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

โรงงานลาดกระบัง

91 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-5400 โทรสาร : 0-2326-5463

โรงงานบางชัน

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

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

SOCIAL MEDIA CHANNEL : FarmhouseThai
Insta

ติดตามเรื่องราวเมืองแห่งขนมปัง (Pung Town) ได้ที่นี่
Pungtown
www.farmhouse.co.th/blog
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บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เข้ารับรางวัล

“อย. Quality Award 2015” เป็นปีที่ 4
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ด�ำเนินการอย่างมีคุณภาพ
รักษามาตรฐาน มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีการด�ำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์
และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์สูงสุด

ขนมปังธัญพืช 12 ชนิด
12 Grain Bread

ขนมปังรอยัล 12 เกรน เนื้อนุ่ม สไลด์หนา

อุดมไปด้วยธัญพืชที่มากด้วยคุณประโยชน์หลากหลายชนิด
อาทิ ข้าวบาร์เลย์, บัควีต, ข้าวโพด, แฟล็กซีด, ข้าวฟ่าง,
ข้าว, ข้าวไรย์, เมล็ดงา, สเป้ลท์, เมล็ดทานตะวัน,
ข้าวทริทิเคลี, ข้าวสาลี

ข้าวบาร์เลย์
Barley

บัควีต
Buckwheat

ข้าวโพด
Corn

แฟล็กซีด
Flaxseed

ข้าวฟ่าง
Millet

ข้าว
Rice

ข้าวไรย์
Rye

เมล็ดงา
Sesame

สเป้ลท์
Spelt

เมล็ดทานตะวัน
Sunflower

ข้าวทริทิเคลี
Triticale

ข้าวสาลี
Wheat

รายงานประจําปี
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

004

สารบัญ

C O N T E N T S
006

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
Financial Highlights

008

สารจากคณะกรรมการ
Message From The Board of Directors

010

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

012

คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Board of Independent Director and Audit
Committee

013

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Policies and Overview of Business Operation

018

ลักษณะการประกอบธุกิจ
Nature of Business

046

ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

050

โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ
Shareholding Structure

054

โครงสร้างการจัดการ
Management Structure

072

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท
Board of Directors and Management Profile

090

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
General Information

092

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
Other References

093

การก�ำกับดูแลกิจการ
Corporate Governance Policies

115

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management

122

รายการระหว่างกัน
Related Transactions

128

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
Management Discussion and Analysis

134

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2558
Audit Committee Report for The Year 2015

138

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2558
Report of The Board of Directors’
Responsibilities For Preparation of Financial
Statement for The Year 2015

140

งบการเงิน
Financial Statements

218

รายงานแห่งความยั่งยืน 2558
Sustainability Report 2015

President Bakery Public Company Limited

Annual Report
2015

005

A W A R D S

รายงานประจําปี
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

006

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
Financial Highlights
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
FINANCIAL STATEMENTS IN WHICH THE EQUITY METHOD IS APPLIED
		
		

2558
2015

2557
2014

2556
2013

6,724.56
1,398.86
5,325.70

5,951.24
1,341.99
4,609.25

5,311.68
1,249.04
4,062.64

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

FINACIAL STATUS (MILLION BAHT)

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

Total Assets
Total Liabilities
Total Shareholders’ Equity

ผลประกอบการ (ล้านบาท)

PERFORMANCE (MILLION BAHT)			

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ก�ำไรส�ำหรับปี

Total Sales
Total Revenues
Cost of sales
Profit for the year

อัตราส่วนทางการเงิน

FINANCIAL RATIO			

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

Gross Profit Margin (%)
Net Profit Margin (%)
Return on Equity (%)
Total Assets Turnover (times)
Return on Assets (%)

ข้อมูลหุ้นสามัญ (บาท)

STOCK DATA (BAHT)			

ราคาพาร์ต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
ก�ำไรส�ำหรับปีต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

Par Value per Share
Book Value per Share
Basic Earnings per Share
Dividend per Share
Number of Share (Million Shares)

/1

/1

7,346.83
7,415.80
4,320.86
1,304.66
41.19
17.59
26.26
1.17
62.84
1.00
11.83
2.90
***/1
450

6,853.21
6,914.17
4,188.18
1,042.07
38.89
15.06
24.03
1.23
53.77
1.00
10.24
2.32
1.16
450

6,388.57
6,440.15
3,976.76
944.32
37.75
14.66
24.69
1.28
48.91
1.00
9.02
2.10
1.05
450

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�ำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2558 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ
0.37 บาท และจากกิจการปกติ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากก�ำไรที่เสียภาษีฯ อ้ตราร้อยละ 30
Interim dividend payment for the performance from January 1st - June 30th 2015 from the BOI Promotion at 0.37 Baht per share and the
operation under NON BOI business at 0.25 Baht per share, paid from the net profit which 30% Corporate income tax.
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สารจากคณะกรรมการ
Message from The Board of Directors
วิสัยทัศน์

เป็นผู้น�ำในการผลิต และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยมและความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้บริโภค

พันธกิจ

s มุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
s ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง
s พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
s สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ

Mr. Pipat Paniangvait
Chairman of the Board

ในปี 2558 บริษัทสามารถท�ำยอดขายได้กว่า 7,347 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับปี  2557 และบริษัทมี
ก�ำไรสุทธิ 1,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 25.3 ซึ่งมีผลมา
จากผลิตภัณฑ์ของ “ฟาร์มเฮ้าส์” เป็นสินค้าที่สามารถตอบสนองผู้
บริโภคด้านความสะดวกในการรับประทานและหาซื้อได้ง่าย อีกทั้งมี
ชนิดและรสชาติให้เลือกหลากหลาย และมีแผนการกระตุ้นยอดขาย
โดยเน้นการท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขายหลายช่องทาง ทัง้ ทางโทรทัศน์
วิทยุ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างและรวดเร็ว
ตลอดจนการให้ความรู้ด้านโภชนาการและวิธีการท�ำเมนูอาหารหลาก
หลายโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั และทีส่ ำ� คัญในปี 2558 บริษทั ได้ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม ขนมปังตระกูลรอยัลเบรด 2 ตัว คือ รอยัลโฮลวีต
และรอยัล 12 เกรน ซึ่งถือเป็นขนมปังแผ่นผสมธัญพืชหลายชนิดที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ มีความหนานุ่ม หอม อร่อย จัดเป็นสินค้า
ระดับพรีเมี่ยมในกลุ่มขนมปังตระกูลรอยัล ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่อง
มาจากขนมปังรอยัลเบรดที่ประสบความส�ำเร็จมาแล้วในปี 2557 ใน
การออกสินค้า 2 ตัวนีส้ ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคใน
ปัจจุบันที่หันมาให้ความส�ำคัญเรื่องสุขภาพ ท�ำให้สินค้าดังกล่าวได้รับ
การตอบรับจากผูบ้ ริโภคเป็นอย่างดี  อีกทัง้ บริษทั สามารถบริหารต้นทุน
วัตถุดบิ และค่าใช้จา่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับค่าใช้จา่ ยด้าน
พลังงานที่ลดลงมาตลอดปี 2558 จึงท�ำให้ก�ำไรของบริษัทสูงขึ้น
บริษทั เริม่ ปรับเปลีย่ นรูปแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ มาตัง้ แต่ปี 2557
โดยเน้นรูปแบบทีด่ ูโดดเด่น ทันสมัย จดจ�ำง่าย โลโก้ใหม่นยี้ งั ท�ำให้การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม สามารถแยกกลุ่มสินค้าแต่ละ
ประเภทได้เด่นชัด และแสดงรายละเอียดของสินค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ซึ่งท�ำให้เกิดความเข้าใจและความสะดวกต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
สินค้า นอกจากนี้บริษัทได้มีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่บนรถขนส่งสินค้า
ทุกคันเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้อย่างทั่วถึง
จากความเติบโตอย่างต่อเนือ่ งตลอดมา ท�ำให้บริษทั มีการขยาย
ก�ำลังการผลิตโดยลงทุนสร้างโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
รวมทัง้ มีการลงทุนซือ้ ทีด่ นิ 3 แห่งเป็นกรรมสิทธิข์ องบริษทั เพือ่ ก่อสร้าง
ศูนย์กระจายสินค้าที่มีบริเวณกว้างขึ้น ทดแทนศูนย์กระจายสินค้าเดิม
ทีป่ ระสบปัญหาเรือ่ งพืน้ ทีจ่ อดรถและการจัดสินค้า เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในด้านการกระจายและจัดส่งสินค้าให้ทวั่ ถึง รวมทัง้ เป็นการรองรับการ
ขยายก�ำลังการผลิตทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากโรงงานแห่งใหม่ทคี่ าดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายใน ไตรมาส 4 ของปี 2559 อีกทัง้ ได้ลงทุนสร้างห้องวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แห่งใหม่ ซึ่งมีอุปกรณ์ ที่ทันสมัย รวมถึงมีห้องปลอดเชื้อ
(Clean room) และห้อง Sensory Test ตามมาตรฐานสากลที่โรงงาน
บางชันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในงานด้านการวิจยั และพัฒนาสินค้าใหม่
และยกระดับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้
จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
เพือ่ ให้ตราสินค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” สามารถครองใจลูกค้าได้ยาวนานตลอดไป
คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตร
ทางการค้า หน่วยงานต่างๆ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ให้ความ
ไว้ วางใจ และสนั บ สนุ น กิ จ การของบริ ษั ท อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเสมอมา
ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ความส�ำเร็จ โดยทุ่มเทก�ำลังความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป
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VISION

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

MISSION

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

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการผู้อ�ำนวยการ

Mr. Apichart Thammanomai
Managing Director

The Company has a total salesof Baht 7,347million with growth
rate of 7.2% when compared to the year 2014, allowing the Company
to have net profit of Baht 1,303 million increased from previous year
at 25.3%, which is the result of “Farmhouse” products. Farmhouse
products can respond to consumer demands in terms of convenient
to consume and can easily be purchase. Moreover, the products come
in variety of types and flavors for customers to choose. The Company
as well has plan to stimulate sales by emphasizing on conducting
activities to promote sales through different channel such as TV, radio,
online media and other media which can promptly and widely reach
consumers.
Along with providing knowledge on nutritions and ways to cook
varieties of dishes by using the Company’s products. Most important
of all in the year 2015, the Company has launched 2 new products in
the Royal Bread group, which are Royal Whole Wheat and Royal 12
grains. These two new products are sliced bread with varieties kind of
grains as the ingredients and are beneficial for the health. These two
bread are soft, thick, aromatic and delicious as well as are considered
the premium products in the royal bread group. These two products
were developed from royal bread which was very sucessful in the year
2014.The launching of the two products can competently respond to
the demand of present consumers,who pay more attention to their
health, allowing the aforementioned products to receive good feedback
from the customers. Furthermore, the Company can efficiently manage
cost of rawmaterial and expenses accompanying with the decreased
in energy expense throughout the year 2015, allowing the Company’s
profit to be higher.
The Company started to redesign products logo since 2014,
with the emphasis on the patterns that standout, modern and easy to
remember. This new logo makes the package beautiful and can

prominently seperated each product groups as well as clearly show
more product details which is easy to understand and is convenient
for the consumers to select each product. Moreover, the Company has
changed new logo on all of the delivery vehicles to publicize to all
consumers to throughly acknowlege.
The continuous growth allow the company to be able to expand
manufacturing capacity where the Company invested in constructing
a new plant at Bang Chan Industrial Estate including invest in purchasing
3 land, as the company’s ownership, to build distribution center that
have a wide space as a replacement for the existing distribution center
which has problems with parking space and organizing products.
Building new distribution center allow the Company to be able to
increase its efficiency in thoroughly distribute and deliver products.
This also includes supporting the expansion of manufacturing capacity
that increased
from the new plant and is expected to be completed in
the 4th quarter of the year 2016. The Company as well invested in
building new product research and development laboratory which is
equipped with modern equipments. The Company as well has clean
room and sensory test room that are in accordance with the international
standard located at Bang Chan plant. The purpose is to enhance the
efficiency in researching and developing new products as well as to
raise the product and raw material quality level. Furthermore, to build
consumers confidence in the quality and safety of the products with
the “Farmhouse”product logo to forever win the heart of the customers.
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.
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

Chairman of the Board

Managing Director

Mr. Pipat Paniangvait

Mr. Apichart Thammanomai

นายก�ำธร ตติยกวี

ดร. พจนี พะเนียงเวทย์

นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ

Director

Director

Director and Assistant
Managing Director

Mr. Kamthorn Tatiyakavee

Dr. Pojjanee Paniangvait

Mr. Suchat Rattanajiajaroen

นางมาลี ตั้งใจสนอง

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

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

Director and Senior Management
Accounting Department and
Finance Department Manager

Mrs. Malee Tangjaisanong

Ms. Petcharat Anantawichai
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นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

นายธวัช แก้วพิทักษ์

Director and IT Manager

Director and Senior Manager
of Engineering Department

Mr. Apisate Thammanomai

นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

Miss Panida Prayottaweekij
Director and Senior
Production Manager

รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

Assoc. Prof.
Dr. Kulpatra Sirodom

Independent Director and
Audit Committee

Mr. Thavach Kaewpitag

ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล

Prof. Dr. Suwimon
Keeratipibul

Independent Director and
Chairman of Audit Committee

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

Dr. Yupa Soontrapa

Independent Director and
Audit Committee

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

นางเอมอร ปทุมารักษ์

Independent Director and
Audit Committee

Independent Director

Mr. Boonsak Chiempricha

Mrs.Aim-On Pathumaruk
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คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Board of Independent Director
and Audit Committee

ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล

Prof. Dr. Suwimon
Keeratipibul

Independent Director and
Chairman of Audit Committee

รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

Assoc. Prof.
Dr. Kulpatra Sirodom

Independent Director and
Audit Committee

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

Dr. Yupa Soontrapa

Independent Director and
Audit Committee

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

นางเอมอร ปทุมารักษ์

Independent Director and
Audit Committee

Independent Director

Mr. Boonsak Chiempricha

Mrs.Aim-On Pathumaruk
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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 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียน จาก 300
ล้านบาท เป็น 450 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อ
วันที่ 15 มิถนุ ายน 2549 และเมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2554 ทีป่ ระชุม
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 ตัง้ อยูท่ นี่ คิ มอุตสาหกรรมบางชัน
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 ภายใต้
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�ำหน่ายในลักษณะการขายขาด ซึ่งบริษัทจะรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
เดิมที่ร้านค้าจ�ำหน่ายไม่หมด เมื่อน�ำผลิตภัณฑ์ ใหม่ไปส่ง เพื่อ
บริหารความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และบริษัทมีธุรกิจเบเกอรี่
ค้าปลีก โดยจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
บริษัท ผ่านร้านค้าปลีกของบริษัทเองและจ�ำหน่ายตรงตาม
ค�ำสั่งซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทมีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตขึ้นตามค�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 paidup 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�ำหรับเบอร์เกอร์ ขนมปังส�ำหรับ
ฮอทดอก ขนมปังพร้อมทาน เช่น ขนมปังสอดไส้
แซนด์วชิ ส�ำเร็จรูป เค้ก และเบเกอรี่ อืน่ ๆ โดยจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ”ฟาร์มเฮ้าส์”
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก ได้แก่ เบเกอรี่ที่จ�ำหน่าย ในร้าน
Deliya by Farmhouse เค้กมาดามมาร์โก้ กู๊ดมอร์นิ่ง
ฟาร์มเฮ้าส์ (แฟรนไชส์ขายแซนด์วชิ ) ขนมไหว้พระจันทร์
ตราฟาร์ ม เฮ้ า ส์ และตู ้ จ� ำ หน่ า ยขนมปั ง อั ต โนมั ติ
Farmhouse Vending Machine       
3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร/ภัตตาคาร ผลิตภัณฑ์ที่
จ�ำหน่ายได้แก่ ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ ขนมปัง
ส�ำหรับฮอทดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังฝรั่งเศส
ครัวซองต์ ขนมปังกรอบ และแป้งพิซซ่า ที่จ�ำหน่าย
ให้แก่ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
พิซซ่าฮัท เบอร์เกอร์คิงส์ เชสเตอร์กริลล์  เอแอนด์ดับบลิว
เดอะพิซซ่าคอมปะนี ซิสเลอร์ แดรีค่ วีน มอสเบอร์เกอร์
ซานตาเฟ่สเต็ก เจฟเฟอร์ สเต็ก และช็อคโกแลตวิลล์
เป็นต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุบทอด (Fried Product)
ได้แก่ เกล็ดขนมปัง
4. ธุรกิจส่งออก ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ในลักษณะ
ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

   คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ
วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท และเพื่อที่จะด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้ง
คณะท�ำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อก�ำหนดแผนกลยุทธ์รวมของ
บริษัท และจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็น
แนวทางในการด�ำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม
ปรับปรุง และประเมินผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
และงบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการเพิม่ มูลค่าสูงสุดให้
กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ และภารกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้น�ำในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยม และความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้บริโภค

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 and Farmhouse  
Vending Machine.  
3. Fast food and catering / restaurant business
distribute hamburger and hotdog bun, sliced bread,
french bread, croissant crispy bread and Pizza
Dough to fast food such as Mc Donald, KFC, Pizza
Hut, Burger Kings,Chester Grill, A&W, The Pizza
Company, Sizzler, Dairy Queen, Mos Burger,
Sata Fe', Jeffer Steak and Chocolate Ville 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

บริษทั มีความตัง้ ใจในการรักษาความเป็นผูน้ ำ� ในการผลิต
และจ�ำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่อื่นๆ ในลักษณะค้าส่งที่ ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะน�ำ
เสนอนวัตกรรมใหม่และพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี ในราคา
ที่เหมาะสม และขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ รวมทั้ง
พั ฒ นาสิ น ค้ า เดิ ม ให้ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
นอกจากนี้บริษัท ยังมีเป้าหมายที่จะเร่งรุกการท�ำธุรกิจ
ขนมปังและเบเกอรีแ่ บบค้าปลีกอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการขยายตัว
สู่ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องอีกในอนาคต      
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
พัฒนาการที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2556
ด้านการลงทุน

บริษัทได้ขยายการลงทุนโดยซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มทั้งที่
โรงงานบางชัน และที่โรงงานลาดกระบัง นอกจากนี้ได้ลงทุนซื้อ
ทีด่ นิ บริเวณบึงกระเทียม ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จ�ำนวน 2 ไร่
2 งาน 2 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่พักรถ และเพื่อเป็นที่บ�ำรุง
รักษารถยนต์ของหน่วยงานโลจิสติกส์ และบริษัทได้จ่ายช�ำระเงิน
ค่าหุ้นสามัญของบริษัทเพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด เพิ่มอีก
30 ล้านบาท ท�ำให้มีการจ่ายช�ำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว

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 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.
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ด้านการขาย

เพื่อให้การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง บริษัทยังคงมีการพัฒนาระบบขนส่งสินค้า ยานพาหนะใน
การขนส่งอย่างต่อเนือ่ ง โดยจัดซือ้ รถยนต์ในการขนส่งขนาด 10 ล้อ
6 ล้อ 4 ล้อ เพิ่มขึ้น และเพื่อทดแทนรถยนต์ที่มีสภาพไม่พร้อม
ใช้งาน นอกจากนี้ในปี 2556 บริษทั ได้ขยายสาขาเพิม่ ในภาคกลาง
อีก 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 เพือ่ ช่วยในการวิเคราะห์ ระบุปญั หาและ
โอกาสต่างๆ เพือ่ น�ำไปวางแผนกลยุทธ์ดา้ นต่างๆ ขององค์กร เช่น
ด้านการผลิต ด้านการขาย และด้านโลจิสติกส์
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 และจังหวัดชลบุรี
เพือ่ สามารถรองรับสินค้าทีจ่ ะกระจายไปสูผ่ บู้ ริโภคได้มากขึน้ และ
ลงทุนซือ้ เครือ่ งจักรใหม่เพิม่ ส�ำหรับผลิตสินค้าพร้อมรับประทานที่
โรงงานบางชัน

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.
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.
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ด้านการตลาด

บริษัทได้จัดท�ำหนังโฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 บริษัทยังเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ทาง Social Media โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมสนุก
ตอบค�ำถามชิงรางวัลผ่านทาง Facebook ของบริษัทมากขึ้น
ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชดิ กับผูบ้ ริโภค อีกทัง้
เป็นช่องทางการรับฟังความเห็น และความพึงพอใจของผู้บริโภค
ปี 2558
ด้านการลงทุน

           บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรม
บางชัน เพื่อขยายก�ำลังการผลิต ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4
ปี 2559 และซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมจ�ำนวน 3 แห่ง เพือ่ สร้างศูนย์กระจาย
สินค้า (DC) ทดแทนที่เดิมซึ่ง คับแคบมีที่จอดรถไม่เพียงพอ และ
เพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นรองรับสินค้าที่จะกระจายสู่ผู้บริโภคได้มาก
ขึ้น โดยเมื่อต้นปี 2559 ได้ย้าย DC ชลบุรีไปที่แห่งใหม่แล้ว  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี 2558 บริษัทมีการลงทุนใน Software เกี่ยวกับงาน
ด้านบัญชีการเงิน และมีการเพิม่ Hardware ส�ำหรับเก็บข้อมูล  ให้
มีเสถียรภาพความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ เป็นการ
รองรับข้อมูลทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ จากการเติบโตของบริษทั ในอนาคต รวม
ทั้งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการขาย ที่ช่วยให้การ
ประมวลผลข้อมูลถูกต้อง แม่นย�ำ สามารถใช้ในการวิเคราะห์และ
วางแผนการขายได้รวดเร็ว ทันเวลา และ นอกจากนีย้ งั มีการ เพิม่
กล้อง IP Camera เพือ่ ระบบความปลอดภัย ของโรงงานและสาขา

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.
Year 2015
Investment

The Company has constructed new plant at Bang
Chan Industrial Estate to extend manufacturing capacity,
which will be completed in the 4th quarter of 2016 and has
purchased 3 land to construct distribution center (DC), as a
replacement for the old one which was too small and not
enough space as well as to have more space to support more
products in order to distribute more to the consumers. In the
beginning of 2016, the Company has moved Chonburi
distribution center to the new places.
Information Techonology

In 2015, the Company invested in Software related
to finance and added more hardware for data storage to
become more stable, modern and efficient; with the purpose
to support the increased of data due the business growth in
the future. The Company as well develop computer programs
in sales aspect to help the processing of data to correct,
accurate, able to use in analyzing and planning sales quickly
and timely. Moreover, the company has added more IP
Camera for safety system of the plant and branches.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สายอาหารในเครือบริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด
(มหาชน) ที่ได้กอ่ ตัง้ โดย ดร.เทียม โชควัฒนา โดยกลุม่ ผลิตภัณฑ์
สายอาหารของเครือสหพัฒน์ทผี่ ลิตโดย บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู้
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความยอมรับ
และประสบความส�ำเร็จอย่างสูง อาทิ บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปมาม่าและ
บิสกิตบิสชิน ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์มีแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิต ท�ำให้มีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในสายขนมปัง
และเบเกอรี่ซึ่งใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักเช่นกันในสมัยนั้น
ผู้ประกอบการเบเกอรี่ส่วนใหญ่เป็นรายเล็กและด�ำเนินธุรกิจแบบ
ครอบครั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ใ นตลาดก็ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
สม�่ำเสมอ ขาดพัฒนาการทั้งในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ ระบบการ
จัดจ�ำหน่ายและการจัดการที่ดี ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อผลิต
ภัณฑ์เบเกอรีท่ มี่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานยังมีนอ้ ย ขนาดของตลาดและ
ความนิยมในการ บริโภคเบเกอรี่ยังมีไม่มากนัก
อย่างไรก็ดี ช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่รัฐบาลได้ให้การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานมาจากด้านการเกษตร ประกอบ
กับวิถกี ารด�ำรงชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป  ประชากรจาก
ชนบทเคลื่อนย้ายเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น ครอบครัวมีขนาด
เล็กลง แม่บ้านท�ำงานนอกบ้านมากขึ้น ท�ำให้มีเวลาจัดเตรียม
อาหารส�ำหรับสมาชิกในครอบครัวลดลง รวมไปถึงการค้าระหว่าง
ประเทศเริ่มมีบทบาทท�ำให้มีชาวต่างชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาใน
ประเทศมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสให้
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตคนไทยได้ดียิ่งๆ ขึ้น
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ�ำหน่ายขนมปัง
และเบเกอรี่อื่นๆ โดยมีสายธุรกิจแบ่งได้ดังนี้
1. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง (Wholesale) มีสดั ส่วนการขายเป็น
89.36% ของยอดรายได้รวมของบริษัท
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก (Retail) มีสัดส่วนการขายเป็น
2.33% ของยอดรายได้รวมของบริษัท
3. ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ และ ร้านอาหาร / ภัตตาคาร (Fast food
& Catering) มีสัดส่วนการขายเป็น 7.31% ของยอดรายได้รวม
ของบริษัท
4. ธุรกิจส่งออก (Export) มีสัดส่วนการขายเป็น 0.08%
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
89.36% of the total revenues.
2. Retail business proportion sales was 2.33% of the
total revenues.
3. Fast Food and Catering business  proportion sales
was 7.31% of the total revenues.
4. Export business proportion sales was 0.08% of the
total revenues.
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สัดส่วนรายได้ตามสายธุรกิจ ปี 2558

Sales Propertion by Business Types 2015

7.31%

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร
Fast Food & Catering

2.33

%

0.08%
ธุรกิจส่งออก
Export Business

0.92%
รายได้อื่นๆ
Other Revenue

ธุรกิจค้าปลีก
Retail Bakery Business

89.36%

ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
Wholesale Bakery Business
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โครงสร้างรายได้
REVENUE STRUCTURE

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2556 - 2558 มีรายละเอียดดังนี้
Details of revenue structure during the year 2013 - 2015 are as follows :
ผลิตภัณฑ์ / บริการ

PRODUCT / SERVICES
		

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
WHOLESALE BAKERY BUSINESS

1.1 ขนมปังชนิดแผ่น
Sliced Bread
1.2 เบอร์เกอร์บัน และ ฮอทดอกบัน
Burger Bun and Hot Dog Bun
1.3 ขนมปังพร้อมทาน
Snack Bread
1.4 เค้กพร้อมทาน
Snack Cake
1.5 เบเกอรี่หวาน และอื่นๆ
Sweet Bakery and Confectionery

2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก
RETAIL BAKERY BUSINESS

2.1 เดลิย่า
Deliya
2.2 มาดามมาร์โก้
Madame Marco
2.3 กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์
Good Morning Farmhouse

3. ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร
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. รายได้อื่นๆ
OTHER REVENUE
รายได้รวมทั้งสิ้น

Total Revenue

2558 s 2015
พันบาท

ร้อยละ

2557 s 2014
พันบาท

ร้อยละ

2556 s 2013
พันบาท

ร้อยละ

THOUSAND
%
BAHT		

THOUSAND
%
BAHT		

THOUSAND
BAHT

6,626,742.37    89.36

6,232,743.61 90.14

5,858,132.26 90.96

2,916,092.48 39.32

2,691,767.00 38.93

2,366,660.38 36.75

49,297.03

0.66

122,773.71

1.78

2,416,897.57 32.59    2,199,825.91 31.82
1,047,586.46 14.13

203,656.84

%

3.16

2,109,468.59 32.75

1,067,419.25 15.44    1,044,301.84 16.22

196,868.83

2.65

150,957.74

2.18

134,044.61

2.08

172,530.81

2.33

164,461.58

2.38

157,762.68

2.45

72,611.60

0.98

74,979.44

1.08

79,852.44

1.24

84,817.08

1.14

72,628.72

1.05

59,241.21

0.92

15,102.13

0.20

16,853.42

0.24

18,669.03

0.29

541,783.43

7.31

448,779.72

6.49

363,311.03

5.64

488,087.29

6.58

388,121.96

5.61

302,649.96

4.70

53,696.14

0.72

60,657.76

0.88

60,661.07

0.94

5,773.01

0.08

7,225.34

0.10

9,359.78

0.15

7,346,829.62 99.07
68,974.55

0.93

7,415,804.17 100.00

6,853,210.25 99.12
60,960.46

0.88

6,914,170.71 100.00

6,388,565.75 99.20
51,585.85

0.80

6,440,151.60 100.00
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สายธุกิจและผลิตภัณฑ์

Business and Production Line

ธุรกิจค้าส่ง

WHOLESALE

ขนมปังชนิดแผ่น
SLICED BREAD

ขนมปังส�ำหรับ
เบอเกอร์
และขนมปังส�ำหรับ
ฮอตดอก

BURGER BUNS AND
HOTDOG BUNS

ธุรกิจค้าปลีก
RETAIL

เดลิย่า

SNACK CAKE

เบเกอรี่อื่นๆ

CONFECTIONERY

ฟาสต์ฟู้ด

FAST FOOD

มาดาม มาร์โก้

ร้านอาหาร
/ ภัตตาคาร

MADAME MARCO

กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

ขนมปังพร้อมทาน

เค้กพร้อมทาน

FAST FOOD
AND CATERING

DELIYA

GOOD MORNING
FARMHOUSE

SNACK BREAD

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด
และร้านอาหาร

ตู้จ�ำหน่ายขนมปัง
อัตโนมัติ

FARMHOUSE
VENDING MACHINE

CATERING

ผลิตภัณฑ์ชุบทอด
FRIED PRODUCT

ธุรกิจส่งออก
EXPORT
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

NATURE OF PRODUCT AND SERVICES

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale)

เป็นลักษณะธุรกิจทีผ่ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใน
ลักษณะค้าส่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ”ฟาร์มเฮ้าส์” โดยการ
จัดส่งสินค้าวางจ�ำหน่ายให้กับช่องทาง / ร้านค้าต่างๆ โดยกลุ่ม
ลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และ ร้านค้าปลีกดัง้ เดิม ได้แก่  
ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี เป็นต้น
ดิสเคาน์สโตร์ เช่น แม็คโคร
ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น เดอะมอลล์, ท็อปส์ ,
ฟู้ดแลนด์  เป็นต้น
คอนวีเนีย่ นสโตร์ เช่น 7-eleven, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส,
เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท, ลอว์สัน 108, มินิบิ๊กซี เป็นต้น
ร้านค้าในปั๊มน�้ำมันต่างๆ เช่น จิฟฟี่, ซีเล็ค เป็นต้น
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ร้านค้าเล็กที่มีอยู่ทั่วไป  
รวมถึงร้านค้าในโรงเรียน, โรงงาน และร้านสวัสดิการในสถานที่
ราชการต่างๆ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายในธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
(Wholesale) ได้แก่
		

1.1 ขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread)

ขนมปังชนิดแผ่น
ผสมวิตามิน

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:
Hypermarts, e.g. Tesco Lotus, Big C
Discount Store, e.g. Macro
Supermarkets, e.g. The Mall, Tops, Foodland;
Convenience stores, e.g. 7-eleven, Tesco Lotus
Express, Central Familymart, Lawson 108, Mini Big C
Shops in gasoline stations, e.g. Jiffy, Select
Traditional retail shops, i.e. small retail shops in
schools, factories, welfare shop in official places.
		
