly		 under fair trade and competitio

ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook,
Instagram

Communication with	
ความต้องการ/ความคาดหวัง
Stakeholder groups	Demand/Expectation	

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

คู่แข่งทางการค้า ผู้ผลิตเบเกอรี่รายอื่น

Stakeholders	 Stakeholders	

		
ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย	Example of
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ช่องทางการสื่อสาร การแถลงข่าว, วารสารและ
นิตยสาร, โฆษณา, Website, Facebook, Instagram

สื่อมวลชน

s
s
s
s

การปฏิบัติตามกฎหมาย
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
การให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

อย่างถูกต้อง
s การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าที่
กฎหมายก�ำหนด
s การให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานราชการก�ำหนด
s การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐได้จัด

s ปฏิบัติตามกฎหมาย

Operations

การดำ�เนินงาน

s

การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
และรวดเร็ว

สื่อมวลชนโดยตรง

s ประสานงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่

Mass Media	Television
Communication Channel: Press
s Effective, accurate and fast data
s Directly coordinate and provide
	Radio
Conference, Journals and Magazines, 		 communication		 accurate information to the media
Newspaper	Advertise, Website, Facebook, Instagram
				
	Electronic Media

โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
สื่ออิเลคโทรนิกส์

Public Sectors District Office
Report: Annual Report, Sustainability
s Practice in compliance with the law
s Practice in accordance with the
s Good environmental management		 laws, rules and regulations correctly.
and Related
Lat Krabang and	Report
s Cooperate in giving information
s To better control environment
Organizations Bang Chan Industrial Activities: Visiting Plant
s Environment and Social Responsibility		 quality than the specified law.
	Estate
Rules and Regulations: Practices in
s Cooperate and provide complete
	Food and Drug
accordance with the law, rules and			
	Administration
regulation as well as Corporate Governance. 				 and accurate information in accordance
(FDA)	Factory inspection/Area				 with the specification of public sectors
Department of
Communication Channel: Accurately				 and to participate in the activities that
Industrial Work
provide information to the government				 the public sectors organized.
Including Other
agencies, Website, Facebook, Instagram
Public Sectors				

รายงาน รายงานประจ�ำปี รายงานแห่งความยั่งยืน
กิจกรรม การเยี่ยมชมโรงงาน
กฎ ระเบียบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และการก�ำกับดูแลกิจการ การตรวจ
โรงงาน/พื้นที่
ช่องทางการสื่อสาร การให้ช้อมูลกับหน่วยงาน
ราชการอย่างถูกต้อง, Website, Facebook,
Instagram

Communication with	
ความต้องการ/ความคาดหวัง
Stakeholder groups	Demand/Expectation	

การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงานภาครัฐ ส�ำนักงานเขต
และองค์กรที่
นิคมอุตสาหกรรม
เกี่ยวข้อง
ลาดกระบังและบางชัน
องค์การอาหาร
และยา (อย.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ

Stakeholders	 Stakeholders	

		
ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย	Example of
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ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

Economic Operating Performance
ด้านรายได้

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,914.17 ล้านบาท
ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง 6,232.74 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ปลีก 164.46 ล้านบาท รายได้จากฟาสต์
ฟู้ด & ร้านอาหาร 448.78 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจส่งออก 7.23
ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 60.96 ล้านบาท ส่งผลให้โดยรวมบริษัท
มีรายได้เพิ่มขึ้น 474.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556

ด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาผู้จ�ำหน่าย (Supplier)
ให้มคี วามสามารถในการด�ำเนินธุรกิจเคียงข้างไปกับบริษทั ฯ อย่าง
ยั่งยืน ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนและสานต่อการจัดซื้อ
จัดจ้างผู้จ�ำหน่ายจากโครงการสรรหาคู่ค้าไข่ไก่สดตอก อันเป็น
โครงการทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมกับผูจ้ ำ� หน่ายรายย่อยในการพัฒนา โดยการ
ให้ความรู้ในการผลิตไข่ไก่สดตอกกับผู้จ�ำหน่าย ตั้งแต่การคัดเลือก
วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การบริหารจัดการสถานที่ การควบคุม
กระบวนการผลิต การบริหารการขนส่ง โดยมีการประเมินผลการ
ด� ำ เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ยกระดั บ การผลิ ต สิ น ค้ า ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งมีมาตรฐานสามารถผลิตสินค้า
เพื่อรองรับปริมาณการใช้ไข่สดตอกของโรงงานได้
ทั้งนี้ การสนับสนุนให้ผู้จ�ำหน่ายมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ
ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้จ�ำหน่ายเองแล้ว
ยังเป็นการวางรากฐานที่ส�ำคัญในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
ของบริษัทฯ อันน�ำไปสู่การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสรรหาคู่ค้าไข่สดตอก
โดยผู้จ�ำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการรองรับการสั่งซื้อไข่สดตอกได้
ร้อยละ 19.76 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด และในปี 2557
ที่ผ่านมา ผู้จ�ำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาประสิทธิภาพจน
สามารถรองรับการสั่งซื้อไข่สดตอกได้ถึงร้อยละ 29.68 ซึ่งนับว่า
เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึงร้อยละ 55.23

Revenue
In 2014, the Company has a total revenue of
6,914.17 million baht, which consisted of revenue from
wholesale bakery business at 6,232.74 million baht,
revenue from retail bakery business at 164.46 million baht,
revenue from fastfood & restaurant at 448.78 million
baht, revenue from export business at 7.23 million baht
and other revenue at 60.96 million baht. As a result, the
Company’s overall revenue increased at 474.02 million
baht when compared to the year 2013.

Procurement
	The Company emphasized on suppliers to be
competence in sustainability operating business alongside
the Company. In 2014, the Company maintain supporting
and continue the supplier procurement in recruiting
cracked fresh eggs trade partner project, which is the
project that the Company collaboratively develop with
the subsuppliers. By providing knowledge on producing
cracked fresh eggs to suppliers, starting from selecting
raw material, manufacturing procedure, location
management, controlling manufacturing system, and
shipping management. The operations were continuously
evaluated in order to raise the production level to be
more efficient and able to gain standard in producing
products to support the amount of cracked fresh eggs
usage of the Plant.
	To encourage the suppliers to have business
strength and not only building economic stability for the
suppliers themself but is also an important foundation
for the Company’s sustainable supply of raw material as
well.
In 2013, the Company has started recruiting
cracked fresh eggs trade partner project, by which the
suppliers that participated in the project were able to take
in 19.76% cracked fresh eggs order of the total purchase
and in 2014, the participation suppliers has developed
their effieciency and able to take in 29.68% of cracked
fresh eggs order, which is 55.23% more than before.
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ด้านการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าเบเกอรี่ที่
ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
อีกทั้งใช้เทคโนโลยี ในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ผูบ้ ริโภค โดยมีการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า/ ผูบ้ ริโภค
ดังนี้
s
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REACTION TO Customers Expectation
	The Company focused in developing and
manufacturing bakery products that meet the quality and
safety standard as well as the nutrition value. Moreover,
the Company uses modern and high efficiency technology
to build confidence, create popularity and highest
satisfaction for consumers. Feedback to customers/
consumers expectations are as follows