		
		

เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทเริ่มผลิตและจัดจ�ำหน่าย  
ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างการรับรู้ในแบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์ ให้กับ
ผู้บริโภคได้มากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท ด้วยลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความหลากหลายในการบริโภคได้  
เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย  อีกทัง้ ยังเป็นผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะส�ำหรับ
ทุกคนในครอบครัว ส�ำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่นจาก
เดิมที่มีเพียงขนมปังชนิดแผ่นธรรมดา บริษัทได้พัฒนาและเพิ่ม
ความหลากหลายทั้งชนิด และขนาดสินค้ามากขึ้น ดังนี้

ขนมปังชนิดแผ่น

1. WHOLESALE

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:

ขนมปังตัดขอบ

ขนมปังโฮลวีต

ขนมปังโฮลวีต
ชนิดเนื้อละเอียด
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(1) ขนมปังแผ่นขาว (White Bread)

			

(2) ขนมปังแผ่นธัญพืช (Grain Bread)

เป็ น กลุ ่ ม ขนมปั ง ชนิ ด แผ่ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
เนือ้ ขนมปังขาว เป็นชนิดสินค้าทีเ่ หมาะส�ำหรับทุกเพศ ทุกวัย และ
สามารถน�ำไปประกอบอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย ได้ทกุ เวลา ชนิด
สินค้าในกลุ่มนี้ รวมทั้งสิ้น 5 รายการ ได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่นน�้ำ
หนัก 480 กรัม ขนมปังชนิดแผ่นน�้ำหนัก 240 กรัม ขนมปังผสม
วิตามินน�้ำหนัก 250 กรัม ขนมปังตัดขอบน�้ำหนัก 220 กรัม และ
รอยัลเบรด ขนมปังชนิดแผ่นเนื้อนุ่มสไลด์หนา เป็นลักษณะ
ขนมปังที่หอมนุ่มและสไลด์แผ่นหนา  
    
เป็นกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นที่มีเมล็ดธัญพืชต่างๆ
เป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินชีวติ ของคนไทยทีห่ นั มาให้ความ
สนใจในสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกสรรผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีประโยชน์ในการบริโภค ชนิดสินค้าในกลุ่มนี้มีจ�ำหน่าย
ได้แก่ ขนมปังโฮลวีตน�้ำหนัก 500 กรัม ขนมปังโฮลวีตน�้ำหนัก
250 กรัม และขนมปังโฮลวีตชนิดเนือ้ ละเอียด (Fine Wholewheat
Bread) น�ำ้ หนัก 250 กรัม เหมาะส�ำหรับเด็กและกลุม่ ลูกค้าที่ใส่ใจ
สุขภาพ แต่ไม่ชอบลักษณะเนื้อขนมปังโฮลวีตสูตรเดิม ท�ำให้
สามารถรับประทานขนมปังโฮลวีตได้ง่ายขึ้น โดยในปี 2558
มีสินค้าใหม่คือรอยัลโฮลวีต ขนมปังโฮลวีตเนื้อนุ่มสไลด์หนา 285
กรัม และรอยัล 12 เกรน ขนมปังธัญพืช 12 ชนิด เนื้อนุ่มสไลด์
หนา 285 กรัม ที่อุดมไปด้วยธัญพืชหลากหลาย ได้คุณประโยชน์
สูตรพิเศษ หนานุ่มได้รสชาติ   
		 1.2 ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปัง
			 ส�ำหรับฮอตดอก (Burger Bun and
			 Hot Dog Bun)

สินค้าที่จ�ำหน่ายได้แก่ ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์  
และขนมปังส�ำหรับฮอตดอก เป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถน�ำไปท�ำเมนู
อาหารต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น เบอร์เกอร์ไส้ตา่ งๆ หรือฮอตดอก
ไส้ต่างๆ เป็นต้น  

รอยัลเบรด
ขนมปังชนิดแผ่น
เนื้อนุ่มสไลด์หนา

รอยัลโฮลวีต
ขนมปังโฮลวีต
เนื้อนุ่มสไลด์หนา

รอยัล 12 เกรน
ขนมปังธัญพืช 12 ชนิด
เนื้อนุ่มสไลด์หนา

		

(1) White Bread

		

(2) Grain Bread

              White bread is sliced white loaf bread. The
product is suitable for customers at all ages, genders and
can be used as ingredients for various kinds of food at all
times. Products in this group consists of 5 items which are
480 g. sliced bread, 240 g. sliced bread, 250 g. sliced bread
with vitamin, 220 g. crustless white bread and Royal Bread,
thick sliced bread with nice smell, rich and soft texture.
    
Sliced bread with a large amount of varieties
of grains as the ingredients to increases nutrition value, which
is inline with Thai’s lifestyle that concerned more about health,
especially consuming healthier food. Product 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. By which in the year
2015, the Company offers new product, which are Royal
Whole wheat, a 285 grams soft and thick sliced whole wheat
bread and Royal 12 grains, a 285 grams rich, soft and thick
sliced bread with 12 kinds of nutritious grains.
		

1.2 Burger Buns And Hot Dog Buns

The Company distributes burger bun with
Sesame Seed and hotdog roll which are the product that can
be used in various menus such as burgers and hot dogs with
various fillings etc.

ขนมปังสำ�หรับ
เบอร์เกอร์โรยงา

ขนมปังสำ�หรับ
ฮอตดอก
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1.3 ขนมปังพร้อมทาน (Snack Bread)

เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรูปแบบพร้อมทาน บรรจุใน
ซองเดียว พอดีกับการรับประทานครั้งเดียว ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิต
ของผู้บริโภคในสังคมเมืองที่มีความรีบเร่ง ต้องการความสะดวก
รวดเร็ว พกพาและรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา ผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลายชนิด หลากหลายรสชาติ เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งเด็กนักเรียน นักศึกษา วัยท�ำงาน และทุกๆ คน ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มนี้ ได้แก่ เดลี่แซนด์วิช สวีทแซนด์วิช ขนมปังสอดไส้หวาน
และไส้เนื้อสัตว์ ขนมปังทาหน้า ขนมปังแพ ขนมปังผสมลูกเกด
ขนมปังฮอตดอกสอดไส้หวาน โดยในปี 2558 มีการแนะน�ำสินค้า
ใหม่หลากหลายชนิด ได้แก่ ขนมปังทาหน้าครีมกลิน่ นมฮอกไกโด,
ขนมปังทาหน้าครีมรสนมเย็น, สวีทแซนด์วิช ขนมปังแซนด์วิช
ไส้ครีมกาแฟอัลมอนด์, ทรีโอเบรด ขนมปังแพสอดไส้สังขยา,
ทรีโอเบรด ขนมปังแพสอดไส้คัสตาร์ดกลิ่นวานิลลา, ทรีโอเบรด
ขนมปังแพสอดไส้เผือกและฮอตดอกครีมกลิ่นนมฮอกไกโด

ขนมปังแซนด์วิช
ไส้ทูน่ามายองเนส

ขนมปังแซนด์วิชไส้ไก่หยอง
ขนมปังแซนด์วิช
น้ำ�พริกเผา
ไส้หมูหยองมายองเนส

สวีทแซนด์วิชขนมปัง
แซนด์วิชไส้ช็อกโกแลต

สวีทแซนด์วิชขนมปัง
แซนด์วิชไส้ครีมนมเนย
อัลมอนด์

สวีทแซนด์วิชขนมปัง
แซนด์วิชไส้ครีมกาแฟ
อัลมอนด์

ขนมปังทาหน้าครีม
กลิ่นนมฮอกไกโด

ขนมปังทาหน้าครีม
รสนมเย็น

ขนมปัง
หน้าเนย

ขนมปัง
ไส้ลูกบัว
ถั่วแดง

ขนมปัง
ไส้เผือก
มะพร้าว

ขนมปัง
ไส้สังขยา
มะพร้าว

ขนมปัง
ไส้งาดำ�
ถั่วแดง

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต

		

1.3 Snack Bread

Ready-to-eat bakery product pack in an individual
package, 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, sweet
sandwich, bread with sweet fillings and meat fillings, spreaded
sliced sandwich, pae bread, raisin bread, sweet cream filled
hotdog bread.  In the year 2015, the company introduced
new variety products such as Hokkaido Milk Flavoured Cream
Spreaded Sliced Bread, Pink Milk Flavoured Spreaded Sliced
Bread, Sweet Sandwich, Coffee Cream with Almond Filled
Sandwich, Trio Bread With Pandan Custard Filling Bread,
Trio Bread With Vanilla Flavour Custard Filling Bread, Trio
Bread With Taro Filling Bread and Hokkaido Milk Almond
Flavour Cream Filled Hotdog Bread.

ขนมปังแซนด์วิช
ไส้ปูอัดมายองเนส

แซนด์วิชไส้ปูอัด
มายองเนส

แซนด์วิชไส้ทูน่า
มายองเนส

ขนมปัง
หน้าสังขยา

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ด
กลิ่นวานิลลา

ขนมปัง
ไส้ถั่วแดง

บัตเตอร์โรลไส้นมเนย

ขนมปังแซนด์วิช
ไส้โบโลน่าหมูหยอง
มายองเนส

ขนมปังผสมลูกเกด

ขนมปัง
หน้าช็อกโกแลต

ขนมปัง
ไส้เผือก

แซนด์วิชไส้หมูหยอง
มายองเนส

ขนมปัง
ไส้ถั่วดำ�

ขนมปัง
ไส้สังขยา

ขนมปัง
ไส้หมูหยอง
มายองเนส
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1.4 เค้กพร้อมทาน (Snack Cake)

บริษัท เล็งเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดในปัจจุบันที่
ยังไม่มเี ค้กพร้อมทานยีห่ อ้ ใดทีม่ มี าตรฐาน และเป็นทีย่ อมรับของ
ตลาด  และจากความพร้อมของบริษทั ประกอบกับความเชีย่ วชาญ
ในการผลิตเค้กจากผู้มีความเชี่ยวชาญ จึงได้พัฒนากลุ่มสินค้า
Snack Cake เพื่อการจ�ำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ Snack Cake
ที่บริษัทผลิตและจ�ำหน่าย ประกอบด้วย เค้กโรล  4 รสชาติ ได้แก่
เค้กโรลกาแฟ เค้กโรลกลิ่นใบเตย เค้กโรลกลิ่นส้ม เค้กโรลกลิ่น
วานิลลา และโดนัทเค้ก 3 รสชาติ ได้แก่โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ด
วานิลลา, โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลต, โดนัทเค้กไส้สังขยา
นอกจากนีย้ งั มีโดรายากิ 4 รสชาติ ได้แก่ โดรายากิไส้คสั ตาร์ดครีม  
โดรายากิไส้ช็อกโกแลต โดรายากิไส้ครีมอัลมอนด์ และโดรายากิ
ไส้ช็อกโกแลตชิพ
ในปี 2558 แนะน�ำสินค้าใหม่กลุ่มวาฟเฟิล 2 รสชาติ
คือวาฟเฟิลไส้แยมรสสตรอเบอร์รี่ และวาฟเฟิลไส้แยมรสบลูเบอร์รี่
ทั้งนี้ยังมีฟิลลิ่งเค้ก เค้กสอดไส้เนื้อนุ่ม 3 รสชาติ ได้แก่ ฟิลลิ่งเค้ก
เค้กไส้คัสตาร์ดวานิลลา ฟิลลิ่งเค้ก เค้กไส้สังขยาใบเตย และ
ฟิลลิ่งเค้ก เค้กไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลต

ขนมปัง
ไส้สังขยานม

ขนมปัง
ไส้ถั่วแดง

ทรีโอเบรด
ขนมปังแพ
สอดไส้สังขยา

ขนมปัง
ไส้เผือก

ทรีโอเบรด
ขนมปังแพ
สอดไส้คัสตาร์ด
กลิ่นวานิลลา

ขนมปัง
ไส้สังขยา

ทรีโอเบรด
ขนมปังแพ
สอดไส้เผือก

ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
รสช็อกโกแลต
กลิ่นสับปะรด
รสกาแฟ
กลิ่นสตรอเบอร์รี

		

1.4 Snack Cake

The company foresee the gap in the present
market that no snack cake of any brand holds the standard
and is accepted by the market were offered. Due to the
company’s readiness and expertise in manufacturing cake
by specialist, snack cakes group were then developed to be
distributed. Snack cake group that the Company manufactured
and distributed consist of 4 flavoured of Cake Roll Coffee
Flavoured, Cake Roll Pandan Flavoured, Cake Roll Orange
Flavoured, and Cake Roll Vanilla Flavoured. The company
as all offers 3 flavoured of donut cakes which are vanilla
custard filled donut cake, chocolate custard filled donut cake
and Thai custard filled donut cake. Moreover, there are also
4 flavoured of Cream Custard Filled Dorayaki, Chocolate
Filled Dorayaki, Creamy Almond Filled Dorayaki and
Chocolate Chip Cream Filled Dorayaki.
In the year 2015, new products in waffle group
were introduced, which comes in 2 flavors, Waffle Filling
Strawberry Jam Flavored and Waffle Filling Blueberry Jam
Flavored including 3 new flavored filling cakes which are
Vanilla Custard Filled Cake, Pandan Custard Filled Cake and
Chocolate Custard Filled Cake.

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ดครีม

ขนมปังแพ
เนย

ขนมปังแพ
เผือก

ขนมปัง
ไส้ถั่วดำ�

ขนมปัง
ไส้ถั่วเขียว

ขนมปังแพ
รสมะพร้าวใบเตย

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ดนม

ขนมปังแพ
รสโกโก้

ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
รสกาแฟอัลมอนด์ รสสตรอเบอร์รี
รสมัลเบอร์รี่
รสส้ม
ลูกเกด

ขนมปังมินิโลฟ
ลูกเกด

รายงานประจําปี
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1.5 เบเกอรี่อื่นๆ (Confectionery)

2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail)

2. RETAIL BUSINESS

เป็นลักษณะการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกของ
บริษทั และการจ�ำหน่ายตรงให้กบั ลูกค้า ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ของบริษัท ได้แก่
		

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

2.1 เดลิย่า (Deliya by Farmhouse)

		

จากนโยบายของบริษทั ทีต่ อ้ งการขยายตัวเข้าสูธ่ รุ กิจ
ค้าปลีกขนมปังและเบเกอรี่ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวมากใน
อนาคต ประกอบกับประสบการณ์ และ ความน่าเชือ่ ถือของบริษทั
ในธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่ บริษัท จึงได้ด�ำเนินการเปิดร้าน
Deliya by Farmhouse ซึ่งเป็นการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ขนมปังและเบเกอรี่โฮมเมดที่สดใหม่ หลากหลายชนิด อีกทั้งยัง
จ�ำหน่ายเบเกอรี่ Snack Box  รับจัดส่งในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล  ณ สิ้นปี 2558 มีทั้งสิ้น 11 สาขา ได้แก่ สยามสแควร์
ซอย 7, โรงเรียนจิตรลดา, โลตัสคลอง 7, โลตัสล�ำลูกกา คลอง 2,
โลตัสศรีนครินทร์, โลตัสรัตนาธิเบศร์, อาคารอาร์เอสทาวเวอร์
รัชดา, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ, เดอะมอลล์ 2 รามค�ำแหง,
พาราไดซ์ ปาร์ค และ เดอะมอลล์ บางกะปิ

โดนัทเค้ก
โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ดวานิลลา ไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลต

เค้กโรลกลิ่นวานิลลา

ฟิลลิ่งเค้ก
เค้กไส้คัสตาร์ด
วานิลลา

ฟิลลิ่งเค้ก
เค้กไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต

โดนัทเค้ก
ไส้สังขยา

เค้กโรลกลิ่นใบเตย

ฟิลลิ่งเค้ก
เค้กไส้สังขยา
ใบเตย

1.5 Confectionery

     
Products in confectionery category consist of
crispy butter toast, four cookies flavors such as Cookies
Butter Flavoured, Cookies Fruit Flavoured, Cookies Raisin
Flavoured and Cookies with Chocolate Chip. 3 fruit pie  
flavours which are pineapple fruit pie, strawberry fruit pie and
blueberry fruit pie.

ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม Confectionery ประกอบด้วย
ขนมปังกรอบอบเนย คุกกี้ 4 รสชาติ ได้แก่ คุกกี้รสเนย คุกกี้รส
ผลไม้รวม คุกกี้รสลูกเกด และคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ ฟรุ๊ตพาย 3
รสชาติ ได้แก่ ฟรุ๊ตพายไส้สับปะรด ฟรุ๊ตพายไส้สตรอเบอร์รี่
ฟรุ๊ตพายไส้บลูเบอร์รี่

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 Perimeter. As of
the end of the year 2015, there are 11 branches; Siam Square
Soi 7, Chitrada School, Lotus-Klong 7 branch, LotusLumlukka Klong 2 branch, Lotus-Sri Nakharin branch, LotusRathanatibet branch, R.S. Tower Building Ratchada,
Government Complex Chaeng Wattana, The Mall 2
Ramkamhaeng,  Paradise Park and The Mall Bangkapi.

โดรายากิ
ไส้ช็อกโกแลต

เค้กโรลรสกาแฟ

โดรายากิ
ไส้ครีมอัลมอนด์

โดรายากิ
ไส้ครีมช็อกโกแลตชิพ

เค้กโรลกลิ่นส้ม

วาฟเฟิล
วาฟเฟิล
ไส้แยมรสสตรอเบอร์รี่ ไส้แยมรสบลูเบอร์รี่

โดรายากิ
ไส้คัสตาร์ดครีม

เค้กกล้วยหอม

แซนด์วิชเค้ก
กลิ่นวานิลลา

แซนด์วิชเค้ก
กลิ่นใบเตย

แซนด์วิชเค้ก
รสกาแฟ
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นอกจากที่กล่าวมาในข้างต้น เดลิย่า มีการรับผลิต
สินค้าตามออเดอร์ โดยผลิตภัณฑ์ที่รับผลิต ได้แก่ ขนมปัง
แซนด์วิชส�ำเร็จรูป เค้ก และเบเกอรี่อื่นๆ โดยให้กับร้านลอว์สัน
ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในเมืองไทย

       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.

โฮมเมดเค้กเนือ้ นุม่ สูตรต้นต�ำรับสไตล์ยโุ รปทีป่ รุงแต่ง
รสชาติความอร่อยในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่
มีคณุ ภาพจากทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านกรรมวิธกี ารผลิต
ทีส่ ะอาด พิถพี ถิ นั และด้วยระบบ Made To Order ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ของเค้กมาดาม มาร์โก้ จึงท�ำให้เค้กมาดาม มาร์โก้อร่อยสดใหม่
ทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อ พร้อมทั้งบริการจัดส่งฟรีทั้งกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลภายใต้รสชาติยโุ รปแท้ๆ จึงท�ำให้ Madame Marco เป็น
“The European Delight”
ปัจจุบนั มาดาม มาร์โก้ ได้เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่าย
ด้วยการเปิดร้าน มาดามมาร์โก้ช็อปส์ มีทั้งสิ้น 21 สาขา ได้แก่
สยามพารากอน, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค,
เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ 2 รามค�ำแหง, โลตัสศรีนครินทร์,
เดอะมอลล์ ท่าพระ, เมกาบางนา, พาราไดซ์ ปาร์ค, แฟชั่น
ไอส์แลนด์, โลตัส เลียบทางด่วนรามอินทรา, เซ็นทรัล ศาลายา,
โลตัสบางใหญ่, ดิ เอ็มโพเรียม, คริสตัล ราชพฤกษ์, ดิ เอ็มควอเทียร์,
โรบินสันศรีสมาน, ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต, ท็อปส์เซ็นทรัลปิ่นเกล้า,
ท็อปส์เซ็นทรัลเวสเกต และท็อปส์เซ็นทรัลอีสวิลล์
			 เค้กมาดาม มาร์โก้มกี ารจัดส่งฟรี ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
และ ปริมณฑล ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center
โทร. 0-2326-0200-3

        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 combine with made to
order system 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 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 21 branches of Madame Marco shops
which are located at Siam Paragon, The Mall-Ngam
Wongwan, The Mall - Bang Kae, The Mall -Bangkapi, The
Mall 2 - Ramkamhaeng, Tesco Lotus Sri Nakarin, The Mall
Thapra, Mega Bangna, Paradise Park, Fashion Island, Tesco
Lotus Ramintra. Centrail Salaya, Lotus Bangyai, The
Emporium Crystal Rajapruek, The Emquartier, Robinson
srisaman, Future Park Rangsit, Tops Central Pinkloa,
Central Westgate, Tops Central Eastville
     Madame Marco cakes offer free delivery both in Bangkok
and Perimeter. For more information please contact our call
center at 0-2326-0200-3.

		

2.2 มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco)

ฟรุ๊ตพาย
ไส้สับปะรด

คุ้กกี้รสเนย

คุ้กกี้รสผลไม้รวม

		

ฟรุ๊ตพาย
ไส้สตรอเบอร์รี่

คุ้กกี้รสลูกเกด

2.2 Madame Marco

ฟรุ๊ตพาย
ไส้บลูเบอร์รี่

คุ้กกี้ช็อกโกแลตชิพ

ขนมปังกรอบอบเนย
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2.3 กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

เป็นการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูแ้ ทนขายแซนด์วชิ
ภายใต้รูปแบบของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง
ความนิ ย มในการบริ โ ภคขนมปั ง ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายแก่
ผูบ้ ริโภคทัว่ ไป และเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้บคุ คลทัว่ ไปมีอาชีพ และ
รายได้เสริม ซึง่ ผูแ้ ทนขายจะซือ้ ผลิตภัณฑ์ในการท�ำแซนด์วชิ จาก
บริษทั และท�ำแซนด์วชิ ตามทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ โดยบริษทั จะคัดเลือก
ผูแ้ ทนขายจากท�ำเลทีต่ งั้ และความพร้อมในการให้บริการ ซึง่ บริษทั
จะให้ความรู้ด้านการขาย ณ สิ้นปี 2558 มีผู้แทนขายแซนด์วิช
กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ กว่า 60 ราย

		 2.4 ตู้จ�ำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ
			 (Farmhouse Vending Machine)

เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการ อ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้บริโภค ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายใหม่ โดยน�ำ
ตู ้ จ� ำ หน่ า ยขนมปั ง อั ต โนมั ติ มาให้ บ ริ การในสถานที่ ท� ำ งาน
โรงพยาบาล โรงงาน และธนาคาร จ�ำนวน 9 แห่ง รวมจ�ำนวน 19 ตู้
อีกทั้งทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งสินค้าจ�ำนวน 2 รอบต่อวัน
เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค
3. Fast food & Catering

เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซื้อ
ของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น  แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
พิซซ่าฮัท เชสเตอร์กริลล์ เอแอนด์ดับบลิว ซานตาเฟ่สเต็ก
เจฟเฟอร์ สเต็ก มอสเบอร์เกอร์ (จากประเทศญีป่ นุ่ ) เครือไมเนอร์
ฟู้ดกรุ๊ป ได้แก่ เบอร์เกอร์คิงส์ ซิสเลอร์ แดรี่ควีน เดอะพิซซ่า
คอมปะนี เป็นต้น รวมถึงธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟต่างๆ เช่น
ช็อกโกแลตวิลล์, เดอะคอฟฟี่คลับ ที่ล้วนเป็นร้านอาหารชื่อดัง
ที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
		 3.1 Fastfood & Catering
			
(1) Fastfood

      
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำการผลิตและจ�ำหน่าย ได้แก่
ขนมปั ง ส� ำ หรั บ เบอร์ เ กอร์ และขนมปั ง ส� ำ หรั บ ฮอตดอกใน
หลากหลายขนาด ทัง้ แบบโรยงาและไม่โรยงา ซึง่ บริษทั มีการผลิต

เดลิย่า

มาดาม มาร์โก้

		

2.3 Good Morning Farmhouse

		

2.4 Farmhouse Vending Machine

     
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 2015, there are more
than 60 Good Morning Farmhouse sales representatives.
To emphasize on providing services and facilitate
consumers the Company offers a new distribution channel
by providing Farmhouse vending machine at 9 locations such
as offices, hospitals, plant and bank with the total amount of
19 machines. Moreover, the Company scheduled to deliver
products twice a day in order to support the consumers
demand.
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,
Santafe Stak, Jeffer Steak, MosBurger (fromJapan). For Minor
Food Group Chain are Burger King, Sizzler, Diary Queen,
and The Pizza Company etc, as well as restaurant businesses
and coffee shops such as Chocolate Ville, and The Coffee
Club, which are the well-known restaurant with the highest
sales volume world wide including Thailand.
		 3.1 Fastfood & Catering
			 (1) Fastfood

      
Burger and Hotdog buns come in various
sizes as well as with and without sesames. The Company
uses full automatic manufacturing process to manufacture

กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

ตู้จำ�หน่ายขนมปังอัตโนมัติ
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แบบอัตโนมัติตลอดทั้งกระบวนการผลิต มีความสามารถในการ
ผลิต 36,000 ชิ้นต่อชั่วโมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ขนมปัง
ฝรัง่ เศส ครัวซองต์ ขนมปังอบกรอบ และผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารพัฒนา
ขึ้นมา เพื่อตอบสนองลูกค้า โดยในปี 2558 มีผลิตบราวน์บัน
ส�ำหรับร้านเคเอฟซี และแบล็คบันส�ำหรับร้านแมคโดนัลด์ ปัจจุบนั
ถือได้ว่าบริษัทเป็น Supplier สินค้าขนมปังรายใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ
     
นอกจากนี้ ยังมี Frozen Dough เป็นผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โดแช่แข็งหลายชนิด
หลายขนาด ตามค�ำสั่งซื้อของร้านฟาสต์ฟู้ด ซึ่งสินค้าดังกล่าว
บริษัทได้วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการขยายตลาด
ในส่วนนี้ต่อไปในอนาคต
			

(2) Catering

         
นอกเหนือจากฟาสต์ฟู้ดต่างๆ แล้ว บริษัทยังได้
ขยายการจ�ำหน่ายไปยังกลุ่มร้านอาหาร ธุรกิจร้านกาแฟต่างๆ ที่
ต้องการเบเกอรี่เป็นส่วนหนึ่งของเมนู ในร้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
จ�ำหน่ายนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั มีการผลิตและจ�ำหน่าย
อยู่ในปัจจุบนั อยูแ่ ล้ว  ยังหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ได้ทำ� การ
พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ

burger and hotdog buns with the capacity of 36,000 pieces/
hr. including other products such as french bread, croissant,
crispy toast bread and products that were developed to satisfy
the customers. By which in the year 2015, the Company
manufactured brown buns for KFC and black bun for
McDonald.  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 products.
			

(2) Catering

     
Apart from fast food, the Company also
expanded the distribution channels into restaurants and coffee
shop businesses that required bakery in their menus. Our
distribution consists of existing products and newly developed
products to serve each particular group of customers.
		

3.2 Fried Products

             เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบอาหารประเภท
ชุบทอด เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทย ได้แก่ เกล็ดขนมปัง
ผลิตจากขนมปังสดใหม่สตู รพิเศษ ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน ไม่ปน่
ละเอียด สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหารได้ดี ท�ำให้อาหารที่
ทอดมีสีเหลืองทองน่ารับประทาน อร่อย ไม่อมน�้ำมัน กรอบนาน
กว่า เหมาะกับการทอดอาหารได้ทั้งเนื้อสัตว์ และผัก

     
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.

บริษทั ได้ทำ� การพัฒนาสินค้า เพือ่ ส่งจ�ำหน่ายไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น ส�ำหรับลูกค้าที่เป็น Coffee Shop Chain และ Pizza Shop
ซึ่งมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น โดยในปี 2558 บริษัทจ�ำหน่ายผ่าน
ตัวแทนในประเทศ เพื่อส่งไปยังลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น

The Company has develop products to be distribute
to Coffee Shop Chain and Pizza Shop customers in Japan,
which are well-known. In 2015, the Company distributes its
product through domestic agent to import such products to
customer in Japan.

		

3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด ( Fried Products)

4. ธุรกิจส่งออก

Fast Food & Catering

4. EXPORT BUSINESS

เกล็ดขนมปังสูตรพิเศษ

เกล็ดขนมปัง
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การตลาดและการแข่งขัน

MARKETING AND COMPETITION

การตลาด
		

ผลิตภัณฑ์ใหม่

MARKETING

		ในปี 2558 บริษทั ได้วางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 18 รายการ
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้แก่
1. รอยัล 12 เกรน
Royal 12 Grain
2. รอยัลโฮลวีต
Royal Whole Wheat
3. โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดผสมมอลต์
Malt Custard Filled Donut Cake
4. ฟิลลิ่งเค้ก ไส้คัสตาร์ดวานิลลา
Vanilla custard Filled Cake
5. ฟิลลิ่งเค้ก ไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลต
Chocolate Custard Filled Cake
6.  ฟิลลิ่งเค้ก ไส้สังขยาใบเตย
Pandan Custard Filled Cake
7. วาฟเฟิลไส้แยมรสบลูเบอร์รี่
Waffle Filling Blueburry Jam Flavored
8. วาฟเฟิลไส้แยมรสสตรอเบอร์รี่
Waffle Filling Strawberry Jam Flavored
9. เค้กกล้วยหอม
Banana Cake
10. ขนมปังทาหน้าครีมกลิ่นนมฮอกไกโด
Hokkaido Milk Flavoured Cream Spread Bread

		

New Product

In the year 2015, the Company has distributed 18
new products to provide alternatives for consumers, which are:

ขนมปังมากคุณประโยชน์ด้วยธัญพืช 12 ประเภท คงความนุ่มอร่อย แผ่นหนา
เต็มอิ่ม ในรูปทรง Round Top
A Round-Top thick sliced bread that are full with nutritions from
12 grain that are delicious and satiated appetite.
ขนมปังโฮลวีต ที่มีทั้งคุณประโยชน์ และความหอมนุ่ม อร่อย แผ่นหนาเต็มอิ่ม  
ในรูปทรง Round Top
A Round-Top whole wheat bread that contains nutritions with soft
texture, delicious and aromatic thick slice and satiated appetite.
โดนัทอบอร่อย ไม่ทอด เนื้อนุ่ม กลิ่นหอมเค้กและไส้คัสตาร์ดผสมมอลต์
Baked donut, not fried soft texture, filled with Malt custard cream.
เค้กเนื้อเบานุ่ม ไส้คัสตาร์ดวนิลลา อร่อยเต็มค�ำ หอมหวานชวนลิ้มลอง
Soft light texture cake filled with vanilla flavoured custard;
a full bite with deliciously sweet and mouthwatering aroma.
เค้กเนื้อเบานุ่ม ไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลต อร่อยเต็มค�ำ หอมหวานชวนลิ้มลอง
Soft light texture cake filled with chocolate custard; a full bite with
deliciously sweet and mouthwatering aroma.
เค้กเนื้อเบานุ่ม ไส้สังขยาใบเตย อร่อยเต็มค�ำ หอมหวานชวนลิ้มลอง
Soft light texture cake filled with pandan custard; a full bite with
deliciously sweet and mouthwatering aroma.
วาฟเฟิลสอดไส้สไตล์ญี่ปุ่น ด้วยความหอมของแป้งแน่น เนื้อนุ่ม
อร่อยหวานอมเปรี้ยวไปกับไส้แยมรสบลูเบอร์รี่
Japanese style waffles with dense and soft texture, where you can
enjoy delicious sweet and slight sour blueberry jam.
วาฟเฟิลสอดไส้สไตล์ญี่ปุ่น ด้วยความหอมของแป้งแน่น เนื้อนุ่ม
อร่อยหวานอมเปรี้ยวไปกับไส้แยมรสสตรอเบอร์รี่
Japanese style waffles with dense and soft texture, where you can
enjoy delicious sweet and slight sour strawberry jam.
เค้กกล้วยหอม เนื้อแน่น ชุ่มชื้น อร่อยหวานหอมก�ำลังดี
Perfectly sweet with nice aroma bananas cake with dense
& soft texture.
ขนมปังเนื้อนุ่มสไลด์แผ่นหนา ทาหน้าครีมกลิ่นนมฮอกไกโด หอมหวาน
อิ่มอร่อยกับรสนมเข้มข้น ได้ง่ายๆ
Soft thick sliced bread with Hokkaido milk flavoured cream spread,
where you can easily enjoy a deliciously sweet aroma and
condensed milk flavour.
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ขนมปังเนื้อนุ่มสไลด์แผ่นหนา ทาหน้าครีมรสนมเย็น หอมหวาน
อิ่มอร่อยกับรสชาติที่คุ้นเคย ได้ง่ายๆ
Soft thick sliced bread with pink milk flavoured cream spread,
where you can easily enjoy a familiar flavour and
a deliciously sweet aroma.
12. สวีทแซนด์วิชขนมปังแซนด์วิชไส้ครีม กาแฟอัลมอนด์ ขนมปังแซนด์วิชพร้อมทาน จากเนื้อขนมปังแสนนุ่ม สอดไส้ครีมกาแฟ
Sweet Sandwich Coffee Cream with Almond
อัลมอนด์ หอมหวาน
Filled Sandwich
Ready-to-eat sandwich, soft texture sweet aroma that is filled
with coffee cream and almond.
13. ทรีโอเบรดขนมปังแพสอดไส้สังขยา
ขนมปังแพไส้สังขยา หวาน อร่อย หอม นุ่ม 3 ชิ้นในแพ็ค
Soft, sweet and delicious Pae bread with pandan custard fillings bread,
Trio Bread With Pandan Custard Filling Bread
3 pieces in one pack.
14. ทรีโอเบรดขนมปังแพสอดไส้คัสตาร์ด กลิ่นวานิลลา
ขนมปังแพไส้คัสตาร์ดกลิ่นวานิลลา หวาน อร่อย หอม นุ่ม 3 ชิ้นในแพ็ค
Trio Bread With Vanilla Flavor Custard Filling Bread Soft, sweet and delicious Pae bread with vanilla custard filling bread,
3 pieces in one pack.
15. ทรีโอเบรดขนมปังแพสอดไส้เผือก
ขนมปังแพไส้เผือก หวาน อร่อย หอม นุ่ม 3 ชิ้นในแพ็ค
Trio Bread With Taro Filling Bread
Soft, sweet and delicious Pae bread with aroma of taro fillings bread,  
3 pieces in one pack.
แซนด์วิชสามเหลี่ยมในซองพร้อมทาน สะอาด สดใหม่ อิ่มอร่อยพร้อมพกพา
16. แซนด์วิชไส้ทูน่ามายองเนส
Tuna Mayonnaise Sandwich
อร่อยเต็มค�ำไปกับเนื้อขนมปังแสนนุ่ม สอดไส้ทูน่ามายองเนส
Triangle sandwich in a ready-to-eat package, clean, fresh and new.
Enjoy a full bite with soft texture bread that is filled with tuna
and mayonnaise, 2 pieces in one pack.
แซนด์วิชสามเหลี่ยมในซองพร้อมทาน สะอาด สดใหม่ อิ่มอร่อยพร้อมพกพา
17. แซนด์วิชไส้ปูอัดมายองเนส
Crab Stick Mayonnaise Sandwich
อร่อยเต็มค�ำไปกับเนื้อขนมปังแสนนุ่ม สอดไส้ปูอัดมายองเนส
Triangle sandwich in a ready-to-eat package, clean, fresh and new.
Enjoy a full bite with soft texture bread that is filled with crab stick
and mayonnaise, 2 pieces in one pack.
แซนด์วิชสามเหลี่ยมในซองพร้อมทาน สะอาด สดใหม่ อิ่มอร่อยพร้อมพกพา
18. แซนด์วิชไส้หมูหยองมายองเนส
Shredded-Pork Mayonnaise Sandwich
อร่อยเต็มค�ำไปกับเนื้อขนมปังแสนนุ่ม สอดไส้หมูหยองมายองเนส
Triangle sandwich in a ready- to -eat package, clean, fresh and new.
Enjoy a full bite with soft texture bread that is filled with dried
shredded pork and mayonnaise, 2 pieces in one pack.
11. ขนมปังทาหน้าครีมรสนมเย็น
Pink Milk Flavoured Cream Spread Bread