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย

Product quality are fresh, new and safe.

s

ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า

Convenience in accessing to the product.

s

การสื่อสารแสดงข้อมูลที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

	The communication demonstrated sufficient details for the customers demand

1. ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการตอบสนองความคาดหวัง
ของลูกค้า โดยมีกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัย และผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการ
ผลิตระดับภายในประเทศ (GMP) ระดับสากล (GMP CODEX) และ
HACCP จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข
บริษัทฯ มีการตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขั้นตอนการผลิต
ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้าออกจากโรงงาน และ
มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารที่ได้รบั รางวัลระดับทอง ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ
ของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ประเภท ISO/IEC
17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สด
ทีม่ อี ายุการบริโภคสัน้ ตัง้ แต่ 3 - 7 วัน บริษทั ฯ ได้พฒั นากระบวนการ
ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

1. Quality products that are fresh,
	new and safe
	The Company places importance in meeting
the customers expectation by having manufacturing
process that are standard, uses modern technology in
manufacturing and is certified with the Good Manufacturing
Practice at national level(GMP), international level (GMP
CODEX) and HACCP by Food and Drug Administration,
Ministry of Public Health.
	The Company strictly inspect every manufacturing
procedure, starting from verifying the received of raw
material on to shipping products from the factory. The
Company also has laboratory that received golden level
award in being the excellent laboratory that was certified
under ISO/IEC 17025:2005 from the Department of
Medical Science, Ministry of Public Health.
In order for the consumers to receive the best
things in consuming fresh products, which would expired
within 3-7 days, the Company has develop several
procedures to build confidence in the quality and safety
of products for the consumers. Which are:
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ระบุวันผลิต/ วันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน และข้อ
แนะน�ำในการเก็บและบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูล
ให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
s มีกระบวนการเรียกคืนกรณีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
s มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสินค้า ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
s ออกแบบและปรับเปลีย่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มคี วามทันสมัย
เน้นความสะอาด ปลอดภัย โดยน�ำนวัตกรรมการซีล บรรจุภณั ฑ์ถงุ
พลาสติก มาใช้ในบรรจุภัณฑ์ของขนมปังชนิดแผ่น เพื่อป้องกันน�้ำ
อากาศ หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ และป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงของรสชาติสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค
s

Identify manufacturing date / expiry date and
the best consumed before date and the instruction on
how to store and consume the product on the label to
ensure that products are of good quality and safety.
s Has system to recall unqualified products.
s Aimed to develop product innovations to
attain good quality products that could satisfy customers,
also improve product packages to be modern while
emphasizing on safety and hygiene by using plastic sealing
innovation on sliced bread products to prevent water,
air, or other containments getting in to the package and
to prevent the change in products flavor before reaching
the consumers.
s
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เพือ่ ตอบสนองต่อความคาดหวังและเป็นการสร้างความเชือ่
มั่นให้แก่ผู้บริโภคชาวมุสลิม บริษัทฯ ได้รับการรับรองเครื่องหมาย
ฮาลาลประจ�ำประเทศไทย ในผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 23 รายการ โดยได้
น�ำสัญลักษณ์ดงั กล่าวแสดงบนผลิตภัณฑ์ทอี่ ยู่ในสายการผลิตทีผ่ า่ น
การรับรองฯ
ในปี 2553 - 2555 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานอย. Quality Award ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ปี
ซ้อน ในฐานะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ประกอบการด้วย
คุณธรรมมีระบบมาตรฐานคุณภาพทีด่ ี เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์มคี ณุ ภาพ
และมี ค วามปลอดภั ย มี การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคและมี
กิจกรรมที่ตอบแทนสังคม

2. ลูกค้า/ ผูบ้ ริโภคมีความสะดวกในการ
เข้าถึงสินค้า

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังรายแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่น�ำระบบ Mobile Computer System มาใช้ใน
การจัดจ�ำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้า โดยพนักงาน
ขายจะดูขอ้ มูลการจ�ำหน่ายย้อนหลัง และประเมินจ�ำนวนผลิตภัณฑ์
ที่จัดส่งได้ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากที่สุด ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ณ จุดขายจึงมีความสดใหม่แบบวันต่อวัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถกระจายสินค้า เพื่อขยาย
ช่องทางการจ�ำหน่ายทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด โดยมีการ
จัดจ�ำหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

3. การสือ่ สารแสดงข้อมูลทีถ่ กู ต้องและเพียงพอ
กับความต้องการของลูกค้า/ผูบ้ ริโภค

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการให้ความรู้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เกีย่ วกับข้อมูลทางโภชนาการทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหาร สนับสนุนการให้ข้อมูล
โภชนาการรูปแบบใหม่ตามนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการ
รูปแบบจีดีเอ หรือ Guideline Daily Amounts: GDA ซึ่งเป็นการ
แสดงค่าพลังงาน ไขมัน น�้ำตาล และโซเดียม ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุ
ภัณฑ์บนด้านหน้าฉลาก เพือ่ เป็นเครือ่ งมือช่วยให้ผบู้ ริโภคสามารถ
เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถบริโภคอาหารอย่าง
สมดุลและเหมาะสมต่อสุขภาพ โดยได้สื่อสารข้อมูลที่เข้าใจง่ายต่อ
ผู้บริโภคผ่านฉลากในบรรจุภัณฑ์ของบริษัท ในกลุ่มขนมปังชนิด
แผ่น และขนมปังพร้อมทานประเภทไส้เนื้อสัตว์ เช่น เดลี่แซนด์วิช
เป็นต้น
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	To meet the expectation and create confidence
to Muslim consumers, the Company has been certified
with Halal Certification of Thailand on 23 products. The
symbol are shown on the product packages from the
certified production line.
In the year 2010-2012, the company was awarded
the “FDA Quality Award”, in food industry, for three
consecutive year from the Office of Food and Drug
Administration. This award was given only to the
entrepreneur which had excellent quality, product safety,
consumer and social responsibility.

2. Customers/ Consumers has easy
	access to the products
	The company is the first bakery manufacturer
in Southeast Asia that used mobile computer system
in sales, distribute and products distribution to stores.
Sales person can always looked up for the past sales
record and estimate the amount of products that
delivered in accordance with the demand of most stores.
Consequently, the bakery products at the selling point are
always fresh from day to day.
Moreover, the Company was able to distribute
products to expand distribution channel into Bangkok,
perimeter and provincial area continuously, in order
to meet the most customer satisfactions in all area of
Thailand. By distribution through Traditional trade group
and modern group.