ปรัชญาในการผลิตที่แสวงหาคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้
รับประโยชน์สูงสุด 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. ยึ ด ถื อ หลั ก ความปลอดภั ย สด สะอาด เพื่ อ ให้
ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

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.
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ปัจจุบนั ถือได้วา่ บริษทั เป็นผูน้ ำ� อันดับหนึง่ ในตลาดขนมปัง
และเบเกอรี่ ทั้งในด้านเทคโนโลยีในการผลิตที่ถือว่า ทันสมัยที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศักยภาพการผลิตรวมสูงสุด
ในประเทศ รวมทั้งการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
ทุกชิ้น ตลอดจนความสามารถทางด้านการกระจายสินค้าทั่ว
ภูมิภาคของประเทศได้แบบวันต่อวัน  
ส� ำ หรั บ ภาวะตลาดโดยทั่ ว ไปที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ บริ ษั ท
จะเห็นได้วา่ ในส่วนของร้านค้าต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่  
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม และกลุม่ ร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ ทัว่ ไปทีเ่ ป็น
ช่องทางการจ�ำหน่ายของบริษัท ต่างมีการแข่งขันสูง ทั้งในด้าน
ราคา การจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการขยายสาขา
ให้เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ทางด้าน
ยอดขายของบริษัท และการแข่งขันกันในธุรกิจต่างๆ นี้เองก็จะ
เอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และท�ำให้
สามารถครอบคลุมทุกพืน้ ทีก่ ารขายทีข่ ยายกว้างขึน้ และมีความถี่
ในการลงสินค้าได้มากขึ้นทั่วถึงทุกภาคทั่วประเทศ
จากความใส่ ใจในทุกกระบวนการ ภายใต้ปรัชญาการ
ด�ำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีความสด ใหม่ สะอาด มีคุณภาพสูง และ
ได้มาตรฐานอย่างสม�่ำเสมอ อาทิเช่น การมีฉลากหีบห่อที่ดี
ที่สามารถรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ดีจนถึง
มือผู้บริโภค มีความสวยงามโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจต่อผู้บริโภค
การแสดงวันหมดอายุเป็นรายแรก การให้ขอ้ มูลทางโภชนาการบน
ฉลาก การให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในเรื่องของส่วนผสม และการน�ำ
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารการกระจาย
สินค้าเพื่อความสดใหม่ของสินค้า
Food Safety บริษัท ให้ความส�ำคัญในเรื่องคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารมาโดยตลอด ซึง่ สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและเน้นใน
เรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety) บริษัทได้รับการรับรองการ
จัดการสุขลักษณะทีด่ ขี องโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (GMP) และ
การรับรองระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
(HACCP) จาก ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่ ง ชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สถาบั นวิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในปี 2548
บริษทั เริม่ ใช้แป้ง Plain Flour ซึง่ เป็นแป้งสาลีบริสทุ ธิจ์ ากธรรมชาติ
ที่ไม่มสี ารฟอกขาวมาใช้ในขบวนการผลิตขนมปัง เพือ่ ให้ผบู้ ริโภค
ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

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 promotions,
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,
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 products in accordance with the
government’s policies to push Thailand to be the world’s
kitchen by focusing on 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, and Ministry of Public Health. In 2005, the
company began to use Plain Flour, natural and pure wheat
flour without bleaching substance in bread production process
to serve the best to consumers.
The company places importance in manufacturing
goods with standard, quality, safety and is nutritious by using
modern technology, which is in line with the government
policies on Food Safety. As a result, the Company was
awarded with Food and Drug Administration Quality and
Standard Award on Food Product Category under the slogan
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บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่อง
อาหารปลอดภัย (Food Safety) ส่งผลให้บริษทั ได้รบั รางวัลรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน อย. Quality Award ของกลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหาร ภายใต้ค�ำขวัญ “คุณภาพปลอดภัย ใส่ใจสังคม” ในฐานะผู้
ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ด�ำเนินการที่ดี รักษามาตรฐาน
การผลิต มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและด�ำเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในปี 2553 - 2555 และ 2558
ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถ
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี
ขอบข่ายของการวิเคราะห์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  ISO/IEC
17025 พร้อมกันนีฝ้ า่ ยวิจยั พัฒนาและควบคุมคุณภาพของบริษทั
ยังท�ำหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ Supplier ที่จ�ำหน่ายวัตถุดิบให้กับ
บริษัท และให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องระบบคุณภาพของสินค้า ขณะ
เดียวกันบริษทั ก็ถกู ตรวจสอบจากลูกค้าของบริษทั โดยเฉพาะร้าน
ฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ๆ ด้วย
บริษทั ได้รบั ตราสัญลักษณ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ทดี่ จี าก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (Good Laboratory Practice Department
of Industrial Works, GLP/DIW) และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่
ได้พัฒนาระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นโครงการยกระดับห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ เ อกชนที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
บริ ษั ท ได้ ล งทุ นมากกว่ า 35 ล้ า นบาท ในการสร้ า ง
ศูนย์กลางห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025 และห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย (R&D and
Laboratory center) ที่ชั้น 5 โรงงานบางชัน ซึ่งห้องปฏิบัติการ
ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเคมี และห้องปฏิบัติ
การวิเคราะห์ดา้ นจุลชีววิทยา ทีม่ อี ปุ กรณ์ทที่ นั สมัยมีการแบ่งแยก
พื้นที่ชัดเจนเป็นสัดส่วน รวมถึงมีห้องปลอดเชื้อ (Clean room)
ส�ำหรับตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาเพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นเชือ้
จุลินทรีย์ลงในตัวอย่างทดสอบและผู้ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมีห้อง
ทดลองวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำ� หรับคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่
มีอุปกรณ์ครบครัน และห้อง Sensory ที่เป็นมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ในชัน้ 5 ยังมีหอ้ งประชุม โซนส�ำนักงานและพืน้ ทีร่ บั รอง
แขกผู้มาเยือน และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบวงจร เพื่อความ
เชื่อมั่นในระบบประกันคุณภาพของบริษัทและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้

“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 operate in compliance with the law during the years
2010 - 2012 and 2015.
At present, the company’s laboratory is certified with
the competency from the the Department of Medical Science,
Ministry of Public Health with the scope of analysis which is
certified by the ISO/IEC 17025 standard. The company’s
research development and quality control team is responsible
for auditing suppliers, who provide raw materials for the
company and as well gives advice on product quality system.
At the same time, the customers as well audited the Company,
especially from fast food restaurant chains and major
convenient stores.
The company has received the cachet symbol for
good laboratory from the Department of Industrial Works,
GLP/DIW and laboratory that has developed ISO/IEC 17025
systems, which is the project that raised the level of private
laboratories registered with the Department of Industrial
Works.
Besides, the Company invested more than 35 million
Baht in constructing Laboratory Center in accordance to the
international standard ISO/IEC 17025 and modern Research
and Product development room (R&D and Laboratory center)
on the 5th floor of Bang Chan plant. The laboratory consisted
of chemical analysis lab and microbiology analysis lab, which
consisted of modern equipments where the areas are clearly
divided into sections. The Company as well has clean room
to test and analyze the microbiology to prevent contamination
of the microbe test sample and the operator. This includes
R&D and Laboratory center to invent new products with full
option equipment and sensory room that are international
standard. Moreover, on the 5th floor also has the meeting
room, office zone, reception area and full-service facilities
for company’s quality assurance in order to meet the
consumers demand both inside and outside the organization.
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กิจกรรมทางการตลาด

		บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของกิจกรรมทางการตลาด
ที่นอกเหนือจากการช่วยส่งเสริมยอดขายให้สูงขึ้นแล้ว ยังช่วย
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ช่วยขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เสริมสร้างการบริโภคอย่างต่อเนือ่ งในระยะยาว และ
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง คือ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างคุณค่าของตรา
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างทัศนคติและความจงรักภักดีของ
ผู้บริโภคต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมทางการตลาดและการสือ่ สารผูบ้ ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดย
		 1.1 ออกภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ โดยมีการ
สร้างภาพยนตร์โฆษณาใหม่ถึง 5 ชุด ได้แก่
1. โฆษณาขนมปังแผ่น ชุด คุณประโยชน์ (New
TVC) ความยาว 15, 30 วินาที เป็นโฆษณา
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ประเภทขนมปังแผ่นแถวสีแดง
เพื่อสื่อสารถึงการใส่ใจในผู้บริโภคและคุณภาพ
ของขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ทั้งในด้านการคัดสรร
วัตถุดบิ รวมถึงซีลปากถุงเพือ่ รักษาความสดใหม่
ของขนมปัง และย้ายวันทีห่ มดอายุมาอยูด่ า้ นหน้าซอง

s โฆษณาขนมปังแผ่น ชุด คุณประโยชน์ (New TVC) ความยาว 15, 30 วินาที

s โฆษณาผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก ชุด อบ (New TVC)  ความยาว 15 วินาที

s โฆษณาขนมปังสอดไส้ ชุด ขนมปังสอดไส้ดียังไง (New TVC) 15 วินาที

		

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 2015, the budget was allocated for
efficient marketing activities and continuation in communication
with consumers as follows:
		 1.1 Broadcasting of 5 new TV commercials
which are:
        1. Sliced bread commercial, “Benefit” (New
TVC), with the length of 15 second/ 30
Second, a commercial that promote original
sliced bread to communicate the devotion
that company has in products’ quality before
distribution to consumer such as ; the
selecting of raw materials, the sealing of the
package to preserve freshness of the bread
and moving the products expiry date to the
front of the package.
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2. โฆษณาผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก ชุด อบ (New TVC)  
ความยาว 15 วิ นาที เป็ น โฆษณาส่ ง เสริ ม
ผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก  เพื่อโปรโมทถึงผลิตภัณฑ์
รสชาติใหม่พร้อมเน้นย�ำ้ ถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ที่ใช้การ อบ ไม่ทอด ในการผลิต
3. โฆษณาขนมปังสอดไส้ ชุด ขนมปังสอดไส้ดยี งั ไง
(New TVC) 15 วินาที เป็นโฆษณาส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ เพื่อใช้ในการส่งเสริม
ถึงผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ทมี่ กี ารปรับสูตรใหม่
โดยเน้นจุดเด่น 3 ข้อ ประกอบด้วย นุ่มขึ้น ไส้
เยอะขึ้น และอร่อยยิ่งขึ้น
4. โฆษณาขนมปังรอยัลโฮลวีต (New TVC) ชุด
Very Whole Wheat ความยาว 15, 30 วินาที
เป็นโฆษณาที่ใช้ในการแนะน�ำผลิตภัณฑ์ขนมปัง
รอยัลโฮลวีต เพื่อสื่อสารถึงความพิเศษของ
คุณภาพ ความหอมของโฮลวีต และความหนานุม่
น่ารับประทานของผลิตภัณฑ์
5. โฆษณาขนมปังรอยัล 12 เกรน (New TVC) ชุด
12 Goodness ความยาว 15, 30 วินาที เป็น
โฆษณาที่ใช้ในการแนะน�ำผลิตภัณฑ์รอยัล 12 เกรน
เพื่อสื่อสารถึงคุณภาพชั้นยอดของผลิตภัณฑ์
ที่เต็มไปด้วยคุณค่าจากธัญพืชมากถึง 12 ชนิด

      

      

     

     

2. Donut cake commercial, “Bake” (New TVC),
15 second long, a commercial that promote
donut cake products and to promote new
flavored along with highlighting the strength
of baked products that used the process of
baked not fried in manufacturing.
3. Filled bread commercial, “How good is filled
bun” (New TVC), 15 second long, a
commercial that promote the 3 developments
of filled bun products, which are softer, more
fillings and even more delicious.
4. Royal Whole Wheat bread commercial (New
TVC), ”Very Whole Wheat”, 15 second/ 30
Second long, a commercial that introduced
royal whole wheat bread to present the
premium quality, the aroma, thickness, and
softness of the product.
5. Royal 12 grains commercial (New TVC), “12
Goodness” 15, 30 second long, a commercial
that is used in introducing Royal 12 grains
product to present the premium quality of the
product that are full nutrition from 12 kind of
grains.

s โฆษณาขนมปังรอยัลโฮลวีต (New TVC) ชุด Very Whole Wheat ความยาว 15, 30 วินาที

s โฆษณาขนมปังรอยัล 12 เกรน (New TVC) ชุด 12 Goodness ความยาว 15, 30 วินาที
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		 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการขายให้ผบู้ ริโภค (Consumer
Promotion Activities) โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดโปรโมชั่น
ลดราคาสินค้า ได้แก่
		 s รอยัลเบรด ลดราคา 2 บาท วันที่ 1 - 31 มีนาคม
2558
		 s ขนมปังสอดไส้ลดราคา 1 บาท วันที่ 1 - 31
พฤษภาคม 2558
			 s แซนด์วิชเค้ก ลดราคา 2 บาท วันที่ 1 พฤษภาคม 8 มิถุนายน 2558
			 s ขนมปังชนิดแผ่น 480 กรัม ลดราคา 2 บาท
วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2558
			 s ขนมปังชนิดแผ่นผสมวิตามิน ลดราคา 2 บาท
วันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2558
			 s ขนมปังรอยัล 12 เกรน ลดราคา 2 บาท วันที่ 15
กันยายน - 15 ตุลาคม 2558
		 1.3 โครงการรณรงค์การทานอาหารครบหมวดหมู่
และรู้จักอ่านฉลากโภชนาการ ในปี 2554-2558 ที่ ผ ่ า นมา
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดย
นายแพทย์ บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาเป็นผู้ลงนาม โดยมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่
2 อีกครัง้ ภายใต้โครงการ ขบวนการทานครบหมู่ ประจ�ำปี 25572559 มีผลด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

		

1.2 Consumer Promotion Activities In the
year 2015, the Company launched sales promotion, which are:
		 s Royal bread, 2 baht discount during 1-31
March 2015
			 s Filled bun, 1 baht discount during 1-31
May 2015
			 s Sandwich cake 2 baht discount during 1
May - 8 June 2015
			 s Sliced bread, 480 grams, 2 baht discount
during 15 July -15 August 2015
			 s Vitamin sliced bread, 2 baht discount during
15 August - 15 September 2015
			 s Royal 12 grains, 2 baht discount from
September 15th - October 15th, 2015
		 1.3 Promoting consumption of five main
food groups and learning how to read the
nutrition label In 2012-2015, 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 concept “Healthy Eating All Food
Groups Movement” projects for the year 2014-2016, starting
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ระยะเวลาโครงการ 3 ปี โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับรู้และ
เข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าหรืออาหารที่มีประโยชน์ โดยดูจาก
ฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่ GDA (Guideline Daily Amounts)
ตามแนวทางในโครงการอาหารปลอดภัย ฉลากหวานมันเค็ม อ่าน
ง่ายได้ประโยชน์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
มีการจัดกิจกรรม ละครเพลงและเกมส์ พร้อมแจกผลิตภัณฑ์ฟาร์ม
เฮ้าส์แก่เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม
200 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากจะเป็นการให้ความรู้และความ
สนุกสนานแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชน์และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยการเลือก
รับประทานอาหารทีถ่ กู ต้อง นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทในด้านโภชนาการในกลุ่มเยาวชนอีกด้วย

1.4 กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง
ครั้งที่ 14 อายุ 8-12 ปี จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสูตรแซนด์วชิ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนส่งสูตร
เข้าประกวดกว่า 500 สูตร โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ รวมถึงรายการข่าว
ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ เพื่อเชิญชวน
เยาวชนให้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   

s กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง ครั้งที่ 14

from April 30th, 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 company image in nutrition to youth group
as well.
		 1.4 Superb Sandwich by Talented Kids
Contest number 14th for Children aged 8 - 12 years,
organized at Queen Sirikit National Convention Center on
June 28th, 2015 was to encourage children and youth to use
their creativity in creating sandwich recipes that contain
nutritious values; from which 500 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 กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าในงานสหกรุ๊ปแฟร์
จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัทได้ออกบูธแสดง
นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ อย่างขนมปังชนิดแผ่น
เนื้อนุ่ม สไลด์หนาอย่างรอยัลเบรด และรอยัลโฮลวีต รวมถึง
ขนมปังทาหน้าครีมกลิน่ นมฮอกไกโด และกลุม่ ทรีโอเบรดขนมปัง
แพสอดไส้ต่างๆ และบูธจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ เดลิย่า      
มาดาม มาร์โก้ และกู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์ ในช่วงเดือนมิถุนายน
2558 ซึ่งได้รับความสนใจเข้าเยี่ยมชมจากลูกค้ารายใหญ่ต่างๆ
รวมถึงผู้บริโภคได้ทดลองชิมและซื้อผลิตภัณฑ์อย่างหนาแน่น
ั ฑ์ (Improved
		 1.6 การปรับปรุงภาพลักษณ์บรรจุภณ
Packaging Design) บริ ษั ท ได้ มี การปรั บ ปรุ ง ลวดลายของ
บรรจุภัณฑ์ ให้ดูทันสมัย สวยงาม สะดุดตายิ่งขึ้น และส�ำหรับ
สินค้ากลุม่ ขนมปังแผ่นได้มกี ารแสดงวันผลิต และวันหมดอายุบน
ซองบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน อีกทั้งได้เพิ่มการซีลปากถุงบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้า ทั้งนี้ยังได้ปรับปรุงข้อมูล
โภชนาการที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งเปิดเว็บไซต์
“Sandwich Idea” เพื่อผู้บริโภคสามารถดูสูตรแซนด์วิชต่างๆ ได้
		 1.7 ติดตามความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในปัจจุบันและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ
ผลิตภัณฑ์ตราฟาร์มเฮ้าส์ ดังนั้น ฟาร์มเฮ้าส์จึงได้ร่วมมือกับ

บริษัทวิจัยชั้นน�ำแห่งหนึ่ง เพื่อท�ำการวิจัยศึกษาถึงพฤติกรรมการ
บริโภคและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่

s กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าในงานสหกรุ๊ปแฟร์

		 1.5 Booth Exhibition at SAHA Group Fair, At
Queen Sirikit National Convention Center in which the
Company demonstrated Farmhouse innovative products such
as soft thick sliced bread or Royal Bread and Royal whole
wheat including Hokkaido Milk Flavored Cream Spread Bread
and Trio bread with fillings group. The exhibition booth also
sold Farmhouse products: Deliya, Madame Marco and Good
Morning Farmhouse during June 2015, which massively
received interest from major customers and consumers in
tasting and purchasing the products.
		 1.6 Improved Packaging Design The company
has modernized packaging design to make it more attractive
and beautiful. The Company has clearly present the
manufacture date and expire date on the front of the package
as well as sealed the package to preserve the freshness of
the product including the improvement of nutrition facts to
be more beneficial to consumers. A website named “Sandwich
Idea” has been launched for consumers to search for various
sandwich recipes.

		 1.7 To monitor changes of consumers’
attitude toward bakery products Nowadays, we

cooperated with a leading research company in studying
consumers’ behaviours and real demand of bakery
consumers.
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		 1.8 กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาทางสื่อมวลชน และสื่อ
ออนไลน์ ได้แก่

			 s การสร้างกิจกรรมและเล่นเกมส์กบั ลูกค้าผ่านทาง
Social Media (Facebook) ทุกเดือน ตลอดทั้งปี, กิจกรรม
Farmhouse Road Show School Tour 2015 ทั้งระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า 200 โรงเรียน และน�ำเสนอ
โปรโมชัน่ ส่งเสริมการขายจากทางฝ่ายการตลาดในทุกๆ ผลิตภัณฑ์
ของฟาร์มเฮ้าส์
			 s การร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
เยาวชน องค์กรการกุศลและสิ่งแวดล้อมกับทางสื่อต่างๆ เช่น
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558, Farmhouse Cooking Club 2015,
งาน Halal Expo 2015, งานปั่นเพื่อเด็กติดผู้ต้องขัง 2015 ของ
สสส. และมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย, กิจกรรม Run for kids
วิ่งเพื่อสุขภาพกับมูลนิธิโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮ้าส์, วันผู้บริจาค
โลหิตโลก 2558, กิจกรรมเดินการกุศล เพื่อสุขภาพครั้งที่ 15 และ
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2558
ร่วมกับสภากาชาดไทย, กิจกรรมงานเศรษฐศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 7 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาร่วมกับศูนย์
ส่งเสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
กิจกรรม Food Show School Tour กับส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อ.ย.)

		 1.8 Various activities through mass media
and online media such as
		 s Creating activities and games for customers

engagement through social media (Facebook) on important
days throughout the year, Farmhouse Road Show School
Tour 2015 activity (both elementary and high school level)
for more than 200 schools all over the nation, and updating
promotions in every Farmhouse products to promote sales.
			 s Participating in providing products in youth
support activities, charity organization and environment with
various media such as 2015 Children’s Day activities,
Farmhouse Cooking Club 2015, Halal Expo 2015, We do the
Ride Thing 2015 by Thai People Welfare Foundation and
Thai Health Promotion Foundation, Run for Kids activities;
run for health with Ronald McDonald House Charities, World
Blood Donor Day 2015, Charity Walk for Health no. 15, Cold
Weather Relief Activities in Honor of HM The King’s Birthday
on December 5th together with Thai Red Cross, The Crown
Jewel Economics Quiz Contest activity no.7 for primary and
secondary level together  with Thailand Securities Institute
Stock Exchange of Thailand, Food Show School Tour activities
with Food and Drug Administration Thailand (FDA).

s งาน Halal Expo 2015

s งานปั่นเพื่อเด็กติดผู้ต้องขัง 2015

s วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2558

s รับรางวัล อย. Quality Awards 2015
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			 s บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำการ์ตนู แอนิเมชัน่ ชือ่ ว่า ปังทาวน์
(Pung Town The Animation) เมืองแห่งขนมปัง ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการเกี่ยวกับเบเกอรี่และ
ขนมปัง ในรูปแบบที่สนุกสนาน พร้อมแนบข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ดีๆ คติสอนใจส�ำหรับเยาวชน พร้อมจัดท�ำหน้าเพจ www.
facebook.com/pungtown และออกประชาสัมพันธ์เรื่องราวใน
นิตยสาร SuperJeew Magazine นิตยสารแจกฟรีที่มีการตีพิมพ์
กว่า 150,000 เล่มต่อเดือน มีจุดแจกกว่า 2,000 โรงเรียน
ทัว่ ประเทศ จุดวางร้าน Starbucks, สถาบันกวดวิชา, ศูนย์การค้า,
ร้านอาหารชั้นน�ำ ในช่วงเดือน พ.ค.-ธ.ค. 58 รวม 8 ฉบับ
			 s บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาหน้า บล็อก
(Blog) ในเว็บไซต์ www.farmhouse.co.th/blog โดยเน้นเนื้อหาที่
มีทงั้ ภาพทีส่ วยงามและวีดโิ อ เพือ่ เป็นการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่ผู้บริโภค โดยมีเนื้อหาแบ่งได้เป็น 5 หมวดหมู่ ประกอบด้วย           
1. สุขภาพ  2. สูตรเพื่อสุขภาพ  3. เกร็ดความรู้  4. สูตรอาหาร  
5. ปังทาวน์  

			 s The Company has produce Pung Town The
Animation, the bread town, which promote knowledge and
understanding on the nutritions of bakery and bread in a fun
format with useful information and moral for youth. In addition,
the company established web page www.facebook.com/
pungtown and publicize children the story in SuperJeew
Magazine, children free magazines that were published more
than 150,000 issues per month with more than 2000 schools
all over the country, starbucks, Tut    ors, Department store,
top restaurants during May - December 2015 with a total of
8 issues.
			 s The Company added more content to the
blog on the website www.farmhouse.co.th/blog by
emphasising on the contents that have beautiful images and
video to provide useful information to consumers. The content
is separated into 5 categories which are: 1. Health 2. Healthy
Recipes 3. Tips 4. Recipes 5 Pung Town

ติดตามเรื่องราวเมืองแห่งขนมปัง (Pung Town) ได้ที่นี่

Pungtown
www.farmhouse.co.th/blog
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		 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจ�ำหน่าย
ความหลากหลาย ราคาที่เหมาะสมและความสะดวกแก่
การบริโภค  คือแนวคิดและแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ดังนัน้ ลูกค้าของ
บริษัท จึงครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ  
โดยบริษัทจ�ำแนกลูกค้าออกตามช่องทางการขาย ได้ดังนี้
		 1. การค้าส่ง
			 1.1 การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้			
				

เครื่องหมายการค้าของบริษัท

		
		

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

เป็นการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไปยังผู้บริโภคผ่าน
ร้านค้า ซึง่ ร้านค้าจะได้รบั ส่วนลดของราคาขายปลีกจากบริษทั โดย
แยกประเภทร้านค้าออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
				 s ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade)
หรือร้านขายของช�ำ  โดยมีลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน 33,717 ร้าน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์
ที่วางจ�ำหน่ายบางชนิด จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้เฉพาะ
เพือ่ ให้มคี วามแตกต่างจากช่องทางการจ�ำหน่ายอืน่ ๆ และสอดคล้อง
กับความต้องการ และก�ำลังการซื้อของลูกค้า โดยร้านค้าประเภท
นี้จะช�ำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท ทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์
				 s ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มี
การบริหารจัดการมาตรฐานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ลงทุนสูง
เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท ร้านค้าสะดวกซื้อในสถานี
บริการน�้ำมัน และประเภทดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store) เช่น
เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 14,433 ร้าน
			 1.2 การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น

    
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 2015 there were 33,717 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 14,433 stores
in this category as of 31 December 2015.

				 เป็นการผลิตสินค้าตามค�ำสัง่ ที่ได้รบั จากร้านอาหาร
ฟาสต์ฟู้ด และร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี  
เบอร์เกอร์คิงส์ เชสเตอร์กริลล์ พิซซ่าฮัท เอแอนด์ดับบลิว ซิสเลอร์
มอสเบอเกอร์ เดอะพิซซ่าคอมปะนี  แดรี่ควีน  ซานตาเฟ่ สเต็ก
ฟูจิ และนารายณ์พิซเซอเรีย เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558
มีจ�ำนวนประมาณ 1,687 สาขา โดยส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์
ประเภทขนมปั ง ส� ำ หรั บ แฮมเบอร์ เ กอร์ และขนมปั ง ส� ำ หรั บ
ฮอตดอก  

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, Fuji and Narai Pizzeria. By 31 December 2015 there
were 1,687 branches. Most of the products sold are burger
and hotdog buns.