3. Communicating and Presenting 		
	information accurately and 		
	sufficiently to meet the 			
	customers/consumers demand
	The Company realized the importance in providing
accurate knowledge and understanding on the nutrition
information that are useful for consumers in their choice
of consumption. Provide nutrition information in new
format which is in accordance with the Food and Drug
Administration policy in campaigning to give knowledge
about GDA nutrition label or Guideline Daily Amounts:
GDA; Which show the amount of energy, fat, sugar and
sodium per package size on the front label as a tool for
consumers to compare the nutrition value in order to
have balanced diet and suitable for health. The Company
has presented information that are easy for consumers to
understand through the Company’s label on the products
such as Sliced bread and ready to eat bread in the meat
categories such as deli sandwich.
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญในการรับฟังเสียงของ
ลูกค้า โดยมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับฟัง
ความคิดเห็นและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวม
ทัง้ รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านโทรศัพท์ และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ได้แก่ www.facebook.com/FarmhouseThai www.
instagram.com/FarmhouseThai โดยมีเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมด�ำเนินการ
เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความ
มั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งข้อร้องเรียนของผู้บริโภคปี 2557
เทียบกับปริมาณการผลิต คิดเป็นร้อยละ 0.00014 ของปริมาณการ
ผลิต
นอกจากช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นลูกค้าแล้ว บริษัทได้
มีการส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในบริษัท

Moreover, the Company has also placed importance
in customers suggestion where customer relation unit was
provided as the center in accepting opinion and consultant
related to product and service, as well as accepted
complaints and suggestions through telephone and online
network such as www.facebook.com/FarmhouseThai,
www.instagram.com/FarmhouseThai. The staff are
ready to proceed in other for the complaints to received
fast feedback and to build confidence to customers and
consumers. The consumers complaint for the year 2014,
compare to the manufacturing amount was at 0.00014
of the manufacturing amount. Apart from the channel
in listening to customers complaints, the Company has
also survey consumers’ behavior and command towards
bakery products in order to apply the information as a
guideline in improving and developing procedures in the
Company.
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การดำ�เนินงานด้านสังคม
Social Operation

การดูแลและพัฒนาพนักงาน/บุคลากร
การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ก�ำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดย
ยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นส�ำคัญ อาทิ การห้าม
การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบตั ิ และการต่อต้าน
การรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง ซึ่งแจกให้กับพนักงานทุกคน และ
ปิดประกาศ ณ บริเวณสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ทัง้ นีม้ แี นวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ
s แนวการปฏิบต
ั อิ ย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำ� นึงถึงความ
แตกต่างทางเพศ
s ไม่รับบุคคลอายุต�่ำกว่า 18 ปี เข้ามาเป็นพนักงาน
s มีการเปิดรับสมัครคนพิการเข้าท�ำงาน
s จัดระบบการท�ำงาน มุง่ เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในสถานที่ท�ำงานอย่างเหมาะสม โดยน�ำระบบควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัยมาใช้
s สนับสนุนให้มก
ี ารอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษทั ฯ
ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานที่ประกอบการอย่างสูงสุด

การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลพนักงานทุกคนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการท�ำงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า
รากฐานทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินธุรกิจให้กา้ วไปข้างหน้าได้อย่างยัง่ ยืน
นั้น มาจากศักยภาพในการท�ำงานของพนักงานที่มีความสุข โดยมี
สวัสดิการเพื่อการอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน เช่น อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุดท�ำงาน รถรับส่งพนักงาน โรงอาหาร
ประจ�ำโรงงานที่มีคุณภาพดีและราคาย่อมเยา การดูแลสุขภาพ
อนามัยของพนักงานทั้งการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ห้องพยาบาลที่
มีแพทย์ประจ�ำ เป็นต้น

ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษทั ฯ มีการประเมินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้กบั
พนักงานอย่างเป็นธรรมเป็นประจ�ำทุกปี โดยท�ำการส�ำรวจการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียง เพื่อมา
พิจารณาเปรียบเทียบและก�ำหนดการจ่ายค่าตอบแทน โดยผล
ประโยชน์ที่ให้กับพนักงานประจ�ำ ประกอบด้วย

Taking care of and developing
employees/ personnel
Respect for Human rights
	The Company stipulated human resource
management regulations by adhering to the labor law of
Thailand as a priority, such as prohibited on child labor,
forced labor, discrimination and against the aggregation
to negotiate. The regulations were distributed to all
employees and posted at the operational premises. The
regulations on respecting human right are as follows:
s Practice Equally regardless of the gender
differences
s Individual under 18 is prohibited to work as an
employee.
s Position open for disable persons.
s Suitably prepare work system emphasizing on
safety and hygiene workplaces and apply this
quality and safety control system in to practice.
s Promote training and personnel development
to understand and in order to create the highest safety
and hygiene in work place.

Taking Care of Employee
	The Company placed importance in taking care of
all the employees to have good quality of life and happiness
in working. The Company believes that the significant
foundation in operating business to sustainability move
forward derived from the working competence of the
happy employees. Employees are provided with welfare
to facilitate in working such as personal protective
equipment, uniform, employee bus, factory cafeteria that
have good quality and reasonable price. This also includes
employee health care and annual health check up as well
as sick bay with permanent doctor, etc.

Employees remuneration and benefits
	The Company annually evaluated the employees’
remunerations and benefits fairly by surveying the
remuneration and welfares of the business group nearby
in order to consider, compare and stipulate remuneration.
The benefits provided to full-time employees consisted of
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สวัสดิการด้านการส่งเสริมให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ส�ำหรับเงินกู้เพื่อที่พักอาศัย
s ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ และเงินรางวัลเพื่อการจูงใจ
s โบนัสประจ�ำปี
s เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
s เงิ น สมทบเข้ า กองทุ น ประกั น สั ง คมและกองทุ น เงิ น
ทดแทน
s ผลประโยชน์ด้านการแพทย์ส�ำหรับพนักงาน
s เสื้อผ้าชุดท�ำงานและเครื่องแบบ
s การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
s รางวัลพนักงานดีเด่นประจ�ำปีและรางวัลตามอายุงาน
s อุปกรณ์และเครือ
่ งป้องกันอันตราย เพือ่ ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน
s การช่วยเหลือมรณกรรมสงเคราะห์สำ� หรับพนักงานและ
ครอบครัว
s สวนหย่อม เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
s เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
s ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
s เงินฝากพนักงาน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ ประสบการณ์และวุฒิการศึกษาซึ่งไม่มีความแตก
ต่างระหว่างชายหรือหญิง
s