				

		

ตามค�ำสั่งของลูกค้า

2. การค้าปลีก

เป็นลักษณะการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีก
ของบริษทั และ การจ�ำหน่ายตรงให้กบั ลูกค้า ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ของบริษัท ได้แก่
เดลิย่า (Deliya by Farmhouse)  
มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco)
กูด๊ มอร์นงิ่ ฟาร์มเฮ้าส์ (Good Morning Farmhouse)

			 1.2 Sellingproducts by Customers’
				 Orders

		

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

รายงานประจําปี
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

042

การแข่งขัน
		

คู่แข่งของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
		 s คูแ่ ข่งทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตสินค้าและมีชอ่ งทางจัดจ�ำหน่ายของ

ตนเอง คู่แข่งกลุ่มนี้จะผลิตและจ�ำหน่ายในรูปแบบค้าปลีกตาม
ช่องทางจัดจ�ำหน่ายของตนเอง และบางครัง้ จะจ�ำหน่ายในรูปแบบ
ค้าส่งด้วย ส่วนใหญ่มกั จะเป็นรูปแบบของการค้าสมัยใหม่ ลักษณะ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ร้านค้า
ในปั๊มน�้ำมัน หรือร้านเบเกอรี่สมัยใหม่ เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี
เซเว่นอีเลฟเว่น เอสแอนด์พี กาโตว์เฮ้าส์ ยามาซากิ เป็นต้น
		 s คูแ่ ข่งทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตสินค้า โดยไม่มชี อ่ งทางจัดจ�ำหน่าย
ของตนเอง คู่แข่งกลุ่มนี้จะจ�ำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งให้กับ
ร้านค้าเล็กทั่วไป และ ร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งอาจมีฐานการผลิตอยู่
ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด เช่น บริษทั ซี แอนด์ ดับบลิว จ�ำกัด
บริษัท เอส.ที. เบเกอรี่ จ�ำกัด
โดยทั้งสองช่องทาง มีการหมุนเวียนเข้า-ออกของ
ธุรกิจสูง และมีการแข่งขันด้านราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง ขณะที่ทาง
บริษทั ฯ เน้นความสดใหม่  ประกอบกับบริษทั เป็นผูน้ ำ� ในการออก
สินค้าใหม่เสนอต่อลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ ในขณะทีค่ แู่ ข่งเป็นผูต้ าม
จึงเห็นได้ว่าบริษัท มีความได้เปรียบคู่แข่งทั้ง 2 ประเภทนี้อย่าง
ชัดเจน จากการลงทุนทางด้านเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัย
ควบคุมอัตโนมัตโิ ดยคอมพิวเตอร์ทกุ ขัน้ ตอนการผลิต ท�ำให้ตน้ ทุน
การผลิตต�่ำ  ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากโรงงานมีคุณภาพ และ
มาตรฐานสูงเท่ากันไม่วา่ จะวางจ�ำหน่ายอยูท่ ี่ใด ในขณะทีค่ แู่ ข่งขัน
บางรายมีจดุ ผลิตสินค้ากระจายตามสถานที่ หรือสาขาต่างๆ ท�ำให้
สินค้าจากจุดผลิตต่างกันมีคณ
ุ ภาพไม่เหมือนกัน ประกอบกับการ
ที่บริษัท มีการลงทุนเทคโนโลยีด้านการจัดส่งและจัดจ�ำหน่าย
ท�ำให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ได้วันต่อวัน และมี
การบริหารการเก็บผลิตภัณฑ์คนื เพือ่ ไม่ให้มผี ลิตภัณฑ์เดิมตกค้าง
อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสดใหม่ของสินค้า เป็นที่พอใจ
จากผู้บริโภค ท�ำให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นๆ เป็น
อย่างมากทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการ
บริการที่สามารถครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ของประเทศ   
		 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
		 การผลิต
บริษัทมีโรงงานอยู่  3  โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง 2 โรงงาน มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งาน โดยโรงงานที่ 1
มี  3 อาคาร พืน้ ที่ใช้สอยประมาณ  26,680  ตารางเมตร  โรงงาน
ที่ 2 มี 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,000 ตารางเมตร  
โรงงานที่ 3 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน
57 ตารางวา มี 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยกว่า  38,000  ตารางเมตร  
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ผลิตจากโรงงานทั้ง 3 แห่ง โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและดีที่สุดจากหลายๆ ประเทศ เช่น
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์  เป็นต้น  
สินค้าที่ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพสม�่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
พร้อมต่อการจัดจ�ำหน่ายทั่วภูมิภาคของประเทศไทยได้วันต่อวัน

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 cuttingedge 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 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 regions, throughout 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.
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บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของคุณภาพทีด่ ขี องสินค้า
ที่ผู้บริโภคจะได้รับเป็นส�ำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงเข้มงวด กับทุกขั้น
ตอนการผลิต เริม่ ตัง้ แต่การรับวัตถุดบิ จนถึงการส่งสินค้าส�ำเร็จรูป
ออกจากโรงงาน นอกจากนี้ ได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีการผลิตทีด่ แี ละ
ทันสมัย สามารถผลิตสินค้าที่ดีที่สุดและมีคุณภาพมาตรฐาน
สม�่ำเสมอมาติดตั้งในโรงงานทั้ง 3 แห่ง ไม่เพียงแต่ความทันสมัย
และกระบวนการผลิตเท่านัน้   ในเรือ่ งของวิศวกรรมโครงสร้างและ
การออกแบบตัวอาคารก็เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความส�ำคัญเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ง่ายต่อการควบคุมดูแลและค�ำนึงถึงความ
เพียงพอของแสงสว่างและระบบหมุนเวียนอากาศทีด่ ภี ายในโรงงาน
		 โดยแบ่งสายการผลิตได้ดังนี้

		

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

1. สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น 3 สายการผลิต
2. สายการผลิตขนมปังส�ำหรับเบอเกอร์และขนมปัง
ส�ำหรับฮอตดอก 1 สายการผลิต
3. สายการผลิตเดลี่แซนด์วิช 5 สายการผลิต
4. สายการผลิตขนมปังสอดไส้  3 สายการผลิต
5. สายการผลิตเค้ก คุกกี้ ขนมปังกรอบ และเกล็ดขนมปัง
6. สายการผลิตพัฟฟ์ พาย และเพสตรี้
7. สายการผลิตสินค้า Frozen Dough  

		 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
7. สายการผลิตวาฟเฟิล 1 สายการผลิต
		ส�ำหรับนโยบายการผลิตนัน้ นอกจากขนมปังแฮมเบอเกอร์บนั
ทีจ่ ำ� หน่ายในร้านอาหารฟาสต์ฟดู้   และร้านค้าสะดวกซือ้   รวมทัง้
เค้ก “มาดาม มาร์โก้” ซึง่ จะผลิตตามค�ำสัง่ ของลูกค้าแล้ว การผลิต
โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการสรุปยอดขายของพนักงานขาย โดยใน
แต่ละวันพนักงานขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์โดยใช้
สถิตขิ อ้ มูลการขายในอดีตทีผ่ า่ นมา ในเขตทีต่ นรับผิดชอบและส่ง
ค�ำสั่งผลิตให้โรงงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การผลิตสินค้าแต่ละวัน ทั้งนี้ พนักงานขายจะใช้คอมพิวเตอร์มือ
ถือในการลงบันทึกยอดขาย ยอดสินค้าคืน รวมทั้งการออก
ใบก�ำกับภาษีให้กบั ร้านค้า โดยข้อมูลการขายจากคอมพิวเตอร์มอื
ถือเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็นสถิติและน�ำไปประมวลผลที่ส่วนกลาง  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการวางแผนการผลิต
ในด้านวัตถุดิบแป้งสาลีและไขมัน ถือเป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ บริษัทท�ำการสั่งซื้อจากผู้ขาย
หลายราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ โดย
สั่งซื้อแป้งสาลีจากผู้ขาย 6 ราย และไขมันจากผู้ขาย 12 ราย
นอกจากนี้ ยังมีวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบส�ำคัญในการผลิต
ขนมปัง รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าการซื้อสูง
ทั้งนี้ วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทน�ำเข้าโดยตรงจาก
ต่างประเทศ ได้แก่ ยีสต์ งาขาว ธัญพืชทีเ่ ป็นส่วนผสมของขนมปัง
นมผง สารเสริมคุณภาพ ไส้ขนม คลิปล็อคปากถุงขนมปัง และ
ถุงขนมปัง เป็นต้น

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 Productionlines Include :
Lat Kra Bang Industrial Estate Factories

		

Bang Chan Industrial Estate Factory

1. 3 production lines of sliced bread
2. 1 production line of burger and hotdog buns
3. 5 production lines of daily sandwich
4. 3 production lines of filled bun
5. Production line of cake, cookie, crispy toast and
Bread Crubms
6. Production line of puff, pie, and pastry
7. Production line of frozen dough

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
7. 1 production line of Waffle
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 supplements, clip lock for packages, and bread bags,
etc.
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การกระจายสินค้า
Product Distribution
ส�ำหรับนโยบายทางด้านการกระจายสินค้านั้น บริษัท
ยึดหลักการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าตามความต้องการของตลาด
และลูกค้า ซึง่ จะมีการสรุปยอดขายของพนักงานขาย โดยในแต่ละ
วันพนักงานขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยใช้สถิติ
ข้อมูลการขายในอดีตทีผ่ า่ นมาในเขตทีต่ นรับผิดชอบและส่งค�ำสัง่
ผลิตให้โรงงานผ่านคอมพิวเตอร์เพือ่ เป็นแนวทางในการผลิตสินค้า
แต่ละวัน เพือ่ ให้สนิ ค้าทีอ่ อกสูต่ ลาดมีความสดใหม่ทกุ วัน ไม่เหลือ
ค้างเป็นของเก่าบนชัน้ วางสินค้า และส�ำหรับขนมปังแฮมเบอร์เกอร์
ที่จ�ำหน่ายในร้านฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซื้อรวมทั้งเค้กมาดาม
มาร์โก้ จะผลิตตามค�ำสั่งของลูกค้า เพื่อผู้บริโภคจะได้รับเบเกอรี่
ที่มีความสดใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ เพื่อคุณภาพที่ดีของสินค้าและ
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

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.

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังรายแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่น�ำระบบ Mobile Computer System มาใช้ใน
การจัดจ�ำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ โดย
พนักงานขายสามารถตรวจสอบดูขอ้ มูลสถิตกิ ารจ�ำหน่ายย้อนหลัง
ได้ ส่งผลให้บริษทั สามารถควบคุมปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้
ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากที่สุด และบริหารความสด
ใหม่ของผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายได้วันต่อวัน ท�ำให้มีสินค้าคืนใน
อัตราทีต่ ำ�่ มาก เมือ่ เปรียบเทียบกับเบเกอรีร่ ายอืน่ ๆ ทัง้ ในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน

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.

นอกจากนี้บริษัท ยังมีการขยายช่องทางการจ�ำหน่ายทั้ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพืน้ ทีข่ อง
ประเทศไทยให้ได้มากทีส่ ดุ โดยมีการจัดจ�ำหน่ายผ่านกลุม่ ร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade)
ส�ำหรับการกระจายผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทมีศูนย์กลาง
การกระจายสินค้า (Distribution Center) กระจายอยู่ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทยรวม 39 แห่ง และขนส่งผลิตภัณฑ์ ไปยังร้านค้า
ต่างๆ ด้วยรถขนส่งของบริษัท ซึ่งมีจ�ำนวนมากถึง 906 คัน
จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความพร้อมในทุกๆ ด้านของการขนส่งและ
จัดจ�ำหน่าย เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทั้งหมด ซึ่งยังใช้ระบบและ
วิธีการจัดจ�ำหน่ายแบบเดิมๆ นับได้ว่าบริษัทมีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างมาก ดังนั้นตลอดเส้นทางการเป็นผู้น�ำใน
ธุรกิจเบเกอรี่ของบริษัท จึงด�ำเนินไปอย่างมั่นคงและมั่นใจ

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 906 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.

President Bakery Public Company Limited
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ศูนย์กระจายสินค้าในกรุงเทพ และต่างจังหวัด แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้
Distribution Centers by Region

ภาคเหนือ (NORTH)
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		

เชียงราย

เชียงใหม่

แพร่

อุดรธานี
สกลนคร

พิษณุโลก

ตาก
นครสวรรค์

ลพบุรี

ร้อยเอ็ด

นครราชสีมา

สุรินทร์

อุบลราชธานี

สุพรรณบุรี
กรุงเทพ

ปราจีนบุรี
ชลบุรี

ราชบุรี

กรุงเทพมหานคร (BANGKOK)
จันทบุรี

s
s

ประจวบคีรีขันธ์

s
s
s
s
s

ชุมพร

s
s

เกาะสมุย

s

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

Prachachuen
Rama 3
Soonvijai
Seri Thai
Rattanathibet
Udom Suk
Rangsit
Taling Chan
Rama 2
Bang Phli

สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต

เชียงใหม่
053-386018
เชียงราย
053-701239
พิษณุโลก
055-226470
นครสวรรค์
056-334061
แพร่
054-533906
ตาก
055-893136

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)
ขอนแก่น

อยุธยา

ดี.ซี.
Tel.
ดี.ซี.
Tel.
ดี.ซี.
Tel.
ดี.ซี.
Tel.
ดี.ซี.
Tel.
ดี.ซี.
Tel.

กระบี่
สงขลา

กระจายสินค้า สู่ร้านค้ากว่า 48,150 ร้านค้าทั่วประเทศ
ภายในเวลา 12 ชั่วโมง
Distribute to 48,150 outlets in Thailand
with in 12 hours

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (10 ดี.ซี.)
BANGKOK AND VICINITY
(10 DISTRIBUTION CENTERS)
1. ดี.ซี.
		 Tel.
2. ดี.ซี.
		 Tel.
3. ดี.ซี.
		 Tel.
4. ดี.ซี.
		 Tel.
			
5. ดี.ซี.
		 Tel.
6. ดี.ซี.
		 Tel.
7. ดี.ซี.
		 Tel.
8. ดี.ซี.
		 Tel.
9. ดี.ซี.
		 Tel.
10. ดี.ซี.
		 Tel.

ประชาชื่น
02-9759021
พระราม 3
02-2954769
ศูนย์วิจัย
02-7182491
เสรีไทย
02-5481281
02-5481232
รัตนาธิเบศร์
02-5809900
อุดมสุข
02-3288452
รังสิต
02-5331629-30
ตลิ่งชัน
02-8656524
พระราม 2
02-8954875
บางพลี
02-3288452

D.C. Prachachuen
Fax. 02-9759091
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
D.C. Udomsuk
Fax. 02-3280423
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

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.
		
2.
		
3.
		
4.
		

ดี.ซี.
Tel.
ดี.ซี.
Tel.
ดี.ซี.
Tel.
ดี.ซี.
Tel.

อยุธยา
035-881097
ราชบุรี
032-312815
ลพบุรี
036-799453
สุพรรณบุรี
035-408629

D.C. Ayutthaya
Fax. 035-881269
D.C. Ratchaburi
Fax. 032-312814
D.C. Lopburi
Fax. 036-799454
D.C. Suphanburi
Fax. 035-408630

ภาคตะวันออก (EAST)
1. ดี.ซี.
		 Tel.
2. ดี.ซี.
		 Tel.
3. ดี.ซี.
		 Tel.
4. ดี.ซี.
			
		 Tel.

พัทยา (ชลบุรี)
D.C. Pattaya (Chonburi)
038-374467
Fax. 038-374468
ชลบุรี
D.C. Chonburi
038-064848
Fax. 038-064801
จันทบุรี
D.C. Chanthaburi
039-311601
Fax. 039-332441
กบินทร์บุรี
D.C. Kabinburi
(ปราจีนบุรี)		
(Prachin Buri)
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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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
จากลักษณะธุรกิจของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) ปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และผลกระทบทีอ่ าจจะมี
ต่อการด�ำเนินงานในอนาคต มีดังนี้
1. ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้า

บริษัทจ�ำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ โดยบริษัทถือว่า
บริษทั ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นช่องทางการจ�ำหน่ายช่อง
ทางหนึ่งของบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2558 ยอดจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้า
ดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละสีส่ บิ ของรายได้รวม โดยหากบริษทั
สูญเสียลูกค้ารายนี้ จะส่งผลต่อรายได้ในส่วนดังกล่าวของบริษทั ได้
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ของบริษทั มีคณ
ุ ภาพสูง
และได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภคอย่างกว้างขวาง ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่ทำ� รายได้ให้กับร้านค้าในระดับที่
สูงเมื่อเทียบกับสินค้าขนมปังและ เบเกอรี่ของคู่แข่ง โดยหาก
พิจารณาจากร้านค้าสะดวกซื้อของบริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) จะพบว่ามีการวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนมปังและ
เบเกอรีท่ ผี่ ลิตโดยบริษทั เป็นจ�ำนวนมาก จึงนับได้วา่ ทัง้ บริษทั และ
บริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
2.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดบิ หลักที่ใช้ประกอบการผลิตเบเกอรี่ ได้แก่ แป้งสาลี
ไขมัน และไข่ไก่ รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีราคาผันแปรไปตาม
ฤดูกาล ความต้องการใช้ และปริมาณทีจ่ ดั หาได้ ตลอดจนคุณภาพ
ทีแ่ ตกต่างกันนัน้   อาจส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมต้นทุน
วัตถุดิบได้ โดยในปี 2558 วัตถุดิบหลักที่บริษัทท�ำการซื้อได้รับ
ผลกระทบดังนี้
s แป้งสาลี ความเคลือ่ นไหวราคาข้าวสาลีในตลาดโลก
รวมค่าขนส่ง ราคาขายรายเดือนมีการเคลื่อนไหวอยู่ ในช่วง
ประมาณ 265-350 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยราคาเฉลี่ย/เดือนสูงสุด
ในปี 2558 อยู่ที่เดือนมีนาคม และราคาเฉลี่ย/เดือนต�่ำสุด อยู่ที่
เดือนธันวาคม ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาและมีแนวโน้มสูงขึน้ เรือ่ ยๆ อาจส่ง
ผลให้บริษทั เกิดความเสีย่ งในการซือ้ แป้งสาลีทมี่ รี าคาสูงกว่าปกติ

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 2015, 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. RAW MATERIAL AND PACKAGES RISK
2.1 RISK FROM FLUCTUATION OF RAW MATERIAL PRICE

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 2015, 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 265-350 US dollars/ton. The
highest average price/month was in March 2015 and the
lowest average price/ month was in December, along with
the fluctuation of exchange rate that changes all the time and
has the tendency to become higher, which may result in the
risk of purchasing higher wheat flour price than normal.
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การบริ ห ารความเสี่ ย ง : เนื่ อ งด้ ว ยบริ ษั ท
		
มีปริมาณการซื้อแป้งสาลีจ�ำนวนมากและมีผู้จ�ำหน่ายในประเทศ
จ�ำนวน 6 ราย ประกอบกับมีการสรรหาผูจ้ ำ� หน่ายรายใหม่เพิม่ เติม
ท�ำให้บริษัท มีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองราคากับผู้จ�ำหน่ายได้
s กลุม
่ ไขมัน ได้แก่ มาการีน และชอร์ตเทนนิง่ มีแนวโน้ม
การใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ น�้ำมัน
ปาล์ม ที่มีราคาค่อนข้างผันผวนท�ำให้ไม่สามารถคาดการณ์ราคา
ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2558 ราคาน�้ำมันปาล์มมีการ
ขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากช่วงปลายฤดูกาล
ส่งผลให้ราคาซื้อมาการีน และชอร์ตเทนนิ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น
		
การบริหารความเสีย
่ ง : ปัจจุบน
ั บริษทั มีผจู้ ำ� หน่าย
มาการีนและชอร์ตเทนนิ่ง จ�ำนวน 6 ราย และยังคงมีการสรรหา
ผูจ้ ำ� หน่ายเพิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มคี วามเพียงพอต่อปริมาณ
การใช้ที่เพิ่มขึ้นด้วย ท�ำให้บริษัท มีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรอง
ราคากับผู้จ�ำหน่ายได้
s ไข่ไก่ มีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น และราคาไข่ไก่
ในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่
แปรปรวนท�ำให้แม่ไก่สขุ ภาพไม่แข็งแรงอัตราให้ไข่จงึ ลดลง รวมทัง้
ราคาอาหารสัตว์ ราคาจ�ำหน่ายพันธุ์สัตว์ และค่าแรงงานมีการ
ปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลให้บริษัท ต้องซื้อไข่ไก่ในราคาที่สูงกว่า
ประมาณการณ์ต้นทุนที่ตั้งไว้
		 การบริหารความเสีย่ ง : ปัจจุบนั บริษทั มีผจู้ ำ� หน่าย
ไข่ไก่ จ�ำนวน 5 ราย และยังคงมีการสรรหาผู้จ�ำหน่ายเพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทดลองใช้ไข่ผงน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ทดแทนไข่ไก่สดในช่วงที่ไข่ไก่สดในประเทศมีราคาสูง เพื่อให้มี
ปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นและสามารถ
ควบคุมราคาได้
2.2 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจ�ำกัด

เนือ่ งจากบริษทั มีปรัชญาในการด�ำเนินงาน คือ ใช้วตั ถุดบิ
ดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดนั้น ส่งผลให้แหล่ง
ซื้อวัตถุดิบบางชนิดจึงต้องซื้อจากผู้จ�ำหน่ายเพียงรายเดียว ด้วย
เพราะมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้จ�ำหน่ายรายนั้นๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะเฉพาะตามความต้องการของบริษัท จาก
กรณีดงั กล่าวบริษทั อาจจะมีความเสีย่ งจากวัตถุดบิ ขาดแคลนหรือ
ขาดอ�ำนาจต่อรองทางด้านราคา
การบริหารความเสี่ยง : บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่าย
สรรหาและจัดซื้อด�ำเนินการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจากที่มีอยู่
โดยค�ำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดบิ ทีส่ ามารถทดแทนกันได้เป็นหลัก
เกณฑ์ส�ำคัญในการพิจารณา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการผลิต
และบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น

		
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.
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 fluctuated causing difficulty in predicting the price in
advance. Towards the end of 2015, 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 Chicken Eggs 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 labor 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 5 egg distributors and continue to recruit more
suppliers including experiment in using the import egg powder
as a replacement for fresh egg when the price of domestic
fresh eggs are high in order to have sufficient quantity for the
growing demand of egg usage and by doing so will allow the
Company to control the price as well.
2.2 RISK FROM LIMITATION OF RAW MATERIAL SOURCE

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
according to the Company’s 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.

รายงานประจําปี
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

048

เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ
ประมาณ 4-5 วัน ส่งผลให้วตั ถุดบิ ในการผลิตมีการหมุนเวียนอย่าง
รวดเร็ว และผันแปรไปตามสภาวะตลาดและความต้องการของ
ผู้บริโภคซึ่งจะมีการปรับตัวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงต้องมี
การบริหารจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลาที่จะน�ำไปใช้ในการผลิต ตลอดจน
บริหารจัดการสัดส่วนของการสั่งซื้อกับผู้ผลิตและ/หรือผู้จ�ำหน่าย
แต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลา 33 ปีที่ผ่านมา บริษัทยัง
ไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าว ด้วยมีการบริหารจัดการภายในที่ดี
ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ
ทุกราย ประกอบกับผู้จ�ำหน่ายแต่ละรายต่างก็มีความมั่นคงและ
เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยบริษัทมีการ
ศึกษาข้อมูลและนโยบายที่ชัดเจนของผู้จ�ำหน่ายทุกรายอย่าง
ละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากความไม่แน่นอนด้าน
นโยบายของผู้ผลิตและจ�ำหน่ายด้วย
การบริหารความเสี่ยง : บริษัท ได้มีการจัดเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ โดย
มีการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบอย่างเหมาะสม จัดหาแหล่งวัตถุดิบ
ส�ำรองหลายรายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน
ส�ำรองปริมาณวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตล่วงหน้า ทั้งนี้ หากเกิด
กรณีฉุกเฉิน อาทิ จากการชุมนุมประท้วง ภัยธรรมชาติ บริษัท
ได้มีการจัดท�ำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับการจัดซื้อวัตถุดิบไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สด

เนื่องจากขนมปังและเบเกอรี่ของบริษัทส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์สด มีอายุในการบริโภคสั้นตั้งแต่ 3-7 วันนับแต่วันผลิต
ท�ำให้บริษัทมีความเสี่ยงหากมีผลิตภัณฑ์สดคืนจากร้านค้าใน
ปริมาณมากเนื่องจากจ�ำหน่ายไม่หมด ซึ่งจะกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทให้ความ
ส� ำ คั ญ ในการฝึ ก อบรมพนั ก งานขาย และมี ก ารน� ำ ระบบ
คอมพิวเตอร์แบบมือถือมาใช้ในระบบการจัดจ�ำหน่ายและกระจาย
ผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ ท�ำให้พนักงานขายของบริษัทสามารถ
สรุปยอดขาย และควบคุมปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตาม
ความต้องการของร้านค้าและผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ บริษทั จะรับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ� ำ หน่ า ยไม่ ห มดจากร้ า นค้ า คื น ทั้ ง หมดเมื่ อ น� ำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมายให้
พนักงานขายประเมินยอดขายให้ได้อย่างแม่นย�ำ  และก�ำหนดให้
มีผลิตภัณฑ์ทจี่ ำ� หน่ายไม่หมดซึง่ บริษทั ต้องรับคืนในสัดส่วนไม่เกิน
กว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง โดยมีการก�ำหนด

The shelf life of Company’s products are around 4-5
days causing the raw materials used in manufacturing to
circulate rapidly and vary according to the market condition.
The consumers demand adjusted up and down all the time,
therefore the Company needs to have purchase management
of raw material and package to be accurate, complete and
timely to be used in manufacturing. This also includes
managing the proportion of each manufacturer and/or supplier
equally.
However, for the past 33 years, the company had
never face with such problems due to good internal
management as well as long good relationship with all raw
material suppliers. In addition, each supplier is stable and
has the reputation that are generally accepted by which the
company thoroughly and clearly study the information and
policies of each suppliers to prevent any problem that may
occure from the uncertainty of the manufacturer and the
supplier policies.
Risk Management : The Company has prepared
to prevent shortages of raw materials by planning appropriate
purchase of raw materials, procure several back up sources
of raw materials both domestic and international along with
stored up in advance the rew material volumes to be used
in manufacturing. In the case of emergency such as strike
or natural disaster  the  Company has completed prepraing
emergency plan to support the procurement of raw materials.
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 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
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ผลตอบแทนของพนักงานขายอ้างอิงกับยอดจ�ำหน่ายและปริมาณ
ผลิตภัณฑ์คนื เพือ่ เป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานขาย  บริษทั ได้มกี าร
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยน�ำระบบ Pre-sale มาใช้ในการคาด
ถึงความต้องการสินค้าของลูกค้าได้แม่นย�ำยิ่งขึ้น ท�ำให้ปริมาณ
ผลิตภัณฑ์คืนจากร้านค้าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการน�ำ
ระบบ Pre-sale มาใช้ และมีการพัฒนาระบบดังกล่าว ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4 . ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

       บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัทในกลุ่มบริษัท
เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (ประกอบด้วย บริษัทเพรซิเดนท์ ไรซ์
โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด)
ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 56.29 (ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่
3 กันยายน 2558) ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท จึงท�ำให้บริษัทในกลุ่มบริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็น
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่ ว นใหญ่ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ยกเว้ น เรื่ อ งที่ ก ฎหมายหรื อ
ข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
5. ความเสี่ยงจากการก้าวสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

จากการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จะส่งผลให้
เกิดการเคลือ่ นย้ายอย่างเสรีในด้านสินค้า บริการ การลงทุน ฝีมอื
แรงงาน และเงินลงทุน ท�ำให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ   
บริษัทอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากการขยายตัวของธุรกิจ
เบเกอรี่ ที่เพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ซึ่ง
อาจกระทบกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั และท�ำให้สว่ นแบ่งการ
ตลาดถูกกระจายออกไป รวมทั้งด้านแรงงานที่มีการเคลื่อนย้าย
ออกนอกประเทศมากขึ้น ท�ำให้ประสบปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน บริษทั วางแผนป้องกันความเสีย่ งโดยการขยายหน่วยขาย
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งการขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ในกลุ ่ ม อาเซี ย น และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดปัญหาด้านแรงงาน และจัดหาแหล่ง
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาที่แข่งขันได้ เพื่อสามารถบริหารต้นทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และยัง
คงความเป็นผู้น�ำในธุรกิจขนมปังได้อย่างยั่งยืน

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
3rd September 2015). 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 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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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Shareholding Structure
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 3 กันยายน 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)     
List of shareholders as of September 3, 2015 (Book closing date of registration)
ล�ำดับที่
NO.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายชื่อผู้ถือหุ้น

SHAREHOLDERS

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

จ�ำนวนที่ถือ (หุ้น)

ร้อยละ

NO. OF SHARES HOLD

PERCENTAGE

168,817,500

37.52

84,450,000

18.77

42,187,500

9.38

14,039,850

3.12

12,669,600

2.82

5,250,000

1.17

4,782,600

1.06

4,650,000

1.03

4,500,000

1.00

4,500,000

1.00

4,500,000

1.00

4,500,000

1.00

4,500,000

1.00

4,500,000

1.00

363,847,050

80.87

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

President Bakery Public Company Limited
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

DIVIDEND POLICY

บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50
ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่
กับผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของ
บริษัท

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.

		 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

		 DIVIDEND PAYMENT DETAILS FOR THE PAST

บริษัทฯ มีดังนี้

ปี

YEAR

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
Earnings per share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
Dividend per share (Baht)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)
Rate of Dividend from Net Profit (%)

5 ปี ของ

5 YEAR ARE AS FOLLOWS;

2557
2014

2556
2013

2555
2012

2554
2011

2553
2010

2.31

2.10

1.89

1.82

13.69

1.16

1.05

0.95

0.91

6.85

50.25

50.12

50.29

50.02

50.03

*** 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 2558 จ�ำนวนพนักงานของบริษัท
แบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

As of December 31, 2015 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

2558
2015

2557
2014

2,840
1,996
92
154
9
76
5,167

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

รายงานประจําปี
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ค่าตอบแทนแก่บุคลากร

REMUNERATION
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

REMUNERATION
ค่าตอบแทน
				

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม

Total Salary
Total Bonus
Provident fund contribution
Total

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินไว้ใช้สอย  
โดยรับฝากเงินจากพนักงาน และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัท
ประกาศซึง่ จะสอดคล้องกับสภาวะตลาดเงิน ณ ขณะนัน้ ทัง้ นี้ ยอดเงิน
ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 110.99 ล้านบาท
และบริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่พนักงานส�ำหรับปี 2558 เป็น
จ�ำนวน  3.50 ล้านบาท  
นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพือ่ เป็นสวัสดิการในอนาคต ตลอดจน
เป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมือ่ พนักงานถึงแก่กรรม  
หรือไร้ความสามารถ หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการ
ท�ำงานตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพพนักงาน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่ง
จดทะเบียนแล้ว” ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ 365,909,672.16 บาท
โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด เป็นผู้จัดการ
กองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว  
โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม  
พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ กว่าท้องตลาด ปัจจุบนั มีพนักงาน
ที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจ�ำนวน 600 ราย
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษทั ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ามาก
ทีส่ ุด และเป็นปัจจัยทีน่ �ำองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จ จึงมุ่งมัน่ ส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกคน โดยมีเป้าหมายส่ง
เสริมสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นจึงมีการ
สนับสนุนพนักงานทุกระดับให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสให้
กับตนเอง สามารถน�ำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการท�ำงานให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทมีการพัฒนาพนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอ มีการสร้างบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม โดยพนักงาน

2558
2015

2557
2014

752,191,016.00
152,008,290.00
24,131,709.75
928,331,015.75

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

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, 2015, the aforementioned
amount was 110.99 million baht and for the year 2015,
bonuses were paid to employees at the amount of 3.50 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 365,909,672.16 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
600 employees that used the welfare to obtain a mortgage
loan.
PERSONNEL DEVELOPMENT POLICY
OF THE COMPANY

The Company realized that human resources is the
most valuable assets and is the factor that lead the
organization to success, the Company, therefore emphasizes
on promoting continuous learning for all employees. The
Company aims to promote the environment into the learning
organization, for this reason the Company promote all level
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แต่ละคนได้รับโอกาสการเรียนรู้จากการฝึกอบรมในชั้นเรียน
(In-house Training) การอบรมจากสถาบันภายนอกที่ตรงกับ
ความต้องการของฝ่ายงาน (Public Training) และการเรียนรู้จาก
การได้ปฏิบัติงานจริงจากงานที่ท�ำอยู่ในปัจจุบัน (Active Based
Learning) รวมทั้งมีการน�ำสื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยการจัดท�ำวีดีโอประกอบการสอน
หลักสูตรต่างๆในบริษัทฯ เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานเป็น
มาตรฐานเดียวกันและไม่จ�ำกัดการเรียนรู้แต่ในห้องเรียนเพียง
อย่างเดียว
ทัง้ นีแ้ ผนการอบรมและพัฒนาบุคลากร ได้รบั การออกแบบ
ส�ำหรับฝึกอบรมพนักงานในแต่ละสาขาอาชีพเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่
เพิม่ พูนทักษะการบริหารจัดการ การปฏิบตั งิ าน และการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นของพนักงานให้สอดคล้องตามค�ำนิยมของบริษทั ส�ำหรับ
แผนการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงจะครอบคลุมถึงเรือ่ งการเป็นผูน้ ำ�
และผูป้ ระกอบการ ส่วนผูบ้ ริหารระดับกลาง แผนการพัฒนาจะมุง่
เน้นไปที่ความเป็นเลิศในเชิงวิชาการ การบริหารจัดการ และการ
สร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การอบรมหลักสูตร
Daily Management หลักสูตร Train the Trainer หลักสูตร Why
Why Analysis หลักสูตร Poka Yoke หลักสูตร QC 7 Tools
เป็นต้น ขณะที่แผนการพัฒนาพนักงานระดับวิชาชีพและปฏิบัติ
การ เน้นการให้ความรูท้ างเทคนิค และการพัฒนาตนเองอย่างต่อ
เนื่อง อาทิเช่น หลักสูตร Baking Science and Technology
Course การเรียนรู้จากหน้างานจริง (On the Job Training) ซึ่ง
ฝึกสอนโดยหัวหน้างาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรภายในที่
มีประสบการณ์ในเรื่องระบบคุณภาพ และความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน เช่น หลักสูตรระบบคุณภาพ 5ส. ระบบ GMP, HACCP
และ Food Security Program รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องความ
ปลอดภัยในการท�ำงานเพื่อลดอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการท�ำงาน
ของพนักงานในโรงงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานท�ำงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการสร้าง
แรงจูงใจและจิตส�ำนึกในการท�ำงานด้วย 7Q เป็นต้น ส่วนพนักงาน
ด้านการขายจะมุง่ เน้นพัฒนาทักษะด้านการวางแผนและวิเคราะห์
การขายล่วงหน้า (Pre Sale System) และหลักสูตรส่งเสริมและ
พัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย เป็นต้น
ทั้งนี้ด้วยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้
เป็นคนดีและคนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตไปข้างหน้า
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนในระยะยาว สิง่ ต่างๆ ทีก่ ล่าวมานี้ เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกคน
ทุกระดับมีความสุข มีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ที งั้ ด้านการงานและชีวติ ส่วน
ตัว ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึง่ ของความส�ำเร็จ
ขององค์กร อันเป็นรากฐานที่มั่นคงและนับเป็นพลังอันส�ำคัญยิ่ง
ที่ผลักดันให้บริษัทฯ ประสบผลส�ำเร็จ และเป็นผู้น�ำอยู่เสมอนับ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี บริษัทจะไม่หยุดนิ่งและยังคง
เดินหน้าต่อไปเพื่อให้พนักงานของเราเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรง
คุณค่าทั้งต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติตลอดไป

of employees to crave a learning habit to create opportunities
for themselves and to apply the acquired knowledge to
develop the working style to achieve better efficiency. The
Company continuously and consistently developed all level
of employee; create good working atmosphere and
environment as well as promote teamwork. In-house Training,
Public Training and Active Based Learning are provided to
each employee, which is in accordance with their field of work
including utilizing multimedia to enhance the efficiency in
learning by preparing instructional video for courses provided
by the Company.
In order for the learning of employee to be in the same
standard and not limited learning just in the classroom, training
and personnel development plan have been designed for
training employees in each profession annually. The purpose
is to continuously enhance their management skills, working
skills, and to conduct their behavior to be in conformed to
the Company’s appreciation. The training for top-level
executives will be covering the subject of leadership and
entrepreneurship where middle-level executives development
plan will focuses on academic excellence, management and
building the most effective team such as Daily Management
course, Train the trainer course, Why Why Analysis course.
Poke Yoke course, QC 7 Tools course and etc. Development
plan for vocational and operating level emphasized on
technical knowledge and personal development such as
Baking Science and Technology Course, on the job training,
which is instructed by the supervisor who is appointed as the
internal speaker with experienced in quality system and
working safety such as 5S Effective system course, GMP
system, HACCP and Food Security Program course as well
as providing knowledge in safety at work to reduce accidents
from working in the plant. Moreover, the Company, as well
encourages employees to work together happily by providing
training on 7Q motivation and awareness in working and etc.
For sales staff will focus on developing skills in planning and
pre sale system analysis as well as promote and develop
positive attitudes to increase sales opportunities course and
etc.
The Company believes that in developing staff to be
good and intellect will help the organization to grow stable
and sustainable in long term. The aforementioned are just
part of the effort to strengthen all employees at all level to
be happy, to have a better quality of life both in work and
personal aspect, along with to be proud in being part in the
success of organization, which is the solid foundation and
significant force that help push the Company forward to always
become the leader and successful, from the past to the
present. However, the Company will not stop and will forever
continue to move forward to ensure the employees become
valuable human resources for the organization, society and
the nation.
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โครงสร้างการจัดการ
Management Structure
โครงสร้างองค์กร

ORGANIZATION CHART

คณะกรรมการบริษัท

BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE

ส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

INTERNAL AUDIT DIVISION

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

เลขานุการบริษัท

COMPANY SECRETARY

กรรมการผู้อ�ำนวยการ
MANAGING DIRECTOR

โรงงาน

ส�ำนักงาน

FACTORY

โรงงานลาดกระบัง 1
Lad Krabang
Factory 1

ขาย

OFFICE

SALES

โรงงานลาดกระบัง 2
Lad Krabang
Factory 2

โรงงานบางชัน
Bang Chan
Factory

ส�ำนักงานกลาง
Central
Management

การเงิน
Finance

ขายธุรกิจ 1
Sales 1

ผลิตลาดกระบัง 1
Production
Ladkrabang 1

วิศวกรรม
Engineering

ผลิตลาดกระบัง 2
Production
Ladkrabang 2

ผลิตบางชัน
Production
Bang Chan

ทรัพยากรบุคคล
Human Resource

บัญชีบริหาร
Management A/C

หน่วยงานดูแล
ลูกค้ารายใหญ่
Key Account

วิจัยพัฒนาและ
ควบคุมคุณภาพ
RD and QC

สนับสนุนการผลิต
โรงงานลาดกระบัง
Supporting
Ladkrabang Factory

ธุรกิจ 2
Retail Business

สนับสนุนการผลิต
โรงงานบางชัน
Supporting
Bang Chan Factory

สรรหาและจัดซื้อ
Procurement

บัญชีต้นทุนและ
งบประมาณ
Cost Accounting
and Budgeting

พัฒนามาตรฐาน
Work Standard
Development

โลจิสติกส์
Logistics

การตลาด
Marketing

สารสนเทศ
MIS

สื่อสารองค์กรและ
กิจกรรมสัมพันธ์
Corporate Communities
Activities Relation
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โครงสร้างการจัดการ

MANAGEMENT STRUCTURE

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย 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 Nomination
and Remuneration Committee

		

		

1. คณะกรรมการบริษัท

			

1. BOARD OF DIRECTOR

			

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 15 ท่าน ดังนี้

Board of Director Name List

As at December 31, 2015, the Board of Director
Consisted of 15 persons which are as follows:
การประชุมคณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTORS MEETING

รายชื่อกรรมการ
NAME

ต�ำแหน่ง

POSITION

			
			

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
Mr. Pipat Paniangvait
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
Mr. Apichart Thammanomai
3. นายก�ำธร ตติยกวี
Mr. Kamthorn Tatiyakavee
4. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
Dr. Pojjanee Paniangvait
5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
Mr. Suchat Rattanajiajaroen
6. นางมาลี ตั้งใจสนอง
Mrs. Malee Tangjaisanong
7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
Ms. Petcharat Anantawichai
8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
Mr. Apisate Thammanomai
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์ ***
Mr.Thavach Keawpitag
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ ***
Miss Panida Prayottaweekij
11. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
Prof. Dr. Suwimon Keeratipibul

ประธานกรรมการ
Chairman of the Board
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
Managing Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการและเลขานุการบริษัท
Director and Company Secretary
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and
Chairman of Audit Committee

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม

NO. OF
MEETING

NO. OF MEETING
ATTENDANCE

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

11

12

12

12

12

9

9

9

8

12

10
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การประชุมคณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTORS MEETING

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

NAME

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

POSITION

			
			

12. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
Dr. Yupa Soontrapa
13. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม
     Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
Mr. Boonsak Chiempricha
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์
Mrs. Aim-On Pathumaruk

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and
Audit Committee
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
Independent Director and
Audit Committee
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and
Audit Committee
กรรมการอิสระ
Independent Director

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม

NO. OF
MEETING

NO. OF MEETING
ATTENDANCE

12

12

12

12

12

12

12

10

*** กรรมการล�ำดับที่ 9,10 เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
*** Director No.9,10 sit in the Board of Director position on April 24 2015

			

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท

			
			

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทที่ส�ำคัญมีดังนี้

กรรมการทุ ก คนเป็ น กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท โดยการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ
คณะกรรมการมีอำ� นาจและหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ใน
เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินการ เช่น
เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ำ
รายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 นั้น บริษัท ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการ
บริษัท ให้ฝ่ายจัดการของบริษัท สามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรม
ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปกับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยได้มีการเปิดเผย
รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�ำหนด
เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
ก็ได้ โดยในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาและอนุมัติรายการบางรายการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

			

Authorized Directors

			
			
			

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

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

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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การพิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ
การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน
และการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการที่ มี
คุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และมีความอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง หรือมีวาระ
เท่าเพียงจ�ำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่
พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาท�ำงานใหม่ได้
และก�ำหนดช่วงวาระของการด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการตรวจ
สอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษทั ในปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้
ชื่อ

			 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 re-elected 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

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

NAME
POSITION
			

1. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Chairman of Audit committee
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้
ด้านบัญชีการเงิน
Audit committee with knowledge
in accounting and finance
กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้
ด้านบัญชีและภาษีอากร
Audit Committee with knowledge
in accounting and tax

NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING

4/4
4/4
4/4

2/4

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
With Mr. Nitipat vechkama, the Internal Audit Assistant Division Manager, as secretary of the Audit Committee

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และมีการเปิดเผยอย่าง
เพียงพอ ทั้งรายไตรมาส และรายปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มี
ความเหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

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
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบ
ภายใน และการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความ
เป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิ จารณาเปิ ด เผยรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่ารายการ ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง   
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
เชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อก�ำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบ
บัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจ
สอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
7. สนับสนุนและติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

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
(h) Other transactions which, according to
the Audit Committee’s opinion, should
be inform to the shareholders and
general investors, subject to the scope
of duties and responsibilities assigned
by the Company’s board of directors;
and
7. Support and monitor to ensure that the
company has effective risk management system.
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8. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร
หรือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
9. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุ จ ริ ต หรื อ มี สิ่ ง ผิ ด ปกติ ห รื อ มี ค วาม
บกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่
ด�ำเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึง่ อาจรายงาน
ว่ามีรายการหรือการกระท�ำนั้นต่อ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รคณะ
กรรมการตรวจสอบ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดในการก�ำกับดูแลตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
			 นิยามของคณะกรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่มธี รุ กิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน
หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัตติ าม
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ก�ำหนด
ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
แต่ต้องไม่ต�่ำกว่า 3 คน
			

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับ
รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

			

Qualification Of Independent Directors

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.
Qualifications of independent directors shall be
in compliance with the regulations of Capital Market
Supervisory Board
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(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ  หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา   
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอ
ให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
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
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำ
รายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือ
ให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(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, same-level
subsidiary company, major shareholders or that of those with
authority to control the Company, except that he/she stops
holding such position for at least two years before the date
of appointment to be an independent director. Such
prohibitions do not include the case 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 burden shall also include debt burden
that occur during one-year period before the date that such
person’s business relation occurred.
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(5) ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็น การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มี
ลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
นอกจากนี้ กรณีทคี่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนหรือ
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ มี
ประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ
อิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

(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.

รายงานประจําปี
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข
่ องคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 5 ท่าน มีอ�ำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
ตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ อื
หุ ้ น ทุ กรายได้ เ ท่ า เที ย มกั น และไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ โดยในปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการอิสระได้ทบทวนการ
ท�ำงานทีผ่ า่ นมา และได้ให้ความเห็นในเรือ่ งทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน อ�ำนาจด�ำเนินการ การก�ำหนดนโยบาย
การบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท โดยได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ เช่น การอนุมัติซื้อ
สินทรัพย์ถาวรของบริษทั การด�ำเนินธุรกิจกับคูค่ า้ , ความปลอดภัย
ทางอาหาร (Food safety) รวมทั้งได้อยู่ร่วมประชุมกับคณะ
กรรมการบริษัทเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มี
นัยส�ำคัญ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
ความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ส�ำหรับการประชุม
อิสระที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ชื่อ

			
			

Scope of duties and responsibilities
of Independent Director Committee

The independent director committee consisted
of five independent directors with the authority and
responsibilities to express their opinions independently by
their appointed task in order to equally protect benefits of all
shareholders and to prevent conflict of interests. In the
previous year, the independent director committee had revised
the works and extensively gave their opinions as to the
significance of internal control in operational power, specified
financial management policy and risk management that are
useful for the Company. The decisions are made independently
such as the approval of the purchase of Company’s fix assets,
operating business with trade partner, and food safety
including participated in every meeting with the board of
directors when considering the resolution or significant
transaction. The independent directors shall examine and
certify their qualification of independence at least once a
year. Two meeting were held for previous independent
meetings, which can be summarized as follows:

ต�ำแหน่ง

NAME
POSITION
			

1. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล   
     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

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING

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

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ
With Mr. Nitipat  vechkama, the Internal Audit Assistant Division Manager as the Independent Committee Secretary

2/2   
2/2
2/2
2/2
2/2
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวัน
ที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ด�ำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารใน
เรื่องการติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านการขาย ด้านการผลิต
และด้านส�ำนักงาน เพื่อจัดท�ำทะเบียนคุมความเสี่ยงของบริษัท
ตลอดจนก�ำกับดูแลความเสีย่ งในด้านปฏิบตั งิ าน (Operation Risk)
ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้ในปี 2558
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ชื่อ

		

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 2015, Risk Management
Committee held meetings with the Executive Officers
regarding the monitoring of risk management sale, production
and office, 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 2015, risk management committee
held 3 meetings, which can be summarized as follows:

ต�ำแหน่ง

NAME
POSITION
			

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
Mr. Boonsak Chiempricha
2. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล  
Prof. Dr. Suwimon Keeratipibul
3. นางเอมอร ปทุมารักษ์
Mrs. Aim-on Pathumaruk
4. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
Mr. Suchat Rattanajiajaroen
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
Ms.Petcharat Anantawichai

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Chairman of Risk Management
Committee
กรรมการบริหารความเสี่ยง   
Risk Management Director
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Director
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Director
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Director

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
With Mr. Nitipat Vechkama, the Internal Audit Assistant Division Manager as the Risk Management Committee Secretary

3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
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		 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
			 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2558
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ท�ำหน้าที่
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และพิจารณาหลักเกณฑ์ ในการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่คณะ
กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสม
กับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและอยูภ่ ายในวงเงินที่ได้รบั อนุมตั จิ ากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้  

ชื่อ

		 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 2015,
Nomination 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.
Nomination and Remuneration Committee held 2 meetings
in the year 2015, the details are as follows;

ต�ำแหน่ง

NAME
POSITION
			

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
Mr. Pipat Paniangvait
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
Mr. Apichart Thammanomai
3. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
Mr. Boonsak Chiempricha

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
Chairman of Nomination and
Remuneration Committee
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING

2/2

2/2
2/2

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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ผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นผู้บริหารตามค�ำนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้           
			
			

ต�ำแหน่ง

NAME

4. นางมาลี ตั้งใจสนอง
Mrs. Malee Tangjaisanong
5. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
Mr. Apisate Thammanomai
6. นายธวัช แก้วพิทักษ์
Mr.Thavach Keawpitag
7. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
Miss Panida Prayottaweekij
8. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์
Ms. Chaweewan Prakongsup
9. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล
Mrs. Poolsub Leetrakul
อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อ�ำนวยการ

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการมอบอ�ำนาจให้แก่
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการเป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจของบริษทั ให้มอี ำ� นาจ
กระท�ำการแทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอ�ำนาจในการจัดการและบริหารกิจการ
ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
2. เป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการ
ลงทุน เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น
ภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละโครงการที่ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือ
เทียบเท่า

Executive Officer
Executive Officer Committee

As at 31 December 2015, present there are 9
Executive Officers, at which the definition of Executive Officer
is in accordance with the Securities and Exchange
Commission.

รายชื่อ

1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
Mr. Apichart Thammanomai
2. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
Mr. Suchat Rattanajiajaroen
3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
Ms. Petcharat Anantawichai

			

			
			

POSITION

กรรมการผู้อ�ำนวยการ
Managing Director
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
Director and Assistant Managing Director
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
Director and Senior Management Accounting Department
and Finance Department Manager
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลาดกระบัง 2 และ ฝ่ายธุรกิจ 2
Director and Senior Department Manager Production (2)
and Retail Department
กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
Director and IT Manager
กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม
Director and Senior Manager of Engineering Department
กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน
Director and Senior Production 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.
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3. เป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการก่อ
หนี้ เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการ
ที่ไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
4. เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการใช้ดลุ ยพินจิ ส�ำหรับการจ่าย
ตามปกติธุรกิจในการบริหารเพื่อการด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ การใช้อ�ำนาจของผู้รับมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้าง
ต้นไม่สามารถกระท�ำได้ หากผู้รับมอบอ�ำนาจอาจมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษทั
และบริษัทย่อยในการใช้อ�ำนาจดังกล่าว
			 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

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.
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.

คณะกรรมการสรรหาท� ำ หน้ า ที่ ส รรหาบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ต่อไป
ทัง้ นี้ ส�ำหรับการสรรหากรรมการบริษทั แทนกรรมการ
ทีอ่ อกตามวาระ ซึง่ ต้องผ่านทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ
จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่
ทัง้ หมดตาม 1. เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล� ำ ดั บ
ลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่
ประชุม ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
เลื อ กตั้ ง ในล� ำ ดั บ ถั ด ลงมา มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น เกิ น จ� ำนวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ บริษัท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย
มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่ง
สามารถดูได้จากเว็บไซด์ของบริษัท (www.farmhouse.co.th)

			
			

Recruitment and Nomination of
Director and Senior Executive Officers

			
			

Holdings of the Company’s shares
by directors and management

			

			
			

ระดับสูงสุด

การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีการถือ
หลักทรัพย์บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

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)
The holdings of the Company’s shares by
directors and management of the Company, as at December
31, 2015, and 2014 were as follows:
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จ�ำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

NAME OF DIRECTOR AND EXECUTIVE

NUMBER OF SHARES AS AT DECEMBER 31 (PAR VALUE = 1 BAHT)

2558
2015

2557
2014

เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน

14,039,850

13,919,850

120,000

3,364,170

3,358,870

5,300

3,822,150

3,822,150

1,165,600

1,162,800

936,040

936,040

-

838,220

838,220

-

616,660

616,660

-

3,344,810

3,344,810

205,000

205,000

-

225,000

225,000

-

-

-

-

150,000

150,000

-

450,000

450,000

-

81,000

80,000

125,000

125,000

-

135,000

154,900

(19,900)

155,000

155,000

29,653,500

29,544,300

INCREASE (DECREASE)		
FROM THE PREVIOUS YEAR

				
ผู้ถือหลักทรัพย์ - กรรมการบริษัท
SECURITIES HOLDER-DIRECTOR

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
Mr. Pipat  Paniangvait
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
Mr. Apichart Thammanomai
3. นายก�ำธร ตติยกวี
Mr. Kamthorn Tatiyakavee
4. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
Dr. Pojjanee Paniangvait
5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
Mr. Suchat Rattanajiajaroen
6. นางมาลี ตั้งใจสนอง
Mrs. Malee Tangjaisanong
7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
Ms. Petcharat Anantawichai
8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย   
Mr. Apisate Thammanomai
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์ ***
Mr. Thavach Keawpitag
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ ***
Miss Panida Prayottaweekij
11. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
       Prof. Dr. Suwimon Keeratipibul     
12. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
Dr. Yupa Soontrapa
13. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม
Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
Mr. Boonsak Chiempricha
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์
Mrs. Aim-on Pathumaruk

2,800

-   

1,000

ผู้ถือหลักทรัพย์ - ผู้บริหาร

SECURITIES HOLDER-EXECUTIVE

1. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์
Ms. Chaweewan Prakongsup
2. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล
Mrs. Poolsub Leetrakul
รวม / Total
หมายเหตุ :
NOTE

:

รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
*** กรรมการล�ำดับที่ 9,10 เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
Including the shareholding of spouse and minor children
*** Director No.9,10 sit in the Board of Director position on April 24 2015

109,200
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การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่ง เช่น กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท และ
เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมาย ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้ได้
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการน�ำข้อมูล
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
		 s ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารฝ่ายต่างๆ เกีย่ ว
กับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทก�ำหนดโทษตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 s ก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งส�ำเนารายงานนี้ให้แก่
บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 s ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อ
ท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ก่อนทีข่ อ้ มูลนัน้ จะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญนัน้ ต่อบุคคล
อืน่ โดยถือเป็นหนึง่ ในข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงานของบริษทั ด้วย
			

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558
1. ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ ประชุมและบ�ำเหน็จกรรมการ
ของคณะกรรมการบริษัท

			
			

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.
SUPERVISING THE USE OF INTERNAL
INFORMATION

Policies 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 2015
1. Remuneration in the form of meeting allowance
and director bonus of the Board of Director
(หน่วย:บาท/ Unit : Baht)

ปี 2558 / 2015
จ�ำนวนราย/1

ค่าตอบแทน

16

11,024,000

NUMBER OF
REMUNERATION
DIRECTORS/1		

ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยบ�ำเหน็จ
The remuneration and allowances
รวม
Total
/1

11,024,000

นับรวมนายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์
Includes Mr.Boonpiam Eamroongroj
/2
นับรวมนายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร, นางสุนันทา ชวนประพันธ์, นายพิมล รัฐปัตย์  
Includes Mr.Somsak Anurakpradorn, Mrs.Sununta Chuanprapun, Mr. Phimol Rattapat  

ปี 2557 / 2014
จ�ำนวนราย/2

ค่าตอบแทน

NUMBER OF
DIRECTORS/2

REMUNERATION

17

9,278,000
9,278,000
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โดยค่าตอบแทนในปี 2558 แยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้
The 2015 remuneration in detail is as follows:
(หน่วย:บาท/ Unit : Baht)
							
ค่าตอบแทน
		
ค่าตอบแทน
กรรมการ
		 		
			
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง ค่าเบี้ยบ�ำเหน็จ กรรมการบริษัท ตรวจสอบ

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ชุดย่อยอื่น

			
NAME
POSITION
ANNUAL
DIRECTOR
AUDIT
OTHER
					
REMUERATION REMUNERATION COMMITTEE COMMITTEE
							
REMUNERATION REMUNERATION

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 1,050,000
Mr. Pipat Paniangvait
Chairman
of the Board
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการ
1,050,000
		 Mr. Apichart Thammanomai ผู้อ�ำนวยการ
Managing
Director
3. นายก�ำธร ตติยกวี
กรรมการ
480,000
		 Mr. Kamthorn Tatiyakavee Director
4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
		 Mr. Boonpiam Eamroongroj Director
5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
กรรมการ
480,000
Dr. Pojjanee Paniangvait Director
6. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
กรรมการ
570,000
		 Mr. Suchat Rattanajiajaroen Director
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง
กรรมการ
570,000
		 Mrs. Malee Tangjaisanong Director
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและ
570,000
		 Ms. Petcharat Anantawichai เลขานุการบริษัท
Director and
		 		
Company
Secretary
570,000
9. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการ
Mr. Apisate Thammanomai Director
10. นายธวัช แก้วพิทักษ์
กรรมการ
570,000
Mr. Thavach Kaewpitag
Director
570,000
11. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ กรรมการ
		 Miss Panida Prayottaweekit Director

รวม

TOTAL

136,000

22,000

1,208,000

112,000

18,000

1,180,000

112,000

592,000

16,000

16,000

112,000

592,000

112,000

30,000

102,000
112,000

712,000
672,000

30,000

712,000

112,000

682,000

88,000

658,000

78,000

648,000
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(หน่วย:บาท/ Unit : Baht)
							
ค่าตอบแทน
		
ค่าตอบแทน
กรรมการ
		 		
			
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง ค่าเบี้ยบ�ำเหน็จ กรรมการบริษัท ตรวจสอบ

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ชุดย่อยอื่น

			
NAME
POSITION
ANNUAL
DIRECTOR
AUDIT
OTHER
					
REMUNERATION REMUNERATION COMMITTEE COMMITTEE
							
REMUNERATION REMUNERATION

12. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
Prof. Dr. Suwimon
Keeratipibul     
				
				
13. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
Dr. Yupa Soontrapa
				
				
14. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
Assoc. Prof. Dr. Kulpatra
Sirodom
				
				
15. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
		 Mr. Boonsak Chiempricha
				

16. นางเอมอร ปทุมารักษ์
Mrs. Aim-on Pathumaruk
รวม

กรรมการอิสระ
และประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
Independent
Director and
Chairman of
Audit Committee
กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ
Independent
Director and
Audit Committee
กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ
Independent
Director and
Audit Committee
กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ
Independent
Director
and Audit
Committee
กรรมการอิสระ
Independent
Director

570,000

92,000

44,000

480,000

112,000

36,000

628,000

480,000

112,000

36,000

628,000

570,000

112,000

18,000

480,000

96,000

9,060,000

1,616,000

กรรมการล�ำดับที่ 4 ครบก�ำหนดออกตามวาระ เมื่อวันที่ 24  เมษายน 2558
Director No.4 was retired by rotation on April 24 2015.
กรรมการล�ำดับที่ 10 และ 11 เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
Director No.10,11 sit in the Board of Director position on April 24 2015

134,000

30,000

รวม

TOTAL

736,000

54,000

754,000

30,000

606,000

214,000

11,024,000

President Bakery Public Company Limited

Annual Report
2015

071

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร หมายถึง
กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรก รองจากผู้จัดการลงมา
และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย และ ผู้จัดการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

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

TOTAL REMUNERATION

จ�ำนวนราย

REMUNERATION
NUMBER
			
			

ปี 2558
2015

ปี 2557
2014

เงินเดือนรวม
Total Salary
โบนัสรวม
Total Bonus
รวม / Total

7 ราย

21,698,130

19,524,800

7 ราย

7,534,850

5,971,410

29,232,980

25,496,210

			
และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับกรรมการบริหาร

			

Other Remuneration

			 Provident Fund Contribution for Member of the
Executive Board and Executive Officers
(หน่วย:บาท/ Unit : Baht)

ประเภทค่าตอบแทน

จ�ำนวนราย

TYPE OF REMUNERATION
NUMBER
			
			

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
Contribution to Provident Fund
รวม / Total
*** ในระหว่างปี 2558 มีกรรมการบริหารเกษียณ 1 ท่าน
In 2015, There is 1 executive director retired.

7 ราย

ค่าตอบแทน

REMUNERATION

ปี 2558
2015

ปี 2557
2014

673,620

717,344

673,620

717,344
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
Board of Directors and Management Profile
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 / As of 31 December 2015
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ s อายุ 76 ปี

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขา Education Science Quanzhou Physical Culture institute
สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลักสูตร Stamford Executive Program at Stamford University California, USA.
ได้รับทุนเข้ารับการสัมมนาในหลักสูตร Top Management Seminar on Japanese Business
(TOPS-V) of The Association for Overseas Technical, Japan
s จบการศึกษาหลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
s เข้ารับการอบรมใน Havard University USA.
s อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2547
s 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2554-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
และพิจารณาค่าตอบแทน ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2554-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
รองประธานกรรมการ
s 2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จ�ำกัด
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหาร
s 2554-ปัจจุบัน ทึ่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป
ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ธุรกิจเช่าซื้อสินทรัพย์
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จ�ำกัด
ธุรกิจลงทุน
s 2554-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
ผลิต และจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
s 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ซันโกแมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ธุรกิจประกอบเครื่องบรรจุภัณฑ์
ประเภทผงอัตโนมัติ
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการลงทุน
s 2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท นอร์ทเทิร์น เทคโนโลยี จ�ำกัด
ธุรกิจผลิตเครื่องจักรบรรจุซอง
s 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
s 14,039,850 (3.12%)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ s
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
s
และทักษะของการเป็น		
คณะกรรมการ
s
s

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

เป็นบิดาของบุคคลล�ำดับที่ 4
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1. MR.PIPAT PANIANGVAIT Chairman of The Board s Age 76
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s Master’s Degree in Business Administration, Thammasat University
s Bachelor Degree in Education Science Quanzhou Physical Culture institute

People’s Republic of China

s Stamford Executive Program at Stamford 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
OF WORK EXPERIENCE

s 2011-Present

Chairman

s 2011-Present

Chairman of the
Nomination and
Remuneration
Committee
s 2011-Present Chief Executive Office /
Vice Chairman of
the Board
s 2011-Present Deputy Chairman
s 2011-Present

Advisor

s 2011-Present

Director

s 2011-Present Director
				
s 2011-Present Honorary Chairman
s 2011-Present

Chairman

s 2011-Present Director
				
s 2011-Present Deputy Chairman
s 2011-Present Chairman
				
SHAREHOLDING
s 14,039,850 (3.12%)
(NO. OF SHARE) /1

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s As the father of director No.4

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

รายงานประจําปี
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2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อ�ำนวยการ s อายุ 66 ปี

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2548
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
ประสบการณ์ท�ำงาน
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2557-ปัจจุบัน กรรมการสรรหา
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
และพิจารณาค่าตอบแทน ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
s 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป
ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
s 2554-2558
กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป
ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำพวกแป้ง
s 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายแป้งสาลี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
s 3,364,170 (0.75%)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
คณะกรรมการ

s
s
s
s

(จ�ำนวนหุ้น) /1

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

เป็นบิดาของบุคคลล�ำดับที่ 8

3. นายก�ำธร ตติยกวี กรรมการ s อายุ 61 ปี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Bridgeport, U.S.A.
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program ปี 2549
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2547
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
ประสบการณ์ท�ำงาน
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ธุรกิจการลงทุนและลิสซิ่ง
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
s 2554-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายแป้งสาลี
s 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ำกัด
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน
s 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ธุรกิจการลงทุน
s ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า
s ปัจจุบัน
กรรมการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
s 3,822,150 (0.85%)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
คณะกรรมการ

s
s
s
s
s

(จ�ำนวนหุ้น) /1

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -
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2. MR. APICHART THAMMANOMAI Managing Director s Age 66
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS
THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

SHAREHOLDING

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s Master’s Degree in Political Science, Ramkhamhaeng University
s Mini MBA Management, Thammasat University
s Director Certification Program 2005
s Director Accreditation Program 2003
s 2011-Present

Managing Director

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
s 2014-Present Director of the Nomination President Bakery Plc.
and Remuneration
Manufacturer and distributor of bread
Committee
and bakery products
s 2011-Present Director
Thai President Foods Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles,
and biscuits
s 2015-Present Chairman
President Rice Products Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles
s 2011-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
s 3,364,170 (0.75%)
s As the father of director No.8

3. MR. KAMTHORN TATIYAKAVEE Director s Age 61
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

s Master’s Degree in Finance, University of Bridgeport Connecticut, U.S.A.
s Bachelor Degree in Economics Thammasat University
s Audit Committee Program 2006
s Director Certification Program 2004
s Director Accreditation Program 2003
s 2011-Present

Director

s 2011-Present

Managing Director

s 2011-Present

Director

s 2011-Present

Advisor

s 2013-Present Director
				
s Present
Chairman
s Present

Director

SHAREHOLDING

s 3,822,150 (0.85%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s - None -

(NO. OF SHARE) /1

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
President Holding Co., Ltd.
Leasing and Purchasing of assets
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 Holding Co., Ltd.
Investment
WHA Real Estate Management Co., Ltd.
Warehouse Rental Business
Export-Import Bank of Thailand
Financial Institution

รายงานประจําปี
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4. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ กรรมการ s อายุ 52 ปี

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารจัดการ
University Of California, Davis ปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
University Of California, Davis ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีสาขาวิชาชีวเคมี
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2551
ประสบการณ์ท�ำงาน
s 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2548-ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
				
s 2550-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป
ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำพวกแป้ง
s ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จ�ำกัด
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
s 1,165,600 (0.26%)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
คณะกรรมการ

s
s
s
s
s

(จ�ำนวนหุ้น) /1

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 1

5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ s อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
คณะกรรมการ

s
s

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ปริญญาตรี สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2546

2558-ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการ
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2555-2557
กรรมการบริหารการผลิต บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2553-2555
กรรมการผู้จัดการโรงงาน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 936,040 (0.21%)
s

- ไม่มี -
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4. DR. POJJANEE PANIANGVAIT Director s Age 52
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s SASIN Graduate Institute of Business Administration, Bangkok
s Master of Management University Of California, Davis
s Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry with emphasis on Food Sciences

University Of California, Davis

s Master of Sciences in Food Sciences Chulalongkorn University, Bangkok
s B.S. in Biochemistry Director Accreditation Program 2008
THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

s 2013-Present

Director

s 2005-Present

Vice President

s 2007-Present

Director

s 2011-Present

Managing Director

s Present

Director

SHAREHOLDING

s 1,165,600 (0.26%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s As the daughter of director No.1

(NO. OF SHARE) /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

5. MR. SUCHAT RATTANAJIAJAROEN Diractor and Assistant Managing Director s Age 59
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s Bachelor Degree in Chemistry, Chulalongkorn University
s Director Certification Program 2003

			
THE PAST 5 YEARS
s 2015-Present Director and Assistant
OF WORK EXPERIENCE
Managing Director
s 2012-2014

Executive Production
Director

s 2011-Present

Director of Risk
Management

s 2011-2012

Plant Director

				
SHAREHOLDING

s 936,040 (0.21%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s - None -

(NO. OF SHARE) /1

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

รายงานประจําปี
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6. นางมาลี ตั้งใจสนอง
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลิตลาดกระบัง 2 และฝ่ายธุรกิจ 2 s อายุ 55 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
คณะกรรมการ

s
s
s

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546

2556-ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายผลิตลาดกระบัง 2
และฝ่ายธุรกิจ 2
s 2553-2555
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายผลิต 2,4 และ
ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

s

838,220 (0.19%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท s อายุ 47 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
คณะกรรมการ

s
s

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2546

2555-ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการอาวุโส บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบัญชีบริหาร
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
และฝ่ายการเงิน
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2554-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร
s 2554
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 616,660  (0.14%)
s