การฝึกอบรมของพนักงาน

นอกจากสิ่งที่ตอบแทนในรูปสวัสดิการและค่าตอบแทนอัน
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตแล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนการ
พัฒนาความรู้และความช�ำนาญในการท�ำงานให้แก่พนักงาน เริ่ม
ตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ในเบื้องต้นจะได้รับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ เพื่อ
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบริษทั และมีการอบรมพัฒนาความ
รูใ้ ห้กบั พนักงานในแต่ละระดับอย่างเหมาะสมพร้อมทัง้ แนวทางการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับเพือ่ ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสาย
อาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เช่น หลักสูตรการท�ำงานเป็น
ทีม หลักสูตร Daily Management หลักสูตร Train the Trainer และ
หลักสูตร QC 7 Tool เป็นต้น ตลอดปี 2557 บริษัทฯ ด�ำเนินการ
ฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานหนึ่งคน ในรอบปีพนักงานได้รับการฝึก
อบรม 19.26 ชั่วโมง

s Welfare in promotion to get prime rate for
residential loan
s Various allowances and awards to motivate
s Annual bonus
s Contribution to provident fund
s Contribution to social security fund and
compensation fund
s Medical benefits for employees
s Work clothes and uniforms
s Group accident insurance
s Employee of the Year Award and prizes based
on seniority
s Protective devices for safety in workplace
s Posthumous aid for employees and their families
s Small garden for relaxation
s Maternity allowance
s Scholarship for son-daughter
s Employee deposits
Nevertheless, the Company has policy to pay
compensation base on duties, responsibilities, experience
and qualifications, with no differences between men and
women.

Employees Training
	Apart from welfare and compensation which are
the foundation in living, the Company as well supported
the development of knowledge and expertise in work for
the employees; starting from the employees joined the
Company, initially new employees will be trained in several
programs such as new employee orientation program to
give knowledge and understanding about the company,
appropriately trained for knowledge development for
each level as well as guidelines for personnel develop
for every level in order to give opportunities on career
advancement in every field according to the potential
of each personnel; such as teamwork program, Daily
Management program, Train the Trainer program and
QC7 Tool program, etc. The whole year of 2014, the
Company had performed the average training of 19.26
hours per one employee, per year.
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นเรื่องส�ำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่
ต้องร่วมมือกัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ
ได้จัดตั้ง “คณะกรรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในสถานประกอบการ” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัย และสภาพ
แวดล้อมในสถานประกอบการ การอบรมการปฐมพยาบาลและ
การดับเพลิงขั้นต้น กิจกรรมสุขาพาเพลินอย่าเมินความปลอดภัย
รวมถึงสนับสนุนการจัดท�ำกิจกรรม 5ส. เพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในสถานที่ท�ำงานให้น่าอยู่
จากการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย พบว่าการเกิด
อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานในปี 2556 ลดลงร้อยละ 18.7 และ
ในปี 2557 ลดลงร้อยละ 19.23 สอดคล้องกับจ�ำนวนผู้บาดเจ็บจาก
การท�ำงานทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2556 มีจำ� นวนผูบ้ าดเจ็บ
ลดลงร้อยละ 20.5 และในปี 2557 ลดลงร้อยละ 25.7 ทั้งนี้ใน
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้เสียชีวิตจากการท�ำงาน

ความรับผิดชอบต่อผูจ้ �ำหน่าย (Supplier)

บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ความส�ำเร็จ
เคียงข้างไปกับผูจ้ ำ� หน่าย (Supplier) ดังนัน้ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้จ�ำหน่าย (Supplier) ในฐานะคู่ค้า
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ บริ ษั ท ฯ พร้ อ มที่ จ ะรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน อันจะน�ำไปสู่การพัฒนา
ร่วมกัน
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Occupational Health and Safety
Safety is one significant issues and is the duties of
every individual to collaborate. The Company emphasized
on having efficient management system and quality,
safety occupational health and environment system
as a significant foundation in operating business. The
Company as well established “Occupational health
and environment safety in work place committee” to
encourage all employees to participated in monitoring
safety and environment welfare at work place, first aid
and basic fire fighting training, enjoy the toilet but don’t
overlook the safety activities including support organizing
5s activities to develop workplace into a livable working
environment.
	From safety operation for the year 2013 was
found that there a decreased of 18.7% in severe accidents
until having to take leave and in 2014 decreased down
at 19.23%, which is in accordance with the number of
injured from working that decreased down continuously.
In 2013 injured individual decreased down at 20.5% and
in 2014, decreased down at 25.7%. . In such events, there
is no death from working.

Responsibility towards Suppliers
	The Company will operate a sustainable business
and successful alongside with the supplier, therefore to
create confidence and highest satisfaction to suppliers
as the significant trade partner, the Company is always
ready to listen to opinion and give opportunities to
participate in operating which will lead to collaborate
development.

ผลส�ำรวจความพึงพอใจของผูจ้ ำ� หน่ายในการร่วมงานกับบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2557
พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 92.3
Survey results on the suppliers satisfaction in working
with the Company for the year 2014,
the results show that the overall satisfaction was at 92.3%
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การรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผูจ้ �ำหน่าย (Supplier)

Listening to opinions and giving
feedback to the suppliers’ expectation

ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของ
ผูจ้ �ำหน่าย (Supplier)

Suppliers’ attitude, satisfaction and
expectation

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและ
พยายามตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผูจ้ ำ� หน่าย
(Supplier) อยู่เสมอทั้งในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้
ข้อมูลรายละเอียดสินค้า การช�ำระเงิน การประสานงาน การตรวจ
รับมอบสินค้า และการให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางการติดต่อ
สื่อสารระหว่างผู้จ�ำหน่ายกับบริษัทฯ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ
พบปะกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อโดยตรง การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล์
หรือผ่านทางประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรสาร เว็บไซต์ ตลอดจนการ
รับฟังความคิดเห็นผ่านแบบส�ำรวจทัศนคติความพึงพอใจและความ
คาดหวังของผู้จ�ำหน่าย/ ผู้ผลิต เพื่อน�ำมาปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการส�ำรวจทัศนคติ
ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้จ�ำหน่าย/ผู้ผลิต ผ่านแบบ
ส�ำรวจที่ไม่เปิดเผยชือ่ หรือบริษทั ของผูจ้ ำ� หน่าย และรวบรวมข้อมูล
โดยแผนกการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยส�ำรวจครอบคลุมใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
s ทัศนคติของผู้จ�ำหน่าย/ผู้ผลิตที่มีต่อองค์กร
s ความต้องการและความคาดหวังของผูจ้ ำ� หน่าย/ ผูผ
้ ลิต
s ประเด็นที่ส�ำคัญในการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
s การติดต่อสือ
่ สารระหว่างผูจ้ ำ� หน่าย/ ผูผ้ ลิต กับบริษทั ฯ
s ความพึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัทฯ
ผลการส�ำรวจในด้านทัศนคติของผู้จ�ำหน่าย/ผู้ผลิตที่มีต่อ
องค์กร พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความโปร่งใสของ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 91.3 และการประสานงานของ
เจ้าหน้าทีจ่ ดั ซือ้ ร้อยละ 95.7 สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังทีพ่ บว่า ผูจ้ ำ� หน่ายต้องการกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็น
ธรรมโปร่งใส ร้อยละ 95.7 และการจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญาที่
ได้ตกลงกันไว้ ร้อยละ 93.5
ทั้งนี้ ประเด็นที่ผู้จ�ำหน่าย/ผู้ผลิต เห็นว่ามีความส�ำคัญ
ในการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนมากที่สุด 2 ประเด็นเท่ากัน ได้แก่
การจัดการน�้ำเสีย ของเสีย และการด�ำเนินงานตามกฎหมาย
สิ่ ง แวดล้ อ ม รองลงมาเป็ น การป้ อ งกั น ผลกระทบทางด้ า นสิ่ ง
แวดล้อมกับชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน ในส่วนของการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
ยังมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความยั่งยืน