- ไม่มี -
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6. MRS. MALEE TANGJAISANONG

Director and Senior Dept. Manager Production 2 and Retail Dept. s Age 55

EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s Master’s Degree in Business Administration for Smart Entrepreneur,

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

s 2013-Present

SHAREHOLDING

s 838,220 (0.19%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s - None -

(NO. OF SHARE) /1

Ramkhamhaeng University

s Bachelor Degree in Economics Ramkhamhaeng University
s Director Accreditation Program 2003

Director and Senior Dept.
Manager Production 2
and Retail Dept.
s 2011-2012
Director and Senior Dept.
Manager Production 2, 4
and Retail Dept.
s 2011-Present Director

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 Foods Co., Ltd.
Restaurant

7. MS. PETCHARAT ANANTAWICHAI

Director and Senior Management Accounting Dept. and Finance Dept.
Manager / Company Secretary s Age 47

EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s Bachelor Degree in Accounting, Thammasat University
s Director Certification Program 2003

			
THE PAST 5 YEARS
s 2012-Present Director and Senior
OF WORK EXPERIENCE
Management Accounting
Dept. and Finance Dept.
Manager
s 2011-Present Director of Risk
Management

SHAREHOLDING

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

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

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
s 2011-Present Company Secretary
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
s 2011-Present Director
President Green House Foods Co., Ltd.
Restaurant
s 2011
Director and Senior Dept. President Bakery Plc.
Manager (Finance &
Manufacturer and distributor of bread
Accounting Dept.)
and bakery products
s 616,660  (0.14%)
s - None -

รายงานประจําปี
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8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ s อายุ 33 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
คณะกรรมการ

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

Master of Art in Business and Managerial Economics (Part time program)
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
s Master of Science in Computer System Engineering (Software engineering) Boston University
Thesis “Engineering a System-level Instruction-set Simulator”
s วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงงานทางวิศวกรรม “Bayesian based Website Classification  system”
s 2557-ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายสารสนเทศ
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2558-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร
s 2555-2556
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2554-2555
ผู้จัดการโซลูชั่นระบบ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การจัดการทางการเงิน
ธนาคาร
และ ECM
s 3,344,810 (0.74%)
s

s

เป็นบุตรของ บุคคลล�ำดับที่ 2

9. นายธวัช แก้วพิทักษ์ กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม s อายุ 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
คณะกรรมการ

s
s

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Concise MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558-ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการอาวุโส บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายวิศวกรรม
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2558-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร
s 2554-2558
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 205,000 (0.05%)
s

- ไม่มี -
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8. MR. APISATE THAMMANOMAI Director and IT Manager s Age 33
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

SHAREHOLDING

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s Master of Art in Business and Managerial Economics Faculty of Economics,  

Chulalongkorn University

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”
s 2014-Present Director and IT Manager President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
s 2015-Present Director
President Green House Foods Co., Ltd.
Restaurant
s 2012-2013
IT Manager
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
s 2009-2012
Manager Solution of
TMB Bank Public Company Limited
Finance Management Bank
and ECM
s 3,344,810 (0.74%)
s As the son of director No.2

9. MR. THAVACH KAEWPITAG Director and Senior Manager of Engineering Department s Age 54
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s Bachelor of Science in Industrial Education Program in Mechanical  

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
President Green House Foods Co., Ltd.
Restaurant
s 2011-2015
Senior Manager of
President Bakery Plc.
Engineering Department Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
s 205,000 (0.05%)

SHAREHOLDING

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

Engineering King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

s Concise MBA Sasin Graduate Institute of Business Administration

Chulalongkorn University
s 2015-Present Director and Senior
Manager of Engineering
Department
s 2015-Present Director

s - None -

รายงานประจําปี
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10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน s อายุ 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ s Master of Science in Food Processing and Technology The Ohio State University, USA
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
s Bachelor of Science in Agro-Industrial Product Development มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และทักษะของการเป็น
คณะกรรมการ		
ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2558-ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายผลิตบางชัน
s 2554-2558
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายผลิตบางชัน   
s 225,000 (0.05%)
s

s

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

- ไม่มี -

11. ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ s อายุ 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
คณะกรรมการ
ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

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
s 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2556
กรรมการอิสระ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ�ำภาควิชา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางอาหาร
มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์
s 2554-ปัจจุบัน วิทยากรด้าน
Food Microbiology
Food Hygiene and Sanitation
Personal Hygiene
  
GMP & HACCP
s ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ฝาจีบ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตและจ�ำหน่ายฝาส�ำหรับปิดภาชนะประเภทขวด
s - ไม่มี s
s
s
s

s

- ไม่มี -
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10. MISS PANIDA PRAYOTTAWEEKIJ Director and Senior Production Manager s Age 49
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s Master of Science in Food Processing and Technology The Ohio State University, USA  
s Bachelor of Science in Agro-Industrial Product Development Kasetsart University

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

s 2015-Present

SHAREHOLDING

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

Director and Senior
President Bakery Plc.
Production Manager      Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
s 2011-2015
Senior Production
President Bakery Plc.
Manager     
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
s 225,000 (0.05%)
s - None -

11. PROF.DR. SUWIMON KEERATIPIBUL

Independent Director and Chairman of Audit Committee s Age 62

EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

s 2014-Present

SHAREHOLDING

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

Independent Director and
Chairman of Audit
Committee
s 2014-Present Director of Risk
Management

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
s 2013
Independent Director
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
s 2011-Present Associate Professor Dr., Chulalongkorn University
Food Technology,
University
Faculty of Science
s 2011-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
s - None s - None -

รายงานประจําปี
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12. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ s อายุ 66 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
คณะกรรมการ
ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปริญญาโท สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program		
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2554-ปัจจุบัน อายุรแพทย์
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
โรงพยาบาล
s 150,000 (0.03%)
s
s
s
s

s

- ไม่มี -

13. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ s อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
คณะกรรมการ
ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

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
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
s 2554-2556
คณบดี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคาร
s 2554 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ผลิตเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป
และ ประธานก�ำกับ
ดูแลกิจการ
s 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจสร้าง ขาย และให้เช่าโรงงาน
อุตสาหกรรม และคลังสินค้า
s 450,000 (0.10%)
s
s
s
s
s

s

- ไม่มี -
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12. DR. YUPA SOONTRAPA Independent Director and Audit Committee s Age 66
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s Phd. In General Medicine Faculty of Medicine, Sirirat Hospital  
s Master of Medicine , Faculty of Medicine, Sirirat Hospital
s Bachelor’s of Medical Science, Mahidol University
s Director Accreditation Program

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

s 2011-Present

Independent Director
and Audit committee

s 2011-Present

Physician

SHAREHOLDING

s 150,000 (0.03%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s - None -

(NO. OF SHARE) /1

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
Samitivej Thonburi Hospital
Hospital

13. ASSOC.PROF.DR. KULPATRA SIRODOM Independent Director and Audit Committee s Age 59
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

s 2011-Present

Independent Director
and Audit committee

s 2011-Present

Independent Director
and Chairman of Audit
Committee
Dean

s 2011-2013
s 2011-Present

Independent Director
and Audit committee
s 2011-Present Independent Director
and Chairman of Audit
Committee
Chaiman of Good
Coporate Governance
s 2014-Present Independent Director
SHAREHOLDING

s 450,000 (0.10%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s - None -

(NO. OF SHARE) /1

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
Thai President Foods Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles,
and biscuits
Faculty of Commerce and Accounting,
Thammasat University
University
Siam Commercial Bank
Bank
Thai Wacoal Plc.
Manufacturer of ready-made garment
Total Industrial Services Co., Ltd.
Business established sales and rental of
industrial and warehouse

รายงานประจําปี
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14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ s อายุ 66 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
คณะกรรมการ
ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA THE  UNIVERSITY OF SANTA CLARA, SAN JOSE,CA., U.S.A.
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4111)
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2546
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยง
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2554-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
พิจารณาค่าตอบแทน
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท จี แคปปิตอล จ�ำกัด การเงิน
s 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อินทรประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
และประธานกรรมการบริหาร ประกันภัย
s 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัย
s 2555-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
ตรวจสอบ
ซีโอเอ็มบี พริ้นซิเพิล จ�ำกัด
เงินทุนและ หลักทรัพย์
s 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหารการเงิน
เนติบัณฑิตสภา
หน่วยงานของรัฐ
s 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง เนติบัณฑิตสภา
หน่วยงานของรัฐ
s 2557-ปัจจุบัน กรรมการ
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
หน่วยงานของรัฐ
s 2557-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญ
ส�ำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระ
s 81,000 (0.02%)

s
s
s
s

s

- ไม่มี -

15. นางเอมอร ปทุมารักษ์ กรรมการอิสระ s อายุ 66 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ s
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
s
และทักษะของการเป็น		
คณะกรรมการ
ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ รปม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

s

2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s ปัจจุบัน
คณะกรรมการการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัย
s 125,000 (0.03%)
s

- ไม่มี -
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14. MR. BOONSAK CHIEMPRICHA Independent Director and Audit Committee s Age 66
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University  
s MBA The University of Santa Clara, San Jose, CA., U.S.A.
s Certificate of National Defense College (WorPorRorOr.4111)
s Director Certification Program

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
s 2011-Present Chairman of the Risk
President Bakery Plc.
Management
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
s 2011-Present Director of the
President Bakery Plc.
Nomination and
Manufacturer and distributor of bread
Remuneration Committee and bakery products
s 2011-Present Chairman
G Capital Co., Ltd.
Finance
s 2011-Present Chairman / President
Indara Insurance Plc.
				
Insurance
s 2012-Present Chairman of Audit
Mahasarakham University
Committee
University
s 2012-Present Director and Audit
CIMB-Principal Asset Management
Committee
Investment and Securities
s 2013-Present Financial Director
The Thai Bar Under the Royal Patronage
Government Sector
s 2014-Present Director of Risk
The Thai Bar Under the Royal Patronage
Management
Government Sector
s 2014-Present Director
Commission, Court of Justice
Government Sector
s 2014-Present Expert
Election Commission of Thailand
Independent Entity
SHAREHOLDING
s 81,000 (0.02%)
THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

s 2011-Present

Independent Director
and Audit committee

(NO. OF SHARE) /1

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s - None -

15. MRS. AIM-ON PATHUMARUK Independent Director s Age 66
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s Master of Arts in Public Administration, Thammasat University  
s Bachelor of Business Administration, Thammasat University

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

s 2014-Present

Independent Director

s 2013-Present

Director of Risk
Management

s Present
SHAREHOLDING

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

Finance and Property
Committee
s 125,000 (0.03%)
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
University

รายงานประจําปี
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16. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร s อายุ 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ s ปริญญาตรี
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
s ปริญญาตรี
และทักษะของการเป็น		
คณะกรรมการ
		

สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

s

2554-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

s

135,000 (0.03%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

s

- ไม่มี -

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่

17. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน s อายุ 55 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ s
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น		
คณะกรรมการ
ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
หมายเหตุ :

ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

s

2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
2554-2556 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
s 155,000 (0.03%)
s

- ไม่มี -

กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม โดยในการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
ยกเว้นกรรมการอิสระ
/1
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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16. MS. CHAWEEWAN PRAKONGSUP Management Accounting Department Manager s Age 54
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

s Bachelor Degree in Accounting, Rangsit University  
s Bachelor Degree in Finance and Baking, Ramkhamhaeng University

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

s 2011-Present

SHAREHOLDING

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

Management Accounting President Bakery Plc.
Department Manager
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
s 135,000 (0.03%)
s - None -

17. MRS. POOLSUB LEETRAKUL Department Manager Finance Dept. s Age 55
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS

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

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

s 2014-Present

Department Manager
Finance Dept.

s 2011-2013

Assistant Department
Manager Finance Dept.

SHAREHOLDING

s 155,000 (0.03%)

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

s - None -

(NO. OF SHARE) /1

REMARK :

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

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

รายงานประจําปี
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
General Information
ชื่อบริษัท :

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ
เลขทะเบียนบริษัท :

บมจ. 0107545000144
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว :

หุ้นสามัญ จ�ำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งส�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
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป :
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด

:

ประเภทธุรกิจ

:

เลขทะเบียนบริษัท

:

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด

:

ประเภทธุรกิจ

:

เลขทะเบียนบริษัท

:

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 39
ด�ำเนินธุรกิจด้านภัตตาคาร ร้านอาหาร ชื่อ “ชินจูกุ ทงคัทซึ ซาโบเตน”
0105551034347
หุ้นสามัญ จ�ำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
121/40 ชั้น 9 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-2699  โทรสาร : 0-2209-3091
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10
ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำพวกแป้ง
0215554002321
หุ้นสามัญจ�ำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
43/244 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ต�ำบลมาบยางพร อ�ำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140
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NAME :

President Bakery Public Company Limited
NATURE OF BUSINESS :

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

BorMorJor 0107545000144
ALL SHARES ISSUED & SUBSCRIBED :

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

121/84-85, 29th floor, RS TOWER, Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : 0-2209-3000   Fax : 0-2209-3091   Home Page : http://www.farmhouse.co.th
COMPANIES IN WHICH PRESIDENT BAKERY HOLDS MORE THAN 10% :
President Green House Foods Co., Ltd. :
Nature Of Business

:

Registration No.

:

All Shares Issued

:

& Subscribed
Headquarter

:

President Flour Mills Co., Ltd.

:

Nature of Business

:

Registration No.

:

All Shares Issued

:

Headquarter

:

The Company Holds 39%
To Operate a Restaurant Business Namely “Shinjuku Tonkatsu Saboten”
0105551034347
1,500,000 Common Stocks,
Par Value : 10 Baht
121/40, 9th Floor, RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok, 10400
Tel : 0-2641-2699  Fax : 0-2209-3091
The Company Holds 10%
Production and Distribution of Flour Group
0215554002321
6,000,000 Common Stocks, Par Value : 100 Baht
43/244, Moo 4, Huayprab-Pluakdaeng Mabyangporn, Pluakdaeng Rayong 21140
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
Other References

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 0-2009-9000
โทรสาร
: 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี :
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
ที่ปรึกษากฎหมาย :
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

REGISTAR :
Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Tel
: 0-2009-9000
Fax
: 0-2009-9991

AUDITOR :
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
LEGAL CONSULTANT :
F.N. Infinity Co., Ltd.

611/40 Soi Wat Chan Nai, Charoen Krung Rd.,
Bang khlo, Bang Kho Laem, Bangkok 10120
Tel
: 0-2689-8946, 0-2291-0414
Fax
: 0-2291-1127
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การก�ำกับดูแลกิจการ
Corporate Governance Policies

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหาร
จัดการทีด่ ี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุล อ�ำนาจ
และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม
ควบคูไ่ ปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยเสริมสร้าง
ให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืนในระยะยาว
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน มุง่ มัน่
ที่จะน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานไปปฏิบตั ิ
ในการด�ำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดย
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ด�ำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการ
ก�ำหนดอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ด� ำ เนิ น การให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบ
บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ด�ำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญอย่าง
เพียงพอ เชือ่ ถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์
อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของ
ผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่น
ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวน
ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด
อยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส�ำนึกอันดีงาม
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการ
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

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 การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ด�ำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความ
รอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ให้กบั พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ และบุคคล
ทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูล
การลงทุน : About Us (การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี)”
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริ ษั ท ตระหนั ก และเคารพในสิ ท ธิ แ ห่ ง ความเป็ น
เจ้าของของผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งใน
ก�ำไร  การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
		
1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ก�ำหนดให้มี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี  โดยในปี  2558  บริษัท ได้จัดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36  ในวันที่ 24 เมษายน  2558 เมื่อ
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน ในนิคม
อุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ที่จัดประชุมสามารถเดินทาง
สะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ราย
วันฉบับภาษาไทย เรื่องค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศใน
ช่วง วันที่ 20-22 เมษายน 2558 และมีการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าว
ไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน  รวมทัง้ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม  โดยในปี 2558 มี
ผู้ถือหุ้น 3  ราย ได้ส่งค�ำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท ก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น
		
1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มี วาระการ
ประชุมทีส่ ำ� คัญเรือ่ งต่างๆอย่างชัดเจน และได้รบั การพิจารณาจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น
เอกสารประกอบการประชุมที่จะน�ำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนั้น ได้มีค�ำชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อม
ความเห็นของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบ
การตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่างๆ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุชัดเจนถึงเอกสารหลักฐาน แสดง

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)”
PRACTICE IN ACCORDANCE WITH THE GOOD
CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLE

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 24, 2015, at 9.30 A.M., General Shareholders’
Meeting no. 36 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 20th- 22nd April 2015 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
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ความเป็นผูถ้ อื หุน้   หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม  
โดยมีวาระส�ำคัญพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่
			 s วาระแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้ราย
ละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการท�ำงาน
จ�ำนวนบริษทั ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษทั จดทะเบียน
และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของ
กรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจ�ำนวนปีที่ด�ำรง
ต�ำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่ง
ตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการ
สรรหา  
			 s วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษทั ได้ให้ราย
ละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจ�ำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้ง
นโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้
ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
			 s วาระการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี : บริษทั ได้ให้ราย
ละเอียดเกีย่ วกับชือ่ ผูส้ อบบัญชี ส�ำนักงานสอบบัญชี  ประสบการณ์
ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน
จ�ำนวนปีที่ท�ำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม)  
วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
			 s วาระการจัดสรรก�ำไรและการจ่ายเงินปันผล :
บริษทั ได้ให้รายละเอียดเกีย่ วกับการจัดสรรก�ำไรและเงินทุนส�ำรอง  
จ�ำนวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึง่ เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันที่คณะกรรมการก�ำหนด (Record Date) เพื่อก�ำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
		
1.3 วันประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ เลขานุการบริษท
ั จะชีแ้ จง
สิทธิ และหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัท  
ก�ำหนดให้นบั จ�ำนวนหุน้ สามัญ 1 หุน้ มีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียง
1 เสียง การลงคะแนนให้กระท�ำโดยเปิดเผย บริษัทได้น�ำระบบ
Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียน และใน
การนับคะแนนแต่ละวาระ แสดงผลคะแนนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
ส่งข้อมูลผลคะแนนขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558  มีกรรมการเข้า
ร่วมประชุม 13 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้
กรรมการผู้อ�ำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ
ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎมาย เพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ

have the rights to attend the meeting. The Company has
significant agenda to be considered and approve every year,
which are as follows :
			 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 2015, 13 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. 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.

รายงานประจําปี
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และบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 24 เมษายน 2558
1.4 หลังวันประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษท
ั เผยแพร่มติที่
		
ประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั ในวันถัดไป และมีการบันทึก
รายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บนั ทึกรายชือ่ กรรมการ  
กรรมการบริหารและผู้บริหารพร้อมต�ำแหน่ง ที่เข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ ำ� คัญ ค�ำชีแ้ จง
ของกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนไว้อย่าง
ชัดเจน ในรายงานการประชุม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่
ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลไว้ที่ www.
farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุมผูถ้ อื หุน้ 14 วัน
2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษทั ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื
หุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้น
ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
		
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบแก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 10
วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จดั ท�ำหนังสือเชิญประชุมทัง้ ฉบับภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผู้ถือหุ้นสามารถดูได้
จาก www.farmhouse.co.th นอกจากนี้หากมีความจ�ำเป็น ต้อง
เสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวโยงกับผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบ
ของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น  บริษทั จะเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือ่
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
1 เดือน โดยในปี 2558 ตัง้ แต่วนั ที่ 1ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียง
แทน  โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  และเอกสารที่ต้องใช้
ส�ำหรับผู้มาประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดงขั้นตอนการ
เข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
และสามารถดาวน์โหลด ได้จาก www. farmhouse.co.th ตาม
แบบพิมพ์ทกี่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือก
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ก�ำหนดทิศทาง
การลงคะแนนได้
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะแจ้งขัน้ ตอนการ
ออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยนับ
จ�ำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง  พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประชุม และได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ โดยตรวจนับ
คะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย

The Company disclosed the shareholders’ meeting
resolution along with the voting results for each agenda and
notified to the Stock Exchange of Thailand on April 24, 2015.
		
1.4 After shareholders meeting day
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 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
2015, commencing from December 1st to December 30th
2015.
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
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ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้วาระแต่งตั้งกรรมการได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า                         
		
2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพือ่ ให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อป้องกันความขัด
แย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึงก�ำหนดให้มีมาตรการ การ
ท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้   
1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจ�ำ และท�ำ
กันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการ สามารถ
ด�ำเนินการได้  โดยจะต้องอธิบายได้วา่ ราคาทีซ่ อื้ ขายนัน้ เป็นราคา
ยุตธิ รรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นทีย่ อมรับ  และเงือ่ นไขอืน่ ๆ
ที่จ�ำเป็น ที่จะน�ำมาตัดสิน ในการท�ำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหาร
และจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อน�ำมาใช้ในการ
ประกอบค�ำอธิบาย ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรณีทเี่ ป็นรายการทีไ่ ม่ได้เป็นเรือ่ งปกติประจ�ำ 
แต่เป็นรายการที่เป็นนัยส�ำคัญ หากบริษัท มีการท�ำรายการ ใน
ลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะ
สมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญ
พิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือ
ส�ำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ทีเ่ ป็นอิสระจากบริษทั และบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
		
2.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีการ
ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั มีการก�ำหนด “นโยบาย ค�ำสัง่ และวิธี
การดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน” (ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้
ที่ 7/2545) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
พนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้
บรรจุวาระเรือ่ งการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปี    
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
กลุม่   โดยปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
เหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี โดยได้ก�ำหนดความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

appointing director individually and no uniform agenda were
added to the meeting.
		
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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ต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ  
ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์ สุจริต เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีด่ ีให้กบั ผูถ้ อื หุน้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ด  ี
ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะน�ำ
ไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง  ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศส�ำคัญทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบ
ระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตาม
กฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่กระท�ำการใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการจ�ำกัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษทั
5. จัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�ำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
7. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษา
ข้อมูลก่อนการประชุม
9. อ�ำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย
วัน เวลา สถานที่ และวิธกี าร ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วม
ประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ด�ำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั
เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน โดยมีการก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน คือ
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของ
ก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย ทัง้ นี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ
ผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษทั   
โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�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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เงินปันผล ปี 2557

บาทต่อหุ้น

จ่ายเมื่อวันที่

DIVIDEND IN 2014

BAHT PER SHARE

DATE OF PAYMENT

จากก�ำไรสะสมและก�ำไรส�ำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
On retained earnings and 2014 profit for the six-month
period ended 30 June 2014
จากก�ำไรสะสมและก�ำไรของ ปี 2557
On retained earnings and 2014 profit
รวม / Total

0.50

วันที่ 18 กันยายน 2557

เงินปันผล ปี 2558

18th September 2014
0.66
1.16
บาทต่อหุ้น

วันที่ 22ndพฤษภาคม 2558
22 May 2015

จ่ายเมื่อวันที่

DIVIDEND IN 2015

BAHT PER SHARE

DATE OF PAYMENT

จากก�ำไรสะสมและก�ำไรส�ำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
On retained earnings and 2015 profit for the six-month
period ended 30 June 2015
จากก�ำไรสะสมและก�ำไรของ ปี 2558
On retained earnings and 2015 profit

0.62

วันที่ 17 กันยายน 2558

		
ต่อลูกค้า
คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจส�ำคัญ อันน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ของบริษทั อย่างยัง่ ยืน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจด้านผลิต จ�ำหน่ายสินค้า และบริการ
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและ
บริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
การให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริง
3. ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือ่ สัตย์ สุจริต เป็นธรรม
และไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความ
ลับทางการค้าของลูกค้า ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ ไม่
สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สาร เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถ
ร้องเรียนต่อบริษัท และค�ำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และ
ด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม

17th September 2015
รอเสนอและอนุมัติ
Wait for approval

รอเสนอและอนุมัติ
Wait for approval

Customers
		
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�ำปรึกษาใน
ตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข
โทรศั พ ท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และ
www.farmhouse.co.th หรือ เฟชบุ๊ค www.facebook.com/
FarmhouseThai ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและ
ด�ำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ค�ำขอต่างๆได้รับการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค
		
ต่อคู่ค้า
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอ
ภาคและค�ำนึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มีระบบการคัดเลือกคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน  (Value
Chain) ที่มีการด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ บนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม เสมอภาค
และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคูค่ า้
ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้ า งสั ม พั น ธภาพและความเข้ า ใจที่ ดี ต ่ อ กั น   
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและ
บริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้าและให้ขอ้ มูลทีถ่ กู
ต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
		
ต่อคู่แข่ง
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมาย  โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน
ทีเ่ ป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
		
ต่อเจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
หลักการและมีวนิ ยั เพือ่ สร้างความเชือ่ ถือให้กบั เจ้าหนี้ โดยก�ำหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ กลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกัน
อย่างเคร่งครัด

The company set up a customer relationship unit
for receiving complaints, recommendations and advices from
customers. The telephone number is 02-209-3090 and the
fax number is 02-209-3091 and www.farmhouse.co.th or
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

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
Creditors
		
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. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการ
เงินและความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีท่ี ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรง
ตามเงือ่ นไขการช�ำระเงินที่ได้ตกลงไว้ลว่ งหน้า โดยไม่มกี ารผิดนัด
ช�ำระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ  
		
ต่อพนักงาน
คณะกรรมการบริษทั ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ ี
ค่าและเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของบริษัท โดยก�ำหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานตลอดจนไม่เปิดเผย
หรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอก
หรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา
อายุ ความพิการหรือสถานะอืน่ ใดที่ไม่ได้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารฝึกอบรม แลกเปลีย่ น
ความรู้ เพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทัว่ ถึง
สร้างความมัน่ คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตาม
ศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
ทิศทางการด�ำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ าน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
แก่พนักงาน   อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
การท�ำประกันชีวติ ให้กบั พนักงาน กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอ
แนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�ำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับ
การพิจารณาและก�ำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน
9. จั ด หาสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกที่ จ� ำ เป็ น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการท�ำงานโดยค�ำนึงถึง
หลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยก
ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับใน
การด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

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 2015, 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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บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานว่าเป็น
ทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลือ่ นองค์กรไป
สูค่ วามส�ำเร็จ บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเคารพต่อศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน
บริษทั มีการส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ เพิม่ ขีด
ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้โอกาสในการ
เจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ควบคู่
กับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับ
ทักษะความรู้ ความสามารถหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบัติงาน
ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทมีการส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีด่ ีในการปฏิบตั งิ าน ค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพและทรัพย์สนิ ของพนักงาน พร้อมจัดตัง้
คณะกรรมการหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานขึ้นมา
ดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีผ่านรูปแบบสวัสดิการด้านต่างๆให้กับพนักงาน เพื่อความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น
		
s ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น ห้อง
พยาบาลประจ�ำบริษัท ห้องอาหาร กองทุนเงินทดแทน  ค่ารักษา
พยาบาลนอกเหนือจากกฎหมายก�ำหนด  ประกันอุบัติเหตุให้กับ
พนักงานทุกคนคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ตรวจสุขภาพประจ�ำปี และ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
		
s ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่ง
พนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ทุนการศึกษา
บุ ต ร ซื้ อ สิ น ค้ า ราคาพิ เ ศษ กรมธรรม์ ป ระกั น อุ บั ติ เ หตุ ก ลุ ่ ม
สวัสดิการด้านดอกเบี้ยที่พักอาศัย ฯลฯ
		
s ด้านขวัญและก�ำลังใจ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
รางวัลพนักงานและหัวหน้างานดีเด่น รางวัลพนักงานอายุงาน 10
ปี เงินรางวัลจูงใจ กิจกรรมนันทนาการ งานเลีย้ งประจ�ำปี เงินช่วย
เหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ฯลฯ
		
s ด้านเงินออมเพื่ออนาคต เช่น เงินฝากพนักงาน
อัตราดอกเบีย้ สูงกว่าท้องตลาด กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินบ�ำเหน็จ
เกษียณ ฯลฯ
บริษทั ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการดูแล
สภาพแวดล้อม โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพือ่ ด�ำเนิน
งานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานทีท่ ำ� งานอย่างสม�ำ่ เสมอ จัดให้มพี นักงานรักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย
ภายในอาคาร  ระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั   พร้อมทัง้ จัดเตรียม
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่
พนักงาน โดยดูแลให้พนักงานใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ปอ้ งกันอุบตั ภิ ยั

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,
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อย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความ
พร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เช่น สัญญาณเตือนภัย เครือ่ งดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เครือ่ ง
ช่วยหายใจ เป็นต้น ซึ่งจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและป้องกัน
อัคคีภัยเป็นประจ�ำทุกปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้
ยังมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังดูทรัพย์สินของ
พนักงานและบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมดูแล ตรวจสอบ
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
บริษัทได้ให้การสนับสนุนการจัดท�ำกิจกรรม 5ส. และ
กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการ สร้างเสริมสุขภาพเพื่อ
รณรงค์สง่ เสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพกายและใจทีด่ ี ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในสถานที่ท�ำงานให้น่าอยู่ โดยมีกิจกรรมรณรงค์และฝึก
อบรมให้พนักงานสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า
อุบัติเหตุจากการเดินทางและยาเสพติดทุกประเภท โดยมีการจัด
ตั้ ง คลิ นิ ก เลิ ก บุ ห รี่ ภายในบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ ดี แ ละเป็ น
ประโยชน์ต่อพนักงาน
บริษทั จัดตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ พ นัก งานมี ส ่ว นร่ วมในการบริ ห ารงานด้า น
สวัสดิการ และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการ
ต่างๆให้แก่พนักงานได้อย่างทัว่ ถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีช่องทางในการสื่อสาร อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันท�ำบุญบริษัท และ
ให้การอบรมหลักสูตร “การสร้างแรงจูงใจ และจิตส�ำนึกในการ
ท�ำงานด้วย 7Q” โดยมีหลักปรัชญาในการบริหารจัดการด้านต่างๆ
เพื่อน�ำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัวและการท�ำงานซึ่งเป็นการยก
ระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
		
ต่อชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม   
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธ�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
สังคมและส่วนรวมทีด่ ี โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. ไม่ดำ� เนินธุรกิจทีท่ ำ� ให้สงั คมเสือ่ มลง และไม่ละเมิด
สิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึน้ ในบริษทั และพนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ก�ำหนดให้มมี าตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อชุมชนและสังคม อันเนือ่ งมาจากการด�ำเนินงานของบริษทั
4. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดสาธารณประโยชน์

e.g. alarm system, fire extinguishers, emergency lights,
respirators, and so on. Fire drills are also annually held both
theoretically and practically. CCTV are also installed as well
as regularly checked for safety of the staff properties.
The companies arranged activities for safety and
clean of the workplace as well as activities for good physical
and mental health of the employees by improvement of
workplace environment. Campaigns and training programs
were launched to prevent the staff from smoking, alcohol
drinking, road accidents and all kinds of narcotics. Smoking
withdrawal clinic was also set up.
The company also set up a committee on
improvement of the employees’ welfare to give opportunity
to the staff to participate in welfare management and the
committee also acted as mediator to ensure that all the
employees gain benefit from the welfare. The committee is
also used as a communication channel for the staff.
Furthermore, the company encourages activities which
executives and employees carry out together.
		

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 โดยสนับสนุน
การจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัท
กับชุมชนและสังคม บนพืน้ ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
นอกจากนี้ บริษทั ยังจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับความรับผิด
ชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาชุมชนของโรงงาน
จนถึงการพัฒนาสังคมในวงกว้าง โดยจัดกิจกรรมสอนท�ำอาหาร
ว่างอย่างง่ายให้แก่เด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่อยู่โดยรอบ
โรงงาน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างบริษทั และชุมชน ตลอด
จนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมเสมอมา เช่น การทอดกฐินสามัคคีกับทางวัด
ใกล้ชุมชน รวมถึงหน่วยงานเพื่อสังคมในชุมชนและมอบเงิน
บริจาค รวมถึงสิ่งของ แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆทั่วประเทศ   
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูจาก รายงานแห่งความยั่งยืน)
		
ต่อสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการก�ำหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการด�ำเนิน
งานอย่างสม�่ำเสมอ
2. สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ กรและสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ให้
พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ
จัดการสิง่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุก
คนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบ�ำบัด และฟื้นฟู  
การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain)
ที่ด�ำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
		
ต่อภาครัฐ
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของภาครัฐ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัต  ิ
ดังนี้
1. ศึกษาและท�ำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั งิ านและไม่ดำ� เนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อท�ำ
ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ

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.
2. Proper action shall be taken when conducting
transactions with an official or agency of the State.
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3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐใน
ขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับการด�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
		
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ  
และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ
บริษทั   และไม่นำ� ทรัพย์สนิ ทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บคุ คล
อื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผู ้ อื่ น
ไม่ละเมิดหรือน�ำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้น
แต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานทีพ่ นักงานได้สร้างสรรค์หรือทีเ่ กิดขึน้ จาก
การปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ
เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สิน
ทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูป
แบบใด
              และในปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาแต่อย่างใด
		
การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดย
ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1 ไม่กระท�ำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่
พนักงาน เพื่อน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จ�ำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทาง
ความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้
พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
หรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือ
ผู้ท่ีเชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค�ำร้องเรียนพึงได้รับการ
เอาใจใส่และด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม

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 noninfringement 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.
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.
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การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย  
ต่อต้านการทุจริต การคอร์รปั ชัน่ โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. สร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงาน
ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
2. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจให้
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริต การคอร์รัปชั่นต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน   
กระท�ำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึง่ ทรัพย์สนิ   หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด  ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้
ปฏิบตั   ิ หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ในทางทีม่ ชิ อบ หรืออาจท�ำให้
บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล
ภายนอก  เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำใดที่
ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่
โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารเพือ่ ให้พนักงานและ
ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องสามารถทีจ่ ะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมัน่ ใจ
ได้วา่ จะได้รบั การคุม้ ครอง และต้องมีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีท่ มี่ หี น้า
ที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญและด�ำเนินงาน
เกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้สำ� เร็จเป็นรูปธรรม ตาม
ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่
21 พฤศจิกายน 2557 ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น
จะเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อยืนยันให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มมีความมั่นใจในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
ขององค์กร
โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต
ให้พนักงาน คูค่ า้ ทีท่ ำ� ธุรกิจร่วมกัน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
ได้รับทราบ ว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าใน
ฐานะผูร้ บั หรือผูใ้ ห้ อีกทัง้ ได้ประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความ
สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
สนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อาทิ สารแสดงเจตนารมณ์ต่อต้าน

		

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.
In the year 2015, the Company has placed
importance and operate on anti-fraud and corruption to be
complete and tangible in accordance with the declared
intention to join Thai Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption on 21st November 2014; with the realization
that fraud and corruption will be the significant obstacles to
the development of the country and the company. The
Company established anti-fraud policy to assure all group of
stakeholders to be confident in the Organization’s ethical
business conduct.
The Company has publicize the anti-corruption
policy to the employees, trading partner conducting business
jointly and stakeholder in all sectors to acknowledge that the
Company does not accept all form of corruption, whether as
a provider or receiver. The Company as well assesses risk
related to anti-fraud and corruption and defines clear
guidelines that are in conform with the aforementioned risk
assessment to be able to unceasingly practice in accordance
with the policies. Furthermore, the Company has support
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การทุจริตจากกรรมการผู้อ�ำนวยการ การจัดการบรรยายพิเศษ
“Anti-Corruption for Executives” การบรรยายหลั ก สู ต ร
“Anti-Corruption” ส�ำหรับพนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับ
ความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญกับการมีระบบการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี มีการเปิดเผยสารสนเทศส�ำคัญทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการ
ตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่ส�ำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียม
กันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น
1. สารสนเทศทีร่ ายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่
งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปี  
2. สารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/
จ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์  รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน
การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ
โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
และส่งในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในเวลาที่ก�ำหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอั ง กฤษ และในปี ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ ถู ก ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ด�ำเนินการเนือ่ งมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็น
ไปตามข้อก�ำหนด
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย
		
s วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
		
s ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
		
s นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
		
s กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
s กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภายใน
และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
		
s รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		
s งบการเงินรายไตรมาส และประจ�ำปี
ทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า
		
s รายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1
		
s การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน
Opportunity day
		
s หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
บรรจุวาระการประชุม

activities that promote employees to have understanding on
anti-fraud and corruption related such as message presenting
anti-fraud intention from the president, organizing special
lectures on “Anti-Corruption for Executives”, lecture on “AntiCorruption” course for employees, orientation for new
employees on “anti-corruption policy” and assessing
anticorruption knowledge activities, etc.

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
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

รายงานประจําปี
2558
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s หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
		
s และข่าวสารทางการตลาดต่างๆ
และการท�ำกิจกรรมทางสังคมของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท
ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้
ก�ำชับให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูล
ทีค่ รบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชือ่ ถือได้ สม�ำ่ เสมอ และทันเวลา
รวมถึงได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
เป็นประจ�ำทุกปี และในปี 2558 ได้จัดท�ำค�ำอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน
ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญและยึดถือปฏิบตั มิ าโดยตลอด
ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั้ ได้มอบหมาย
ให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
สถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์ ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอ
ทราบข้อมูลบริษทั ได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3098 , 02-2093098  
หรือที่ website www.farmhouse co.th  หรือที่ e-mail address
petcharat.ana@pbplc.co.th   
		
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ สหพัฒน์ ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน
พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายในงาน Saha Group
Fair ครัง้ ที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ เมือ่ วันศุกร์ที่ 26
มิถุนายน 2558 โดยมีการจัดท�ำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผล
ประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้กับ
นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน  นอกจาก
นี้ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถาม
ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		

5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

           
ประกอบด้วย
			
			
			

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการของบริษัทมีจ�ำนวน 15 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน
กรรมการตรวจสอบและอิสระ 5 ท่าน  
(ในกรรมการอิสระ 5 ท่านนี้ มี 4 ท่าน เป็น
กรรมการตรวจสอบ)
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั   โดยกรรมการบริษทั
s
s
s

		
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 nonfinancial 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 2015, 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,
02-2093098, 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 7th year in Saha Group Fair
number 19th at Queen Sirikit National Convention Centre on
26th June 2015. 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
			 The Board of Director consisted of 15 persons
			 s Director with executive officer roles
7 persons
			 s Directors without executive officer
roles 3 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
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มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท
ก�ำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
จ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่ง
นานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่ง
แล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจ�ำนวน
กรรมการบริษัทมีมากกว่าแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 เนื่องจากคณะ
กรรมการของบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์กบั บริษทั เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะ
ผูน้ ำ 
� ให้ขอ้ เสนอแนะ ในทุกๆด้าน และ ให้แง่คดิ กับบริษทั เป็นอย่าง
ดีมาโดยตลอด
คณะกรรมการบริษัท มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ของ
บริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
และตั ด สิ น ใจ ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำ� หนดไว้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัท และผู้ถือหุ้น
		

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ  
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 คณะ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรอง
งาน อันจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานของคณะกรรมการ
บริษทั ซึง่ ได้มกี ารก�ำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน    
โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดหน้า 57
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งตามรายละเอียดหน้า 63 และคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดหน้า 64
		
5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
			

ของคณะกรรมการ
ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

			

วิสัยทัศน์ (Vision)

			
  
คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความ
เห็นชอบ  วิสยั ทัศน์และภารกิจของบริษทั และเพือ่ ทีจ่ ะด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มกี าร
แต่งตั้งคณะท�ำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อก�ำหนดแผนกลยุทธ์รวม
ของบริษัท และจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็น
แนวทางในการด�ำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม
ปรับปรุง และประเมินผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
และงบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการเพิม่ มูลค่าสูงสุดให้
กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ และ ภารกิจ ดังนี้
เป็นผู้น�ำในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เบเกอรีท่ กุ ประเภท ทีส่ ามารถสร้างความนิยม และความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้บริโภค

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 nomination and remuneration committee,
which details are presented on page 57, 63 and 64
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 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.

รายงานประจําปี
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พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
2. ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพสูง
3. พั ฒ นาระบบบริ ห าร และการจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจให้ผทู้ มี่ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ในด้านบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารบริษัท
ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้างและการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ มีการก�ำหนดระดับอ�ำนาจด�ำเนินการในแต่ละ
ด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังกล่าว ต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยเฉพาะการ
ลงนามผูกพันบริษัท ได้ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วว่า
ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญ
ของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจก�ำหนดชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัท ตามข้อ
บังคับ ของบริษัท
			 จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการกระท�ำใน
สิ่งที่ถูกต้อง จึงได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินกิจการของ
บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่
ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย และ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน  รวม
ทั้งต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจด�ำเนินการ
ใดๆ ละเว้นการกระท�ำ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ
ส่วนรวม
			 การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่มี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร และไม่ เ ป็ น บุ ค คลเดี ย วกั บ กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการ ทัง้ นี้ มีการแยกอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างกันอย่างชัดเจน
เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย  กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
บัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์
ที่เหมาะสม ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อ
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้
มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ

			

Mission

			

Business Ethics

			

Authority Differentiation

			

Company Secretary

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.
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.
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.
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.
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2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทั และฝ่าย
จัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง รวมทัง้ ด�ำเนินการให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
บริษัท
3. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และ ประชุมกรรมการ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึง
ปฏิบัติต่างๆ
4. บั น ทึ กรายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการ
ปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
5. ดู แ ลให้ มี การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และรายงาน
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�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนประกาศก�ำหนด
			
			

ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้แนวความ
คิดทีว่ า่ ระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึง่ ระบบใดโดยเฉพาะ
หรือเป็นระบบซึง่ แยกออกจากระบบงานประจ�ำขององค์กร แต่การ
ควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่าย
บริหารใช้ปฏิบตั งิ านการจัดให้มกี ารควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล
และสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2558
บริษทั ได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับอ�ำนาจอนุมตั แิ ละด�ำเนิน
การ ซึง่ จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยกระจายอ�ำนาจการบริหาร
และอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารระดับสูงไปตามแต่ละล�ำดับขัน้ เพือ่ ให้การ
บริหารงานสามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของ
บริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม จึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มี

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 good internal control principle, in the year
2015, 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.
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สายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงาน
ตามแผนงานที่วางไว้เป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผลการตรวจ
สอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ในกรณีทผี่ ตู้ รวจสอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานใด
มีความบกพร่อง มีความเสี่ยง มีความประมาทเลินเล่อ ตลอดจน
อาจมี การทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติ มิ ช อบ ผิ ด หลั ก จริ ย ธรรมหรื อ
คุณธรรม ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบและเสนอไปยังกรรมการผู้อ�ำนวยการให้มีการสั่งการ เพื่อ
ตรวจสอบระบบนัน้ ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้
		

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษทั   ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริษทั   อย่าง
สม�่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจ�ำเป็น  โดยมีการก�ำหนดวาระชัดเจน เพือ่ ทบทวนและ
พิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจน
งบการเงินประจ�ำเดือน และ ก�ำหนดนโยบายการบริหารที่ส�ำคัญ
และจ�ำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุมให้คณะ
กรรมการทราบด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน โดยก�ำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอด
ทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ  ในปี 2558  ที่ผ่านมา
คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จ�ำนวน 12 ครั้ง ตาม
รายละเอียดหน้า 55
เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการ
ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึง่ มีรายละเอียด เช่น ชือ่ กรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สรุปสาระส�ำคัญ และมติคณะ
กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน  และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่าน
ได้รบั รายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน      
		

5.5 การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่
อย่างครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี และในการ
ประชุมคณะกรรมบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2559 ที่ประชุมรับทราบการประเมินผลการบริหารงานของคณะ
กรรมการ ประจ�ำปี 2558 โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน
มีค�ำถามทั้งหมด 43 ข้อ มีหัวข้อประเมินดังนี้
			 s โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
			 s บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
			 s การประชุมคณะกรรมการ
			 s การท�ำหน้าที่ของกรรมการ

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 2015, the board of directors held 12
meetings as a normal agenda according to the detailed on
page 55.
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.1/2016 on January 19, 2016, the meeting
acknowledges the Board management evaluation results for
the year 2015. The evaluation form is separated into 6 parts
with the total of 43 questions. The evaluation topics are as
follows:
			 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
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s ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
s การพัฒนาตนเองของกรรมการ

และการพัฒนาผู้บริหาร
สรุปผลโดยรวมได้ว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีเยี่ยม       
		

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

      
ค่าตอบแทนของกรรมการ : บริษัท ได้ก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการน�ำไป
จัดสรรเอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร : บริษัท ได้ก�ำหนด
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายบริษัท  ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในแต่ละปี และผลการด�ำเนินงาน
ของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน โดยใช้ระบบ Key Performance Indicators
(KPIs)
ปี 2558 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริหาร เรือ่ งค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทน
ผู้บริหาร ตามรายละเอียดหน้า 69-70
		

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

     กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตาม
กฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีศกั ยภาพ โดยมีกรรมการ 7 ท่าน ได้ผา่ น
การอบรมของสถาบัน IOD ในหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และ มีกรรมการอีก 4 ท่าน ได้ผา่ นหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ส�ำคัญและ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อบริษัทมีการ
แต่งตัง้ กรรมการท่านใหม่ ทางคณะกรรมการจะจัดให้มกี ารประชุม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
การเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้ง
เอกสารเกีย่ วกับกฎบัตรของกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง รายงานประจ�ำปี
และตอบข้อซักถาม ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ โดยในปี 2558
ได้มกี รรมการใหม่ เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่จำ� นวน 2 ท่าน

			
			
			

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 2015, the company paid compensations
to the board of directors and the executives. Details are shown
in compensation for directors and executives on page 69-70
		 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. Seven 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 all inquires along with listening to
suggestion and in 2015, two new directors and present
committee attended the orientation of new directors.
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		 5.8 แผนการสืบทอดต�ำแหน่งงาน
			
(Succession Plan)

       
บริษทั ได้มกี ารจัดท�ำ แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
งาน (Succession Plan) เพือ่ เตรียมความพร้อมในกรณีทผี่ บู้ ริหาร
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทได้วาง
นโยบายในการสืบทอดต�ำแหน่งงานในหน้าที่ต่างๆ โดยเตรียม
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  เพื่อทดแทนและปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างต่อเนือ่ ง ในกรณีทอี่ งค์กรมีการปรับเปลีย่ นต�ำแหน่งหน้าที่
เพื่ อ ก้ า วสู ่ ต� ำ แหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น หรื อ ในกรณี ที่ พ นั ก งานจะพ้ น จาก
ต�ำแหน่งเดิม โดยการลาออกหรือเกษียณอายุ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. จัดให้มผี บู้ ริหารระดับรองๆ ลงไป ได้มโี อกาส
ใกล้ชิดและได้ท�ำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงทั้งในระดับสายงาน
และข้ามสายงาน
2. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง
ให้มคี วามสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึน้ เพือ่ รับงานบริหาร
ระดับสูง
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงาน
ของสายงานอื่นในกรณีจ�ำเป็น
4. ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารระดับรองทีม่ ศี กั ยภาพเป็น
ผู้สืบทอดและวางต�ำแหน่งให้เหมาะสม
5. จัดให้มี Committee ต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนางานและศักยภาพของกรอบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
6. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
ให้มีจิตส�ำนึกในความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและ
มององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
7. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่ายให้มีศักยภาพ
มากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้าและเสริมการใช้ความคิดอย่าง
เป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
8. พัฒนาให้ผบู้ ริหารระดับรองๆ ได้จดั ท�ำแผนงาน
และน�ำเสนออย่างเป็นระบบ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ
ยึดถือธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข

		

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 high-level
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 lower-level
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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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งใน
ด้านการเงิน การบริหารจัดการ การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่
เกีย่ วข้อง และการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ ะ
สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนัน้ ๆ รวม
ทัง้ ก�ำหนดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจน
ปรับปรุงและให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถ
บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้
กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท�ำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรง
กับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า
บริษทั มีระบบการควบคุมภายในในเรือ่ งการท�ำธุรกรรมกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทัง้ ระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออืน่ ๆ อย่างเพียง
พอแล้ว  ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2558 โดย
บริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินราย
ไตรมาส และประจ�ำปี 2558 ไม่ได้แสดงความเห็นว่าพบจุดอ่อน
ของระบบการควบคุมภายในทีม่ สี าระส�ำคัญ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ แต่อย่างใด ทัง้ นี้ บริษทั ได้
ท�ำการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน
สากลของ (COSO Internal Control - Integrated Framework
2013 : COSO 2013) ซึง่ หัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความ
สัมพันธ์กับการด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตาม
องค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

The Board of Directors had placed importance on
internal control. Therefore, the internal control system had
been provide which covered the area of finance, and
management as well as efficient and effective operations to
be in compliance with laws, regulations, and related rules.
Additionally, the sufficiently effective risk management had
been defined in order to manage risk to an acceptable level
which was suitable for working environment or agency’s
activities. Moreover, to establish internal audit unit to
responsible for examining and evaluating the outcomes of
the internal control constantly, as well as improve and assure
its internal control system to have appropriate with the
situations and changing risks. This includes focusing on the
continuous improvement so that the Company could achieve
its specified goals and strategies and build confidence among
its shareholders and stakeholders.
The Board of Directors assigned the audit committee
who is the independent directors to review the adequacy and
appropriateness of the Company’s internal control system to
be in accordance with the adequacy assessment form for
the internal control system of the Securities and Exchange
Commission annually. At the Board of Directors’ meeting no.
2/2016 held on 16th February 2016, the opinion of the Board
of Directors is in correspond to the results of adequacy
assessment for the internal control system of the audit
committee which can be concluded that
The Company has adequate internal control system
in terms of conducting transactions with major shareholders,
committee, management or related persons, including other
area of internal control systems. The auditing of the
Company’s financial statements 2015 conducted by EY Office
Limited, the auditors responsible for auditing quarterly and
annually financial statements in 2015, showed that there were
no significant defects in the internal control system that may
cause any damages to its operations. In addition, the
Company had assessed the internal control system by
referring to the international standards of COSO Internal
Control-Integrated Framework (2013) which the assessment
topics covered and related to the business operations and
management processes concerning the components of the
Company’s internal control in different aspects, which are as
follows:

รายงานประจําปี
2558
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษทั มีสภาพแวดล้อมการควบคุมทีด่ แี ละเหมาะสมแบบ
เป็นนามธรรม ได้แก่ ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการท�ำงาน
เช่น มีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่ง
เน้นความซือ่ สัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างทีด่ ี (Tone at the top)
และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี การจัดการ
สารสนเทศ  ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ การตรวจสอบภายใน
และการตรวจสอบจากภายนอก ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ยสนับสนุน
ให้การปฏิบตั งิ านขององค์กรประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ดว้ ยทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดและก่อให้เกิดความ
ยัง่ ยืน จึงส่งเสริมให้เกิดจิตส�ำนึกทีด่ ี (Soft Control) ในการควบคุม
บุคลากรส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ ในการท�ำงานอย่างมีความรู้ความ
สามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพ
แวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบายหลักๆ
รวมถึงระเบียบการปฏิบัติ (Hard Control) ในการด�ำเนินงานด้าน
ธุรกิจและปฏิบตั กิ าร มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชา
ที่ชัดเจน และเหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับ
ทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัท มีเจตนารมณ์ในการ
ปฏิบตั งิ านโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) อย่างชัดเจน หากพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานมีการฝ่าฝืนหรือกระท�ำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษทั จะพิจารณาและด�ำเนินการตามความเหมาะสม และใน
กรณีที่การกระท�ำดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการท�ำงาน
ด้วยแล้ว บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตาม
ควรแก่กรณี
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้าน
การทุจริต โดยมุง่ เน้นในการจัดท�ำอย่างเป็นรูปธรรม เช่น นโยบาย
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต มาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต สารแสดง
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อ�ำนวยการ รวมถึง
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก
2. การประเมินความเสี่ยง

บริษทั ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบตั งิ าน
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้าน
การปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และ
ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ ปฏิ บั ติ ต ่ า งๆ
(Compliance) รวมถึงบริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน
กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัย
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่ำเสมอ

1. CONTROL ENVIRONMENT

The Company has provided good and appropriate
abstract control environment i.e. the executives have
philosophy and working styles such as have positive attitude,
promote organizational culture emphasizing on the integrity
and ethics, the tone at the top, supporting performance
regarding accounting, information management, human
resources, monitoring and assessing risk management
regarding the significant operations, and the internal and
external audit. These were the significant part in supporting
the Company’s operations to achieve its objectives in
controlling with limited resources and creating sustainability.
The Company, therefore foster good conscience (soft control)
in managing personnel for different activities or operating with
knowledge, competence, integrity, honesty and ethics. The
control environment covered the key guidelines, policies and
hard control in operating and business operation, contain
organizational structure as well as clear and appropriate chain
of command. The Company manage for all level of employees
in the organization to acknowledge their roles, duties, and
responsibilities, along with being aware of their own
responsibilities. The Company intended to operate its business
by adhering to good corporate governance principles
distinctly. If found that its board, executives, 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.
In 2015, the Company places importance in
anti-corruption by emphasizing in concrete organizing such
as anti-corruption policy, anti-corruption measures, managing
director demonstrates anti-corruption intention including
communicate to create  understanding for related parties
both internal and external.
2. RISK ASSESSMENT

The Company had clearly specified the operational
objectives or goals in each level i.e. in strategies, operations,
reporting, and regulatory compliance. Furthermore, the
Company has adjusted strategic plan and objectives to be
in line with regular changes in the situations and risk factors.
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้นในปี 2553 อันประกอบด้วย สมาชิกของคณะ
กรรมการอิสระและกรรมการบริหารในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้ร่วมก�ำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงทั้งใน
ระดับองค์กรและระดับปฏิบตั กิ ารให้เหมาะสม และเป็นแนวทางใน
การปฏิบตั สิ ำ� หรับ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ในการประเมิน
และบริหารความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งก�ำหนดขึน้ โดยได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกกระบวนการท�ำงานที่มีความเสี่ยงที่
ส�ำคัญขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ ทั้งการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่
เหมาะสม รวมถึงให้แต่ละส่วนงานได้รับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ขององค์กร เพื่อบริหารจัดการการตอบสนอง ต่อความ
เสีย่ งทีถ่ กู ต้อง ในระดับทีส่ ามารถยอมรับได้ โดยในปี 2558 บริษทั ฯ
ได้ประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดทุจริต (Fraud Risk Assessment)
ในทุ กระบบงานที่ อาจเกิ ด การทุ จ ริ ต เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทางการ
ควบคุมและป้องกันการเกิดทุจริตภายในบริษัท
3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในกระบวนการที่ส�ำคัญบริษัทได้
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการควบคุมอย่างเหมาะสม
เช่น ด้านการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การขายสินค้า
การผลิต การขนส่ง การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศ
การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์  มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม ประเมินผล และ
ผูอ้ นุมตั ิ ออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม  รวมทัง้ การก�ำหนดวงเงินอ�ำนาจอนุมตั ิในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน จัดให้มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้กรอบเวลาทีเ่ หมาะสม
พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงบประมาณโดยวิเคราะห์และควบคุมความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
บริ ษั ท มี ก ารทบทวนนโยบายและระเบี ย บปฏิ บั ติ จ าก
ผู้บริหารระดับสูงอย่างสม�่ำเสมอ ก�ำกับดูแลให้ด�ำเนินการตาม
แนวทางที่ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบของบริษัท
และมีการควบคุมทีเ่ พียงพอเหมาะสม โดยใช้ดชั นีวดั ผลการปฏิบตั ิ
งาน (KPIs) เป็นเครือ่ งมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบตั ิ
งานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก�ำหนดบุคลากรภายในองค์กร
ขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบ
งานและมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยใน

In 2010, the Board of Directors assigned risk
management committee who consisted of members of
independent committee and the executive directors in each
relevant fields to determine appropriate risk assessment
criteria for both organizational and operational levels and to
implement as guidelines for the Company’s executives and
employees to assess and manage risks of each activity for
which they are responsible to be in the acceptable level and
in accordance to the risk management criteria specified by
the committee. The roles, duties and responsibilities had been
determined distinctly covering all operational processes that
have significant risks to the organization. The Company
arranges systematic risk assessment by determining
appropriate criteria and assessment methods. Moreover, the
Company informs each department to acknowledge the
acceptable risk level of the organization in order to manage
respond to the risk accurately and at an acceptable level. In
2015, the Company has conduct fraud risk assessment for
all systems with potential of corruption and determines
guidelines for control and prevention of the occurance of
corruption in the Company.
3. CONTROL ACTIVITIES

The company has launched policies and regulations
in written form to direct all employees to carry on the task in
the same direction. The Company has develop appropriate
information system in the significant process such as in
accounting and finance, procurement, product distribution,
manufacturing, delivery, information technology, personnel
development, and monitoring the use of Company resources
to most benefits. Furthermore, the Company had divided the
responsibilities of the operator, assessment supervisors and
approver in order to create the appropriate check and balance,
along with clearly determine the limit clearance in each level.
The operational plans had been designed in accordance with
the organization policies and objectives under appropriate
time frame as well as provide budgeting system through
analyzing and controlling the expenses to maximize the most
benefits.
The Company policies and regulations has been
reviewed by the high level executive 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 in planning and monitoring the operations
at all levels in order to enable the organization to accomplish
its objectives and goals effectively. Additionally, the Company’s
personnel were assigned to take their responsibilities for the
internal control system of each operation and separate their
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ปี 2558 บริษัทได้พัฒนาระบบโปรแกรม Presale เพื่อให้ช่วย
ในการประมาณการยอดขายให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความ
เหมาะสมของสภาวะตลาด
4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ การสือ่ สารนัน้ ถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชือ่ ถือ
และมีการด�ำเนินงานและการควบคุมสารสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและด้านการด�ำเนินงาน
ซึง่ ข้อมูลเหล่านีม้ กี ารบันทึกและสือ่ สารไปยังผูบ้ ริหาร และบุคลากร
อื่นภายในหน่วยงานที่จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบ โดยเฉพาะข่าวสาร ทีเ่ ป็นสัญญาณบอกเหตุอนั จะท�ำให้
ผูบ้ ริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนั ท่วงที และบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยเป็นประจ�ำทุกปี กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
สื่อสารผ่านเสียงตามสายให้พนักงานภายในบริษัทรับทราบถึง
ผลการด�ำเนินงานของปีที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่มีการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
บริษทั มีการจัดท�ำเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูล
ที่จ�ำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท ภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก� ำ หนด มี ก ารประเมิ น
ประสิทธิ ภาพการประชุ มคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ งที่มีการ
ประชุมมีการจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ รี าย
ละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบ
การบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งภาคภาษาไทยและ
ภาคภาษาอังกฤษที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้
และทันเวลา ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไป ตลอดจน
ข้อมูลส�ำคัญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัท โดยก�ำหนดในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้งไม่น้อยกว่า 7-14 วัน
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรายงานประจ�ำปี แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ใน Website ของบริษัท และ
ผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องกรรมการ และผูบ้ ริหารได้ ตลอดจนให้ความส�ำคัญการ
ควบคุมระบบสารสนเทศ ให้เอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติงานและการ
บริหาร ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบตั ิ

duties distinctly. In the year 2015, the Company has developed
Presale program system to assist in sales estimates to have
maximum efficiency and appropriate for the market condition.
4. INFORMATION AND COMMUNICATION

The Company had emphasized on the information
and communication system by developing the system
continuously in order to offer good information and
communication processes and effective enough for making
decision in both the agencies and organizational level to
ensure that the communication are precise, proper,
advantageous, and reliable. Moreover, to maintain 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 the executives and
employees that required these data in their operations.
Particularly, warning information that would help executives
resolved the issue instantly and achieved the agency’s
objectives annually.
The managing director communicates through the
voice line for employees to acknowledge the Company’s
performance for previous year including to acknowledge the
additional or changes of policies.
The Company had compiled the meeting documents,
which contained necessary and sufficient data for decision
making and delivered to the Board of Directors within the
time limit prescribe by law. In addition, the Company as well
conduct the assessment of the efficiency of the Board of
Directors’ regular meeting and also provide the details of the
minutes of meeting to its shareholders in order to verify the
appropriateness of the Board’s operations. The accounting
records were filed by category and abided 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 that effect
the consideration process in the decision-making of
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 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
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งานที่บริษัทก�ำหนด และจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ ครบถ้วนถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ
สอดคล้อง  ทันเวลาตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และเอือ้ ประโยชน์
เพื่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งได้จัดให้
มีระบบการส�ำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัย แผนงานฉุกเฉินส�ำหรับ
ป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศ อย่างเหมาะสมเพียงพอ เพือ่
บริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ รองรับกับการ
ขยายตัวทางธุรกิจอย่างเหมาะสม
5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม�่ ำ เสมอ เพื่ อ พิ จารณาและติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากผลการด�ำเนินงานแตก
ต่างจากเป้าหมาย จะมีมติให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการและรายงาน
ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการประชุม
ผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงาน
กับเป้าหมาย และแผนงานของทุกหน่วยงานที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษทั ยังก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
โดยในปี 2558 บริษทั ยังคงน�ำระบบการติดตามประเมินผล
โดยระบบ Balance Scorecard ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
(KPIs : Key Performance Indicators) มาใช้เป็นเครื่องมือวัดผล
การด�ำเนินงานกับหน่วยงานผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งองค์กร เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ของบริษัท โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการ
ด�ำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่ได้
ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน และให้มีการติดตามผลอย่าง
สม�่ำเสมอต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทมีความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล
โดยในแผนงานตรวจสอบประจ�ำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ก�ำหนดให้มีระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชดิ   และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ผลักดัน
ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพือ่ มิให้เกิดข้อบกพร่อง
ที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการท�ำงาน ชื่อเสียง และฐานะการ
เงินของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ และเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อ
การก�ำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ให้มี
ความชัดเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง

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
appropriately support the business expansion.
5. MONITORING AND EVALUATION

The Board of Directors’ meeting had been frequently
arranged in order to consider and monitor the performance
of executives division 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 Board of Directors determined the
assessment of all subcommittee.
In 2015, 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.
Furthermore, the internal audit division was
specified to independently audit and evaluate. By which the
annual audit plan of the internal audit unit specified to have
a work system that closely keep tracks of the results of audited
system and directly reported to the audit committee in order
to improve as suggested. This is to prevent any defect that
would have an effect on its operational process, fame, and
financial status of the Company, significantly, and with the
purpose of building confidence toward its corporate
governance and business ethics to be transparent and truly
maximize benefits to its shareholders.
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การตรวจสอบภายใน

บริษัทมีส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีสาย
การรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท�ำหน้าที่หลักในการประเมินความเพียงพอความมี
ประสิทธิผล และติดตามผลการตรวจสอบของการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนการตรวจสอบประจ�ำปีที่พิจารณาตามปัจจัยความเสี่ยงซึ่งได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำ  ปรึกษา
เพือ่ สนับสนุนให้บริษทั มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง
และการก�ำกับดูแลกิจการทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่
และความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทแก่สมาชิก คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานราชการ
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
s ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน ส่วนตรวจสอบภายในได้ท�ำการสอบทาน ผลการ
ปฏิบตั งิ านในแต่ละขัน้ ตอน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
s การตรวจประเมิ นความมีป ระสิ ทธิ ผลของระบบการ
บริหารความเสี่ยง ส่วนตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการสอบทาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามี
การระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมี
การบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็นระบบสามารถจัดการความเสีย่ งให้อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วนพร้อมทัง้ ยัง
มีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
s ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการ ส่วนตรวจสอบภายในได้สอบทานการก�ำกับดูแล
กิจการ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั มีโครงสร้างและ
การสนับสนุนของกระบวนการทีจ่ ำ� เป็นในการน�ำไปสูผ่ ลส�ำเร็จของ
การก�ำกับดูแลที่ดีและโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
ตลอดจนมีการน�ำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย
ทัง้ นี้ ส่วนตรวจสอบภายใน เป็นช่องทางหนึง่ ในการรับแจ้ง
เบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตจากพนักงานภายในบริษัทและ
บุคคลภายนอกเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการต่อต้านการทุจริต