	The Company placed importance in always listening
to opinion and giving feedback to the suppliers’ demand/
expectation both in procurement and giving product
details, information, payment, coordination, verified the
received of products and providing news and information
through variety of the communication channel between
suppliers and the Company, whether it’s a directly
meeting with the procurement staff, contact through
phone, email or through the procurement announcement,
facsimile, or website; along with listening to opinions
through the suppliers/ manufacturers’ expectation and
satisfaction attitude survey in order to collaboratively
develop the operation efficiently.

In 2014, the Company has surveyed the attitude,
satisfaction and expectation of supplier/ manufacturer
through the survey form where the name and the company
of the distributor were not disclose. The information were
gathered by using good corporate governance planning;
the sector is not related to the procurement operation.
The survey topic covered the following issues:
s	Attitude of supplier/ manufacturer towards the
organization
s Demand and expectation of suppliers/ manufacturer
s Significant issues in sustainable development
collaboratively
s Communication between the supplier/
manufacturer
s Satisfaction in working with the Company
	The results of suppliers attitude survey/
manufacturer for the organization shows that 91.3%
has the most satisfaction in terms of transparent in the
procurement procedure and 95.7% was satisfied with the
coordination of the the procurement staff which is in
line with the consumers’ demand and expectation which
shows that 95.7% of the supplier demand for procurement
process that are transparent and 93.5% expected payment
to be made according the agreed schedule.
	The supplier/ manufacturer considered the most
two issues that does not have significant in collaboratively
sustainable development are waste and waste water
management and operating in accordance with the
environmental laws. Next is environmental impact
around the plant prevention in the part of operation.
The Company has completely practice in accordance with
the environment laws; as well as focused in operating
business that are environmental friendly as the standard
in developing the Company to be sustainable.

Annual Report 2014 • President Bakery Public Company Limited

233

ในปี 2557 ได้มกี ารส�ำรวจความพึงพอใจในการร่วมงานกับ
บริษัทฯ จากผู้จ�ำหน่าย/ผู้ผลิต ซึ่งมีความพึงพอใจโดยรวมในการ
ร่วมงานกับบริษทั ฯ มากทีส่ ดุ ร้อยละ 92.3 รองลงมามีความพึงพอใจ
ในการร่วมงานกับบริษัทฯ กับฝ่าย สรรหาและจัดซื้อ ร้อยละ 91.3
และฝ่ายบัญชีและการเงินส�ำหรับในส่วนของการวางบิลและรับเงิน
ร้อยละ 92.3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดเป้าหมายความพึงพอใจของผู้
จ�ำหน่าย/ ผู้ผลิตอยู่ที่ ร้อยละ 85.0 ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถ
ท�ำได้เกินกว่าเป้าหมายก�ำหนดไว้

In 2014, survey of satisfaction in working with
the Company from the the distributor/ manufacturing
has been conducted and the result shows that 92.3%
were satisfied in working with the company , Next is
satisfaction of working with Procurement department
at 91.3%, Accounting and Finance department in respect
of billing and payment at 92.3%, which the stipulated
goal of supplier/ manufacturer satisfaction was at 85.0%,
where every related sector were able to accomplished
beyond the set gold.

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

Community and Social ResponsibIlity

การพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน

Community Development Around the
Plant

บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนไม่เพียงขึน้ อยูก่ บั
ผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน
ในฐานะผู้น�ำการผลิตสินค้า และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุก
ประเภท บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้าน
โภชนาการอาหาร และสนับสนุนการเลือกรับประทานอาหารที่มี
คุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มต้นจากการพัฒนาชุมชนเล็กๆ ที่อยู่
รอบโรงงานขยายออกไปสู่สังคมที่อยู่ในวงกว้าง ทั้งนี้ชุมชนและ
สังคมที่เข้มแข็งจะท�ำให้เกิดการพัฒนาในภาพรวมได้อย่างยั่งยืน
1. กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on
		 Tour
บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพ และการให้ความรู้เรื่องโภชนาการ ดังนั้น ในปี
2557 จึงได้ริเริ่มกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour กับ
โรงเรียนและชุมชนที่อยู่รอบโรงงานบางชันขึ้นเป็นปีแรก แบ่งการ
จัดกิจกรรมเป็น 4 ครัง้ มีสมาชิกชุมชนได้รบั ประโยชน์จากกิจกรรม
ทั้งสิ้น 633 ครัวเรือน

	The Company believed that sustainable success does
not only depend on the Company economic performance
but also include the participation in the community and
society development to grow alongside. As the leader in
manufacturing products and distributing all kind of bakery
products, the company is committed to being the center
in providing knowledge on food nutrition and encourage
people to consume quality food. By starting with the small
communities development around the plants then expand
into the society at large. Strong community and society
create sustainable development in the overview.

1. CSR Farmhouse Cooking on Tour
		 Activities

		The Company foresee the importance in
consuming quality food and providing knowledge on
nutrition, thus, in 2014, has started CSR Farmhouse
Cooking on Tour activity with schools and communities
around the Bang Chan plant for the first year. The
activities were divided into 4 divided sessions with the
total of 633 families of the community member benefit
from these activities.

ความพึงพอใจของโรงเรียนและชุมชนรอบโรงงานในการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour
Schools and Community Satisfaction in Organizing CSR Farmhouse Cooking on Tour Activity
96.00
94.00
92.00
90.00

โรงเรียนวัดบำ�เพ็ญเหนือ

Wat Bampennue School

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน

Surao Bang Chan School

ชุมชนบางชันพัฒนา

Bang Chan Pattana Community

94.00 %

90.67 %

84.00

90.00 %

86.00

88.20 %

88.00

ชุมชนเกาะจวน

Koh Juan Community
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ภายในกิจกรรมเป็นการสอนท�ำอาหารว่างอย่างง่ายให้
กับนักเรียนและสมาชิกในชุมชนรอบโรงงาน พร้อมทั้งสอดแทรก
ความรูด้ า้ นโภชนาการอาหาร เพือ่ พัฒนาทักษะในการท�ำอาหารว่าง
ที่มีคุณภาพ และให้สมาชิกในชุมชนสามารถน�ำไปประยุกต์เพื่อ
ประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ คุ ณ อภิ ช าติ ธรรมมโนมั ย กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการ ได้ให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วมเป็นประธานในกิจกรรม
และมีอาสาสมัครพนักงานเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงประจ�ำกลุ่ม คอยช่วย
เหลือแนะน�ำสมาชิกชุมชนในการท�ำอาหารว่าง เป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และชุมชน โดย
รอบโรงงาน
ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on
Tour แต่ละครั้งได้ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบ
ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2557
มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90.72

		This activity teaches easy snack cooking class to
students and community member around the plant, as well
as intervene knowledge on food nutrition to develop the
skill in making quality snack and so that the community
members can also apply an to make a career.
		 Moreover, Mr. Apichart Thammanomai,
Managing Director, place importance on participating
in preside of the activities with volunteer employees
participating in being the group mentoring by helping or
give advice to the group member in cooking snack which
help build relationship between the Company, executives,
employees and communities around the plant.
In organizing each CSR Farmhouse Cooking on
Tour activities, survey on the participant satisfaction
were made and the results demonstrated that there are
increased in the participant satisfaction, by which in the
year 2014, there are average of 90.72% satisfaction.

s ภาพการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour

โดยมีคุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำ�นวยการ
เป็นประธานเปิดกิจกรรม
Picture of CSR Farmhouse Cooking on Tour activity
with Mr. Apichart Thammanomai, the Managing
Director, as the preside in opening the activity.

2. กิจกรรมเยีย่ มชมโรงงาน
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนข้อมูลกับนักศึกษาจากสถาน
ศึ ก ษาต่ า งๆ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ใ ห้ ค วามสนใจเข้ า เยี่ ย มชม
กระบวนการผลิตสินค้าและระบบการบ�ำบัดน�้ำเสียภายในโรงงาน
บางชัน ปี 2557 ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน คิดเป็นผู้
เข้าร่วมชมจ�ำนวน 260 คน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการท�ำงาน ระบบตรวจสอบ
คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

2. Visiting the Factory Activity
		The Company provide information to student
from various institutes as well Government sectors
that are interested in visiting the factory to see the
manufacturing process and waste water treatment system
in the Bang Chan factory. In 2014, the total of 11 sectors
with the amount of 260 people visited the factory. The
purpose of factory visit is to build relationship and create
correct understanding on the factory’s operating process
and environment audit system.
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s สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

	Educational Institutions and Government Sectors Visited the Factory

การพัฒนาสังคมในวงกว้าง

Social development at large

1. โครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่
		 ประจ�ำปี 2557-2559”
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพเสมอมา ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดท�ำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) กับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
“ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจ�ำปี 2557- 2559” โดยมี
ผลด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 ภายใต้แนวทางของ
โครงการอาหารปลอดภัย ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านง่ายได้ประโยชน์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

1. “Eat All Groups Movement for the
		 year 2014-2016” project

		The Company always promoted and supported
consuming quality food. In 2014, the Company has
made cooperation agreement memorandum between
President Bakery Public Company Limited and Food
and Drug Administration, Ministry of Public Health on
the cooperation in promoting and supporting “Eat All
Groups Movement for the year 2014-2016” project. The
operating results started from April 30th, 2014, under the
guideline of Safe food, with sweet, rich and salty label,
easy to read and useful of Food and Drug administration
(FDA) project.

s ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง นพ. บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข และ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำ�นวยการ
	The signing ceremony of cooperation agreement memorandum between MD. Boonchai Somboonsuk, Secretary General
of The Food and Drug Administration, Ministry of Public Health and Mr. Apichart Thammanomai, Managing Director.
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2. สนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย ในมหกรรม
		 อย.น้อย 4 ภาค
เพือ่ เป็นการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการรณรงค์
ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องฉลากอาหารอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557
บริษัทฯ ได้ร่วมกับทีมงาน อย.น้อย ในการเสริมสร้างความรู้ด้าน
โภชนาการอาหารแก่นอ้ งๆ ตัวแทนนักเรียน และคณาจารย์ จากแต่ละ
ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง-กรุงเทพฯและปริมณฑล
ภาคตะวันออก-จ.ระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จ.ขอนแก่น
และภาคใต้-จ.นครศรีธรรมราช

2. Support activities in 4 regions
		 Aor Yor Noi festival

		To continuously support and cooperate in
campaigning on giving knowledge and understanding
about food label. In 2014, the company has collaborate
with Aor Yor Noi team in promoting knowledge on
nutritional food to kids, student representatives and
teacher faculty from each region in Thailand, which are
Central region-Bangkok & perimeter, Eastern regionRayong, Northeast region-Khonkaen and Southern
region-Nakhon Si thammarat.

s ภาพบรรยากาศมหกรรม อย.น้อย 4 ภาค

	Atmosphere of 4 regions Aor Yor Noi Festival

3. กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์ 2014
		 ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม
ฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็น
กิจกรรมละครเพลงและเกมเกี่ยวกับ โภชนาการอาหาร 5 หมู่ โดย
ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา ได้จดั กิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรูแ้ ก่
เด็กนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อขยาย
การให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นเป็นจ�ำนวนกว่า 200
โรงเรียนทัว่ ประเทศ ภายใต้แคมเปญ “ขบวนการทานครบหมู”่ เพือ่
ให้ความรู้ในเรื่องการอ่านฉลากก่อนบริโภค รณรงค์ ให้นักเรียน
บริโภคอาหารให้ครบหมวดหมู่ตามหลักโภชนาการ

3.	Farmhouse School Tour 2014

		 Since 1999 onwards, the Company has been
organizing Farmhouse School Tour activities with primary
students, which is a musicals and games related to 5 food
groups nutrition. In 2014, the Company had organized
public relation activities and educated students in both
primary and secondary school to expand knowledge to
students in all level to more than 200 schools around the
nation, under the campaign “Eat All Groups Movement”.
With the purpose to provide knowledge on reading the
nutrition label before consumption and campaign students
to eat all 5 food groups according to the nutrition
principles.

s ภาพบรรยากาศกิจกรรม Farmhouse School Tour 2014 ณ โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 200 โรงเรียน

	Atmosphere of Farmhouse School Tour 2014 activity At more than 200 schools around the nation.
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4. การประกวดแซนด์ วิชจานเด็ดคนเก่ง
		 บริษัทฯ ต้องการปลูกฝังการเลือกรับประทานอาหารที่
มีคุณภาพตั้งแต่วัยเด็ก จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสูตรแซนด์วชิ ทีม่ คี ณุ ค่า
ทางโภชนาการ โดยการจัดกิจกรรมประกวดแซนด์วิชจานเด็ดคน
เก่ง ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 โดยมุ่งเน้นให้น้องๆ
อายุ 8-12 ปี ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกผ่าน
การประกวดการท�ำแซนด์วชิ ซึง่ เป็นอาหารว่างทีม่ คี ณุ ค่าโภชนาการ
อาหาร ครบ 5 หมู่ และน้องๆ สามารถท�ำได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน

5. งานวันเด็กแห่งชาติ
บริษทั ฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานราชการ
และเอกชนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่
ต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี จ�ำนวน 74 หน่วยงานทั่วประเทศ จ�ำนวน
ผลิตภัณฑ์กว่า 25,000 ชิ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกม แจก
อาหารว่างจากผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์และของทีร่ ะลึก เนือ่ งในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ ณ กองทัพอากาศดอนเมือง ในวันที่ 11 มกราคม
2557
6. สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโต
ไปพร้อมกัน นอกเหนือจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยัง
ให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ใน
รูปแบบของงบประมาณและผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมดังต่อไปนี้
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4. Superb Sandwich by Talented Kids
		 Contest
		The company aimed to foster children to
consume quality food from young age, therefore, had
organized activities to encourage children and youth
to use their creativity in creating sandwich recipes
that contain nutritious values. The Superb Sandwich by
Talented Kids Contest has been organized annually since
2011, by aiming at kids with the age between 8-12 years
old to use their creativity and be brave to show their
talent through sandwich contest, which is a snack that
contains nutrition values with 5 food groups that the kids
can actually make these sandwich in their daily life.

5. National Children’s Day
		The company annually provided products to
public and private sector to utilize in organizing National
Children Day activities at 74 sectors around the nation
with more than 25,000 pieces of product.
		 Moreover, the Company as well participated
in decorating the game activity boots providing snack
from farmhouse product and souvenir on the occasion
of National Children’s Day at Don Muang Royal Thai Air
Force on January 11th, 2014.

6. Sponsored Activities in
		 Collaborate with Other Sectors
		 With commitment in developing community and
society to grow alongside; apart from the aforementioned
activities, the Company has sponsored other activities in
collaborate with both public and private sectors in the
form budget and products, which are as follows:
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6.1 กิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฎฯ
บริษทั ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมูลนิธิร่มฉัตร สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี 2557 เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้
นักเรียนและเยาวชนเห็นคุณค่าความส�ำคัญและวินยั ในการออมเงิน
รวมทั้งสามารถน�ำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยจัดขึ้นทั้งในระดับประถม
ศึกษา-มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา กว่า 6,000 คน ทั่วประเทศ

		 6.1	The Crown Jewel Economics Quiz
			Contest Activity
			The company collaborated with the
Stock Exchange of Thailand and Romchat Foundation in
sponsoring the Crown Jewel Economics Quiz Contest:
Money, Valuables, and Self Sufficiency Principle; Royal
Trophy Award from Her Royal Highness Princess Maha
Chakri Sirindhorn for the year 2014; is the activities that
support students and youth to appreciate the importance
and discipline in saving money as well as be able to apply
knowledge in economics to create benefit for the society
and the nation development by organizing for both
primary – secondary level and higher education level of
more than 6,000 people from all over the nation.

6.2 กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ
5 ธันวามหาราช
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ สภากาชาดไทย สนั บ สนุ น
ผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 4,000 ชิ้น ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ณ จังหวัดเชียงราย
6.3 กิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 5
		
ธันวามหาราช
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ สภากาชาดไทย สนั บ สนุ น
ผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
เพื่อหารายได้ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

		 6.2	Activity to lessen winter harms
to glorify December 5th
			The company, in collaboration with Thai
Red Cross Society, sponsored 4,000 products in the
activity to lessen winter harms to glorify December 5th
at Chiang Rai province.
		 6.3	Charity running activity to
glorify December 5th
			The Company collaborated with Thai Red
Cross sponsoring products in Charity running activity to
glorify December 5th in order to raise fund for National
Blood Centre Thai Red Cross.
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7. กิจกรรมการกุศล
บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล
โดยมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการ
ศึกษาและอาหารให้แก่เด็กนักเรียน เด็กตาบอดผูพ้ กิ ารซ�ำ้ ซ้อน และ
ผู้ป่วยเป็นประจ�ำทุกปี

s มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษา

และอาหารให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
Donate Company’s products and grant education fund
as well as provide food to students from Wat Sa Kaeo
School, Ang Thong
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7. Charity Activities
		The Company encourages employees to arrange
charity activities by donating Company’s products and
money to sponsor education fund and food for students,
multiple-handicapped blind children and sick people
annually.

s มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินช่วยเหลือบ้านเด็กตาบอด

ผู้พิการซ้ำ�ซ้อน รามอินทรา กรุงเทพฯ
Donate Company’s products and money to help Home
	For Multiple-Handicapped Blind Children, Ramintra,
Bangkok
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การดำ�เนินงานด้านสิง่ แวดล้อม

Environmental Operations
บริษัทฯ ตระหนักและใส่ใจการด�ำเนินงานของกิจการที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิง่ แวดล้อม จึงดูแลและตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานให้มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
โดยน�ำไปปรับใช้กบั โรงงานผลิตทัง้ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานลาดกระบัง
1 โรงงานลาดกระบัง 2 และโรงงานบางชัน รวมถึงสนับสนุนให้มี
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

The Company recognized and cherished in
operating business that may affect the quality of the
environment, therefore has supervised and monitored
the operations to maintain effective environmental
management system; by adjusted the system to applied
with the other 3 manufacturing factories which are Lat
Krabang Factory 1, Lat Krabang Factory 2 and Bang Chan
Factory. The Company also continuously encourages
energy and environment conservation activities.

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ประกอบกับมีการศึกษาขั้น
ตอนการผลิต และการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและกระแสไฟฟ้าอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รองรับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงท�ำการศึกษาและจัดท�ำแผนด�ำเนินการในการอนุรักษ์
พลังงาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ที่ด�ำเนิน
การเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งส�ำคัญอีกประการที่บริษัทฯ ค�ำนึงถึง ได้แก่ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า โดยในด้านเชื้อเพลิงได้เปลี่ยนจากการใช้น�้ำมันเตามาใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด
ปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงโดยมีเครื่องจักร ที่เพิ่มอุณหภูมิของน�้ำให้สูงขึ้นก่อนที่จะส่งน�้ำเข้า
Boiler ท�ำให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้จ�ำนวนมาก
Energy Efficiency
	The Company emphasized in manufacturing quality products by using modern production technology
as well as study on the production process and always record the amount of natural gas and electricity
consumption; in order to support the increased in fuel and electricity consumption. The Company then study
and prepared energy conservation operating plan to be in line with the Energy Conservation Act 1992 (Amended
2007) that proceed to promote energy consumption in manufacturing process efficiently.
	Another significant aspect that the Company considered about is environmental friendly manufacturing
process together with meeting customers’ demand. In order to do so, the Company has switched from fuel
oil into natural gas (NG) which is clean and safe fuel as well as has the very least impact to the environment.
Moreover, there are also procedures in reducing fuel consumption by using machine that increased the
water temperature to rise before sending water to the Boiler, which help save alot of fuel.
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ระบบการขนส่งสินค้า

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา จึงได้เพิ่มปริมาณรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศน้อย โดยปัจจุบันมีรถขนส่งสินค้าที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จ�ำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 20.93 จากปริมาณรถขนส่งสินค้าทั้งหมด
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดในการสนับสนุนให้องค์กรใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดให้มีระบบการ
บริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
s การก�ำหนดให้ใช้พาหนะอย่างเหมาะสมในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ
s การควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายก�ำหนด มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน และช่วยลดอัตราการเผา
ผลาญเชื้อเพลิงมากเกินความจ�ำเป็น
s ห้ามมิให้พนักงานจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ระหว่างการขนถ่ายสินค้าเพื่อให้มีการใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด
Product Delivery System
	The Company always considered operating business that are environmental friendly, therefore has
increased delivery vehicles that used NGV, which is clean and safe fuel with less environmental impact and
less air pollution. At present, there are 20.93% of delivery vehicles that used NGV from the total of delivery
vehicles.
Moreover, the Company concept is to promote the organization to worthily use the energy resources
by establishing efficient delivery management system such as
s Determined using appropriate vehicles for distributing products to the stores.
s Control speed in accordance with the specified laws and focus to ensure safety on the streets as
well as to reduce fuel consumption more than necessary.
	Employees shall not leave the engine running while loading products in order to minimize the use energy.

การบริหารจัดการน�ำ้ และของเสีย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณน�้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต โดยมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ที่โรงงาน
บางชัน น�้ำซึ่งเมื่อผ่านการบ�ำบัดแล้วจะถูกน�ำไปพักที่บ่อพักน�้ำ ก่อนน�ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่มีมากถึง
ร้อยละ 17.96 ของปริมาณการใช้น�้ำทั้งหมด โดยน�ำมาใช้ประโยชน์ เช่น ล้างยานพาหนะ รดน�้ำต้นไม้ และล้างพื้นถนนในบริเวณ
โรงงาน ส�ำหรับน�้ำจากการบ�ำบัดที่เหลือได้ปล่อยลงสู่รางระบายน�้ำของการนิคมอุตสาหกรรม และปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Water and waste management
	The company has committed to reduce the volume of waste water from the manufacturing process
by using water treatment system with standard at Bang Chan factory. Water that has been treated will be
put in the clarifier before reusing it. The volume of reused water was at 17.96% of the total water volume,
where water was reused in cleaning vehicles, watering the plants and wash the road around the factory. For
the rest of the treated water was released into the drainage of the Industrial Estate Authority of Thailand
and released into the public water source without affecting the environment.
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แผนการดำ�เนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืน ประจำ�ปี 2558

Sustainability operational plan for the year 2015
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิด
ชอบต่อสังคม ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน
โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีแผนการด�ำเนินงานเพื่อความ
ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น อาทิ
โครงการสรรหาคู่ค้า โครงการส�ำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และ
ความคาดหวังของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย การพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน
อย่างมีส่วนร่วมโดยความร่วมมือระหว่างผู้น�ำชุมชนและบริษัทฯ
การพัฒนาสังคมในวงกว้างโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ดังต่อไปนี้

	The Company engrossed in operating business with
corporate social responsibilities under good corporate
governance principles by giving opportunities to all
stakeholders to take part in promoting and supporting
environment and society development alongside
sustainable organizational development plan.
In 2015, the Company has sustainable operating
plan that encourages stakeholders to participate more
such as trade partner recruitment project, survey on
stakeholders groups’ attitude, satisfaction and expections,
community around the plant development. This also
includes the cooperation between the community leader
and the Company in developing society at large by
collaborate with the public sectors, which are as follows:

แผนการด�ำเนินงานกับผูจ้ �ำหน่าย (Supplier) / Operating with Supplier Plan
โครงการสรรหาคู่ค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

Trade partner recruitment project to improve the quality (Continuous activities from previous year)

โครงการส�ำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้จ�ำหน่าย/ ผู้ผลิตต่อบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
Survey of Attitude, satisfaction and expectation of suppliers/ manufacturer for President Bakery Public Company Limited project.

แผนงานการพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน / Community around the plant development plan
กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour 2558 สอนท�ำอาหารว่างจากฟาร์มเฮ้าส์ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

CSR Farmhouse Cooking on Tour 2015 Snack cooking class by Farmhouse (Continuous activities from previous year)

โครงการส�ำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของชุมชนข้างเคียงโรงงานฟาร์มเฮ้าส์

Survey of Attitude, satisfaction and expectation of communities adjacent to the Farmhouse plant project.

กิจกรรม “ฟาร์มเฮ้าส์และชุมชนร่วมแบ่งปันน�้ำใจสู่สังคม”

“Farmhouse and the community collaboratively share kindness to the society” project
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แผนงานการพัฒนาสังคมในวงกว้าง / Plan for the development of society at large
โครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจ�ำปี 2557-2559” (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

“Eating five food group campaign” project for the year 2014-2016 (Continuous activities from previous year)

สนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย ในมหกรรม อย.น้อย 4 ภาค (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

Support Aor Yor Noi activities in 4 regions Aor Yor Noi Festival (Continuous activities from previous year)

กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์ 2014 (Farmhouse School Tour 2014) (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)
Farmhouse School Tour 2014 (Continuous activities from previous year)

การประกวดแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง (Sandwich Contest) (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)
Sandwich Contest (Continuous activities from previous year)

การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

Promote National Children’s Day (Continuous activities from previous year)

สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

Promote activities with other institute.

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน) www.farmhouse.co.th
Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1) showing
in www.sec.or.th or in the website of President Bakery Public Company Limited www.farmhouse.co.th

รายงานประจำ�ปี 2557

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

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

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

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