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.
This includes following 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 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 includes promoting 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 operating the company business for the
members, shareholders, partners, committee, executives,
employers including official government sector 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 efficiently achieve the targets by following the
rules and regulations earnestly with precise and reliable
financial report.
s The assessment of effective risk management
system of internal audit has been revised on the risk
management guideline for the practitioners to ensure that
the risk is precisely and suitably identified and assessed as
well as maintain systematical risk management that can be
managed to be in an acceptable level; along with a complete
report including regularly and continually following up the risk.
In the assessment of effectiveness concerning
monitoring business system, the internal audit section has
revised 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 and is supported
by the essential processes bringing about success from good
and transparent governance with equal fairness. In addition,
the resources have effectively and efficiently been used
according to the objectives so as to be the most benefit for
all stakeholders.
Internal audit act as another channel for whistleblowing
and complaints on corruption of employees within the
Company and outsiders to be in accordance with the
anti-corruption measures.
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลให้ส่วนตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เที่ยงธรรมและมีจรรยาบรรณที่ดี
โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดภารกิจ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน อ�ำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทาง
การด�ำเนินการและการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน โดย
การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
นัน้ ต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
ในปี 2558 นายนิตภิ ทั ร์ เวชกามา ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ
ส่วนตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และจากการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การส่วนตรวจสอบภายใน
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ และเป็นผูม้ คี วาม
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผล
การตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวอย่าง
สม�่ำเสมอ และหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยที่มีนัยส�ำคัญที่มี
ผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท จะมีการ
รายงานตรงต่อกรรมการผูอ้ ำ� นวยการได้ทราบเพือ่ ด�ำเนินการแก้ไข
อย่างทันท่วงที ทัง้ นี้ เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่า บริษทั มีการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายใน
องค์กร
ส่วนตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งจัดท�ำรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาสนับสนุน
ความมีประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสีย่ ง และการก�ำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็น
อิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยจะรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ ตามรายงานที่ต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจ
สอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาสตลอดจนน�ำเสนอรายงานต่างๆ ณ
สิ้นปี เช่น รายงานตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาส่วนตรวจสอบ
ภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้รับการ
ตรวจ ตลอดจนการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นอย่าง
เพียงพอ

The audit committee monitored the internal audit
section and has them work independently, fairly, and ethically
under the charter of the audit, which defines the tasks,
framework, authority, and 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 2015, 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 results obtained from internal audit and follow up to solve
the existing problem. If there are any suggestions or
suspicions, 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
division 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 2558 บริษัทมีการท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 11 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าว
เป็นดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมี
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการที่ส�ำคัญ
ความขัดแย้ง			

1. บจ.เพรซิเดนท์
โฮลดิ้ง (“PH”)
		

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

PH ถือหุ้นในบริษัท
บริษัทซื้อรถยนต์
48.83
คิดเป็นร้อยละ 18.77
ตามสัญญาเช่าการเงิน
s มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
และนายก�ำธร ตติยกวี
s บริษัทเช่าที่ดินจาก TF
1.26
2. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ s TF ถือหุ้นในบริษัท
ฟูดส์ (“TF”)
คิดเป็นร้อยละ 9.38
เพื่อสร้างโรงงานในนิคม
		
s มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
อุตสาหกรรมลาดกระบัง
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
ตามสัญญาเช่าที่ดิน
นายก�ำธร ตติยกวี
ซึ่งมีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย วันที่ 1 มิ.ย. 2534 -  
และรองศาสตราจารย์
31 พ.ค. 2544 และได้
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
ต่ออายุสัญญาเช่ามาถึง
ปัจจุบัน สัญญาเช่า
มีระยะเวลา 3 ปี
เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. 57 31 พ.ค. 60 อัตราค่าเช่า
เดือนละ 105,000 บาท
				
s บริษัทซื้อวัตถุดิบ
10.02
ประเภทกลิ่นช็อคโกแลต  
บริษัทซื้อแป้งสาลีเพื่อ
601.82
3. บจ. เคอรี่ ฟลาวมิลล์   s มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    (“เคอรี่”)              รายเดียวกัน ได้แก่ TF ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ซึ่งถือหุ้นในเคอรี่คิดเป็น ขนมปังและเบเกอรี่
ร้อยละ 39.00
		
s มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายก�ำธร ตติยกวี และ
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ เช่น
30.31
4. บจ. ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง s มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(“ไดอิชิ”)
รายเดียวกัน ได้แก่ TF ฟิล์มฟรุ๊ตพาย,
ซึ่งถือหุ้นในไดอิชิคิดเป็น ฟิล์มเดลี่แซนด์วิช,
ร้อยละ 50.10
ฟิล์มขนมปังฮอตดอก
		
s มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ จากไดอิชิ
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
s มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน
บริษัทซื้อวัตถุดิบ
61.19
5. บจ. ธนาเคม
(กรุงเทพฯ)
ประเภทสารเสริมและ
กลิ่นปรุงแต่งอาหาร
s

85.20

ต่อเนื่อง

0.11

ต่อเนื่อง

0.35

ต่อเนื่อง

148.03

ต่อเนื่อง

8.37

ต่อเนื่อง

17.66

ต่อเนื่อง
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In 2015, the company has made transactions with the parties whose conflicts may arise as per Clause 11 of Attachment
to Financial Statement for the Fiscal Year (ended on December 31st 2015) and the auditor stated that the transactions in
accordance with the normal business practice. The details are as follows:-

(Unit : Million Baht)

PERSON WITH
TYPE
POSSIBLE CONFLICT
OF RELATIONSHIP
OF INTEREST		

1. President Holding
Co., Ltd. (“PH”)
		

SIGNIFICANT NATURE
OF
TRANSACTION

PH holds 18.77% of
The Company purchased
the company shares
cars under the financial
s Has shared directors,
lease
namely, Mr. Pipat
Paniangvait and
			Mr. Kamthorn Tatiyakavee
2. Thai President
s TF holds 9.38%
s The Company leased a
Foods Public Co., Ltd. of the company shares
plot of land from TF to
s has shared directors,
construct factory in
(“TF”)
namely, Mr.Pipat
Lat Krabang Industrial
Paniangvait,
Estate under land lease
			Mr.Kamthorn Tatiyakavee, contract for 10 years
from 1st June
			Mr. Apichart Thammanomai, 		 commencing
st
and Assoc. Prof Dr.  
1991-31 May 2001 with
rental fees of 100,000 Baht
Kulpatra Siridom
					per month and had renewed
					the contract up to present
					with the period of 3st years
commencing from 1 June
2014 - 2017, where the
rental fees is 105,000
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
TF, which owns 39% of in 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
Co., Ltd. (“Dai-Ichi”)
shareholder, which is tf, products packaging such as
Holding 50.10% of
film for Fruit Pie,
Dai-Ichi’s share
Daily Sandwich and Hotdog
s Shared the same directors Bread from Dai-Ichi
		
Which is Mr. Pipat Paniangvait
5. Thanachem
s Related directors
The Company purchased
raw material in the category
(Bangkok) Co., Ltd.
of flavour and food additives
				
s

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

48.83

85.20

Continue

1.26

0.11

Continue

10.02

0.35

Continue

601.82

148.03

Continue

30.31

8.37

Continue

61.19

17.66

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

6. บจ.ที.เจ.เอส.
มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน
บริษัทซื้อวัตถุดิบ
มาร์เก็ตติ้ง
ประเภทน�้ำมันปาล์ม
s บริษัทขายสินค้าให้กับ
7. บริษัท เพรซิเดนท์ บริษัท ถือหุ้นใน PGH
กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด คิดเป็นร้อยละ 39
PGH เช่น เกล็ดขนมปัง
“PGH”
s มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ s บริษัทให้ใช้พื้นที่เก็บวัตถุดิบ
นางมาลี ตั้งใจสนอง
s บริษัทให้บริการอื่นๆ
			นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย s เงินปันผลรับ
		
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
และนายธวัช แก้วพิทักษ์
8. กรรมการ
การรับฝากเงินจากกรรมการ
ของบริษัท

แนวทางหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันของ
บริ ษั ท เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย และข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ
มีแนวทางในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็น
ไปตามลักษณะปกติธรุ กิจ และก�ำหนดมาตรการการอนุมตั กิ ารท�ำ
รายการระหว่างกันตามธุรกิจปกติ  กรรมการหรือกรรมการบริหาร
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น
การท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

การท�ำรายการระหว่างกันยังคงด�ำเนินต่อไป จะมีประมาณ
มากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจ  หรือก�ำลังการผลิต  เพราะ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านั้นเป็น SUPPLY CHAIN ของ
บริษัท ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY
CHAIN จึงเอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจ และต่อผู้มีส่วน
ได้เสียในที่สุด โดยการท�ำรายการระหว่างกันกับทุกรายก็เป็นการ
ด�ำเนินการค้าทางธุรกิจปกติไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์กบั บริษทั
ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
ค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา
เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยได้ รั บ การดู แ ลผล
ประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  

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

0.77

0.04

ต่อเนื่อง

3.60

0.35

ต่อเนื่อง

0.72
1.49
1.23

0.07
-

ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

76.99

-

ต่อเนื่อง

แบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประจ�ำปี 2558

ในปี 2558 บริษัทมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติ ซึ่งได้มี
การเปิดเผยแนวทางการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการระหว่างกันไว้
ในหั ว ข้ อ รายการธุ ร กิ จ กั บ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการของบริษทั ได้ขออนุมตั ิ คณะกรรมการ
บริษทั ในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
โดยคณะกรรมการบริษทั ประชุม เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2551 และ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ในหลักการให้
ฝ่ายจัดการสามารถท�ำธุรกรรม กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ซึ่งเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
1. รายการระหว่างบริษท
ั กับบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย้ง
1.1 บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัทซื้อรถยนต์ โดยการท�ำสัญญาเช่าการเงิน กับ
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (PH) เนื่องจากบริษัทต้องใช้
รถยนต์จำ� นวนมากเพือ่ การขนส่งผลิตภัณฑ์  โดยรถยนต์สว่ นใหญ่
จะเช่าซือ้ โดยวิธสี ญั ญาเช่าการเงิน ซึง่ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้บริษทั
ผูใ้ ห้บริการเช่าทรัพย์สนิ ทางการเงินรายต่างๆ ประมาณ 3 - 4 ราย
รวมทั้ง PH ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินเสนอการให้บริการ
เพือ่ เปรียบเทียบเงือ่ นไขของแต่ละราย โดยบริษทั จะพิจารณาจาก
อัตราดอกเบีย้ เป็นหลัก รวมไปถึงการบริการ และเงือ่ นไขการช�ำระเงิน
เช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2558
บริษทั มีการซือ้ รถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน กับ PH เพิม่ จ�ำนวน 23 คัน
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(Unit : Million Baht)
PERSON WITH
TYPE
POSSIBLE CONFLICT
OF RELATIONSHIP
OF INTEREST		

6. T.J.S. Marketing
s Related Directors
Co., Ltd.
s The company holds 39%
7. President Green
House Foods Co., Ltd. shares in PGH
s With shared director,  
“PGH”
			namely Mrs. Malee
Tangjaisanong and
Miss Petcharat
			Anantawichai, Mr.Apisate
Thammanomai and
			Mr. Thavach Kaewpitag
8. Director
				

SIGNIFICANT NATURE
OF
TRANSACTION

The Company purchased
Palm oi as raw material.
s The Company sold bed
crumbs to PGH
s The Company provide
office space for rent
and raw material
warehouse
s Provide other services
s Dividend Income
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.

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

0.77

0.04

Continue

3.60

0.35

Continue

0.72

-

Continue

1.49
1.23

0.07
-

Continue
Continue

76.99

-

Continue

SUMMARIZATION OF COMMENTS ON RELATED
TRANSACTIONS WITH PERSON WHO MAY HAVE
CONFLICT OF INTEREST FOR THE YEAR 2015.

In 2015, 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 2015.
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.
Thest Board of Directors’ meeting on 17th September 2008 and
21 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 assets rental including
PH, which operate business in assets rental to submit their

รายงานประจําปี
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

126

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
1.2 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
(TF)
1.3 บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
1.4 บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
1.5 บริษัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จ�ำกัด
1.6 บริษัท ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

		ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
เนื่องจากเป็นรายการซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์
ที่มีผู้ขายในตลาดหลายราย บริษัทสามารถหาข้อมูล ทั้งในด้าน
คุณภาพ และราคา ทีเ่ ป็นมาตรฐานในตลาด เพือ่ น�ำมาเปรียบเทียบ
และเมื่อเปรียบเทียบแล้ว เห็นว่าเหมาะสม จึงจะตกลงสั่งซื้อ
นอกจากนี้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบส�ำคัญในการผลิต
ขนมปังและเบเกอรีแ่ ละบริษทั เป็นผูใ้ ช้แป้งสาลีสำ� หรับขนมปังและ
เบเกอรี่รายใหญ่สุดของประเทศ การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบเพียง
รายเดียวจะท�ำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ
ดังนั้นบริษัทจึงได้คัดเลือกผู้จ�ำหน่ายแป้งสาลีประมาณ 6 รายที่มี
คุณภาพของแป้งสาลีผ่านมาตรฐานของบริษัทซึ่งรวมถึงเคอรี่
เป็นหนึง่ ในผูจ้ ำ� หน่ายแป้งสาลีให้แก่บริษทั อย่างไรก็ตาม ก่อนการ
สั่งซื้อ บริษัทจะท�ำการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และความ
สามารถในการผลิตและจ�ำหน่ายแป้งสาลีของผู้จ�ำหน่ายรายอื่น
เพื่อใช้ในการก�ำหนดปริมาณการซื้อขายตามความเหมาะสม
ส�ำหรับการเช่าทีด่ นิ จาก TF เพือ่ สร้างโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบังตามสัญญาเช่าทีด่ นิ นัน้ ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็น
ที่ดินที่ติดกับพื้นที่โรงงานของบริษัท และ TF ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์จากทีด่ นิ ผืนดังกล่าว  บริษทั จึงได้ทำ� สัญญาเช่าทีด่ นิ
ดังกล่าวจาก TF เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างโรงงาน ซึ่งบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเทียบ
เคียงได้กับอัตราที่ใช้กับที่ดินใกล้เคียง
ดังนั้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม รวมทั้งเป็นการ
ด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เนื่องจากเป็นการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของอุตสาหกรรมเบเกอรี่ และเพือ่ ประโยชน์สงู สุดการด�ำเนิน
ธุรกิจ

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 2015, the Company has purchased
more cars under the financial lease with PH at the amount
of 23 cars.
The Board sees that such transaction is considered
a related transaction but is a necessity and beneficial
transaction for business operations.
1.2 Thai President Foods
		
Public Company Limited (TF)
1.3 Kerry Flour Mills Co., Ltd
1.4 Dai-Ichi Packaging Co., Ltd
1.5 Thanachem (Bangkok) Co., Ltd.
1.6 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 6 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
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ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น
รายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
1.7 บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
		ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

เนือ่ งจากเกล็ดขนมปัง และซาโบเตนแพนเค้ก เป็นวัตถุดบิ
และสินค้าที่ ใช้ส�ำหรับปรุงและประกอบอาหาร ของภัตตาคาร
ร้านอาหารญี่ปุ่น บริษัทเห็นว่า ราคาที่ขายให้กับ PGH เป็นราคา
ที่สมเหตุสมผล และยุติธรรม ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด บริษัทมี
พืน้ ทีเ่ พียงพอ จึงแบ่งให้ PGH ใช้พนื้ ที่โรงงาน ส�ำหรับเก็บวัตถุดบิ
โดยคิดค่าบริการที่เหมาะสมกับพื้นที่
บริษัทมีรถขนส่งประเภทตู้แช่เย็นอยู่แล้ว จึงสามารถให้
บริการจัดส่งวัตถุดิบไปตามสาขาของ PGH ได้ อีกทั้งบริษัทมี
บุคลากรทีส่ ามารถให้บริการด้านต่างๆ แก่ PGH เพือ่ ความสะดวก
รวดเร็วในการด�ำเนินงาน โดยคิดค่าบริการทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม
1.8 กรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทรับฝากเงินทั้งจากกรรมการและจาก
พนักงานประจ�ำตามประกาศเรือ่ งสวัสดิการเงินฝากพนักงานซึง่ อยู่
ภายใต้เงื่อนไขและดอกเบี้ยเดียวกันทุกคนโดยมีวงเงินในการฝาก
ของพนักงานทุกคนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33% ของทุนจดทะเบียน
บริษัท การรับฝากเงินจากพนักงานถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่
ให้กบั พนักงาน และบริษทั จะจ่ายดอกเบีย้ ตามอัตราทีป่ ระกาศ โดย
จะเปลีย่ นแปลงตามสภาวะตลาดเงินซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 3.00

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.
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 Foods Co. Ltd.
		
Neccessity and Reasonability

Bread crumbs and Saboten pancake are raw
materials and products which are used for cooking in
Japanese restaurants, The Company considers that the prices
offreredt to PGH are reasonable, fair and similar to the market
price. The Company has sufficient space therefore, rent out
part of the plant with appropriate services fees to PGH to use
as raw material storage.
The Company has refrigerator trucks which is
capable in delivering raw material to PGH branches.
Furthermore, The Company has personnel that are
competence in providing PGH with various kind of services
for the convenient and fast operation with appropriate and
fair services fees.
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 2015, the Company
has specified the interest rate at 3.00%.
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
Management Discussion and Analysis
1. ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการชะลอตัวมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำ วิกฤติ
ภัยแล้ง ค่าครองชีพทีป่ รับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้กำ� ลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค
ลดน้อยลง การจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างประหยัด ท�ำให้บริษัท
ต้องวางแผนจัดการในทุกด้านเพื่อรักษาระดับของผลการด�ำเนิน
งานให้อยู่ในระดับที่ดีเสมอมา
บริษัทมีการบริหารจัดการด้านการขาย ด้วยนโยบายการ
เพิม่ ยอดขายและลดปริมาณสินค้าคืน กระตุน้ ยอดขายด้วยการส่ง
เสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้บริษทั มียอดขายสูงขึน้ ส่วน
ด้านการซื้อมีการวางแผน การสั่งซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต
สินค้าล่วงหน้า ท�ำให้ได้ราคาที่เหมาะสม ประกอบกับการบริหาร
จัดการค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2558 ของบริษัทยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง  โดยมีรายได้
รวมจ�ำนวน 7,415.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 501.63 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.26 บริษัทมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 1,304.66 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.20 จากปี 2557
2. ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถ
ในการท�ำก�ำไร (Results of Operations)
รายได้จากการขาย

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2558 และ 2557
จ�ำนวน 7,346.83 ล้านบาท  และ 6,853.21 ล้านบาท ตามล�ำดับ
คิดเป็นเติบโตร้อยละ 7.20  มีผลมาจากการวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่ โดยเฉพาะขนมปังชนิดแผ่น เช่น รอยัลโฮลวีตและ รอยัล 12
เกรน เป็นต้น รวมถึงการจัดท�ำโฆษณาและรายการส่งเสริมการ
ขายอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั เน้นการเพิม่ ยอดขายและการกระจาย
สินค้าให้ทั่วถึงผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งนี้รายได้จากการขายสามารถ
แยกตามประเภทช่องทางการจัดจ�ำหน่ายได้ดังนี้

1. OPERATING PERFORMANCE OVERVIEW

The continuous slowdown of Thailand’s economic
condition, a decline in agricultural product prices, drought
crisis and a rising cost of living led to a diminish in consumers’
purchasing power and making a more prudent spending
choices. As a result, the Company has established
management plan in every aspect in order to maintain
operation performance in a good level.
The Company managed sales by putting increase
sales and decrease the quantity of goods returned policy into
practice where sales is stimulated by various form of sales
promotion, as a result, the Company had higher sales. The
Company as well had planned advance purchase of the main
raw material use in manufacturing, which allow the Company
to receive appropriate price. This includes managing other
expenses efficiently leading to the Company’s operating
performance continuous growth in the year 2015 at the total
amount ofBaht 7,415.80 million, increased Baht 501.63 million
or 7.26% with net profit of Baht 1,304.66 million increased
by 25.20% from the year 2014.
2. OPERATING PERFORMANCE
AND PROFITABILITY
REVENUE FROM SALES

The Company sales revenue for the year 2015 and
2014 were at 7,346.83 million Baht and 6,853.21 million baht
respectively, with the growth rate of 7.20% as a result from
distribution of new products, especially the sliced bread such
as Royal Whole Wheat and Royal 12 Grains,which includes
producing advertisement and sales promotion continuously.
The Company focused on increasing sales and thoroughly
distributed products to more consumers. Nevertheless, sales
revenue can be categorized into the following distribution
channels:
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รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

Sales Revenue Categorized by Type of
Distribution Channel
(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

ช่องทางการจ�ำหน่าย

DISTRIBUTION CHANNEL

ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
Wholesale Bakery Business
ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก
Retail Bakery Business
ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร
Fast Food & Restaurant
ธุรกิจส่งออก
Export Business
รวมทั้งสิ้น
Total

2558
2015
จ�ำนวนเงิน

2557
2014

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ

AMOUNT

ร้อยละ

PERCENT

จ�ำนวนเงิน
AMOUNT

PERCENT

PERCENT

6,626.74

90.20

6,232.74

90.95

6.32

172.53

2.35

164.46

2.40

4.91

541.78

7.37

448.78

6.55

20.72

5.77

0.08

7.23

0.11

(20.19)

7,346.82

100.00

6,853.21

100.00

7.20

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง

     
ในปี 2558 รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง มีสัดส่วน
ร้อยละ 90.20 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น
จ�ำนวน 394 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.32 เนื่องจากการ
เติบโตของขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread) จากปี 2557 ทีบ่ ริษทั
ได้วางจ�ำหน่ายขนมปังชนิดแผ่นหนา นุ่ม คือ รอยัลเบรด ซึ่งได้
รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค มาในปี 2558 จึงมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยการออกผลิตภัณฑ์
ตัวใหม่คอื รอยัลโฮลวีตและรอยัล 12 เกรน ทีม่ สี ว่ นผสมของธัญพืช
ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทงั้ 2 ชนิดนี้ ได้รบั การตอบ
สนองจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพ
ของขนมปังชนิดแผ่น 480 กรัม แบบดั้งเดิมไว้ รวมทั้งขนมปัง
แผ่นแบบอืน่ ๆ ทีย่ งั คงครองใจผูบ้ ริโภคมาเป็นเวลายาวนาน ท�ำให้
กลุ่มขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread) เติบโตร้อยละ 8.33  
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก

    
ในปี 2558 รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก มีสัดส่วน
ร้อยละ 2.35 ของรายได้จากการขาย เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นเป็นจ�ำนวน
8.07 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.91 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิม่
ขึน้ ของยอดขายเค้กมาดามมาร์โก้  ทีม่ กี ารเปิดสาขา Marco Shop
เพิ่มขึ้น 6 สาขา จากปี 2557  
3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร
		 และธุรกิจส่งออก

    
ในปี 2558 รายได้จากธุรกิจฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร
และธุรกิจส่งออก มีสัดส่วนร้อยละ 7.37 และร้อยละ 0.08 ของรายได้
จากการขาย ตามล�ำดับ

ร้อยละ

INCREASE (DECREASE)

1. Wholesale Bakery Business

For the year 2015, revenue from wholesale bakery
business was at 90.20% of sales revenue, increased from
previous year at the amount of Baht 394 million or increased
at 6.32%, as a result from the growth of sliced bread, a soft
thick sliced bread or known as Royal Bread, which was
distributed in 2014 and has received positive feedback from
the consumers. In the year 2015, the Company developed
products for those who wanted to pay more attention to their
health by producing new products, Royal Whole Wheat and
Royal 12 grains, which containgrains that are beneficial for
the health as the ingredients. Both products received positive
feedback from consumers and able to maintain the standard
of original 480 grams sliced bread where other type of sliced
bread has also long win the heart of consumers allowing the
growth of sliced bread to be at 8.33 percent.
2. Retail Bakery Business

Revenue from retail bakery business for the year
2015 was at 2.35% of revenue from sales, which increased
from the prior year at Baht 8.07 million or increased by 4.91%,
primarily as a result from the increased in sales volume of
Madame Marco Cake, which open 6 more Marco Shop
branches from the year 2014.
3. Fast Food & Restaurant and Export
		 Business

In the year 2015, revenue from Fast Food &
Restaurant as well as Export Business were 7.37% and 0.08%
of the sales revenue, respectively.
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รายได้อื่น

ในปี 2558 บริษทั มีรายได้อนื่ จ�ำนวน 69 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี 2557 ร้อยละ 13.1 โดยส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยรับ ซึ่งเกิด
จากเงินฝากธนาคาร และการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 3 กองทุน
รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 49.6 ล้านบาท
ต้นทุนขาย

OTHER REVENUE

In the year 2015, the company received other revenue
at Baht 69 million, increased from 2014 at 13.1%, primarily
from the interest received from bank deposit and investment
on 3 private funds at the total of Baht 49.6 million.
COST OF SALES

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

Cost of sales for the year 2015 was at Baht 4,320.86
million, increased Baht 132.68 million or 3.17% from the
previous year; as a result from the increased in utilizing raw
materials and the product package based on the sales volume.
However, the Company has established cost control
management, therefore, when compare cost of sales to sales
revenue for the year 2015 was at 58.81% decreased down
from 2014 at 61.11%, causing gross profit rate to be at
41.19%, increased at 38.54% from the previous year.

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

Selling and administrative expenses for the year 2015
was Baht 1,644.93 million baht or 22.18 % of the total revenue,
increased 5.18% compare to previous year as a result from
advertising fees, expenses on sales promotion activities for
stimulating sales, expenses related to employees which
increased according to the number of employees and increase
in commission based on the increased in sales. In contrary,
the decreased in global oil prices benefits the Company where
oil prices used in delivery decrease from previous year.

ต้นทุนขายในปี 2558 มีจ�ำนวน 4,320.86 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 132.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 จากปีก่อน
เนื่องจากการใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์มากขึ้นตามยอดขาย
อย่างไรก็ดีบริษัทมีการบริหารจัดการควบคุมต้นทุน ท�ำให้เมื่อ
เปรียบเทียบต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ปี 2558 อยู่ที่ร้อย
ละ 58.81 ลดลงจากปี 2557 ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 61.11 ส่งผลให้มอี ตั รา
ก�ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 41.19 เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 38.54
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ปี 2558 จ�ำนวน 1,644.93
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.18 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.18 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น ค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ มีผลมาจากค่า
โฆษณา ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ที่มีการจัดรายการเพื่อ
กระตุ้นยอดขาย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นตาม
จ�ำนวนพนักงาน และค่าคอมมิชชัน่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามยอดขาย ในทาง
กลับกันด้วยราคาน�้ำมันในตลาดโลกลดลง จึงส่งผลดีต่อบริษัท
ท�ำให้ค่าน�้ำมันที่ใช้ในการขนส่งลดลงจากปีก่อน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า มีจ�ำนวน 2.76
ล้านบาท ลดลงร้อยละ  22.03 จากปีก่อน

SELLING AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

SHARE OF PROFIT FROM INVESTMENT
IN JOINT VENTURE

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

Share of profit from investment in joint venture was
at Baht 2.76 million, increased by 22.03% from the previous
year.

ก�ำไรสุทธิ

FINANCIAL EXPENSES

ในปี 2558 มีจ�ำนวน 12.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.24
จากปีก่อน เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายของสัญญาเช่าการเงินลดลง  

บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 1,304.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
25.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และมีอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ
17.59 ของรายได้รวม ซึง่ มีผลมาจากยอดขายและรายได้อนื่ ทีเ่ พิม่
มากขึน้ และจากการควบคุมค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
ประกอบกับราคาน�ำ้ มันที่ใช้ขนส่งลดลงจากปีกอ่ น ท�ำให้มกี ำ� ไรต่อ
หุ้นอยู่ที่ 2.90 บาทต่อหุ้น

In 2015, financial expenses was at Baht 12.69 million,
decreased down at 8.24% from previous year, due to the
decreased of interest payable of financial lease.

NET PROFIT

The Company has net profit of Baht 1,304.66 million,
increased at 25.20% when compare to the previous year
where net profit margin was at 17.59% of the total revenue.
This was due to the increased in sales volume and other
sales as well as from efficiently controlling the expenses and
received return from investing in private funds including the
decreased in oil price that is used in delivery from previous
year allowing the Company to have earnings per share at
Baht 2.90 per share.
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3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์รวมมีมลู ค่า 6,724.56
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 773.32
ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก ได้แก่  สินทรัพย์หมุนเวียน
2,948.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.84 ของสินทรัพย์รวม โดย
รายการที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ส่วนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จ�ำนวน 883.74 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 13.14 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 92.59 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 11.70 ลูกหนีส้ ว่ นใหญ่เป็นห้างฯ ร้านค้าขนาดใหญ่
ซึ่งจะช�ำระหนี้ตรงตามก�ำหนดเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กัน
ส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�ำนวน 0.1 ล้านบาท ซึ่งเพียง
พอส�ำหรับหนี้ที่ค้างนาน โดยหนี้ค้างนานส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 ปี   
อย่างไรก็ดี หนี้ค้างนาน บริษัทฯ สามารถติดตามเรียกเก็บเงินได้
สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นวัตถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ใน
การผลิต ส่วนสินค้าส�ำเร็จรูปคงเหลือจ�ำนวนน้อยมาก เนื่องจาก
เป็นสินค้าที่มีอายุประมาณ 4-5 วัน มีการผลิตและจ�ำหน่ายทุกวัน
ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 3,776.53 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 56.16 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 20.52 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนซื้อที่ดินส�ำหรับ
สร้างศูนย์กระจายสินค้า และลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่ที่นิคม
อุตสาหกรรมบางชัน รวมทัง้ มีการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิม่
ขึ้น ในปี 2558 บริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สินอยู่ใน
ระดับที่ดีขึ้น เมื่อเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมอยู่ที่
20.59 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 2.09
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน
5,325.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.20 ของหนีส้ นิ และส่วนของ
ผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 716.45
ล้านบาท เป็นผลมาจากก�ำไรสุทธิทเี่ พิม่ ขึน้ และส่วนทีล่ ดลงมาจาก
การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 576 ล้านบาท ท�ำให้มีมูลค่า
ตามบัญชี 11.83 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 10.24
บาทต่อหุ้น และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 26.26
4. สภาพคล่องและความเพียงพอ
ของเงินทุนของบริษัท

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินสด
สุทธิได้จากกิจกรรมด�ำเนินงาน 1,716.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน จ�ำนวน 258.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.75

3. ASSETS MANAGEABILITY

          As at 31st December 2015, the total assets was
Baht 6,724.56 million, increased from 31st December 2014,
at Baht 773.32 million, consisted of core assets which are
current assets at Baht 2,948.03 million or 43.84% of the total
assets. By which the increased transaction came from cash
and cash equivalents transactions.
For trade account receivable and other account
receivable were at Baht 883.74 million, can be calculated as
13.14% of the total assets, which increased Baht 92.59 million
at 11.70%. Most of the account receivables were mainly
department stores or large size stores, 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 outstanding debt. The average of
long outstanding debt are not over 1 year, however the
Company is capable of collecting these long outstanding debt.
Major inventories are raw material and the package
use in manufacturing. Only few finished goods inventories
remain due to shelf life of products with 4-5 days. The products
are manufactured and distributed daily.
Non-current assets was at Baht 3,776.53 million,
calculated as 56.16% of the total asset, increased from the
previous year at 20.52%, which was mainly due to the
investmentin purchasing of land to build distribution center
and investment in the construction of new plant at Bang Chan
Industrial Estate including more investment in private fund in
the year 2015. The Company assets management more
efficiently and at a better level when compare with the return
on assets at 20.59, increased from previous year at 2.09%.
As at December 31st, 2015, shareholders’ equity was
at Baht 5,325.70 million, calculated as 79.20% of liabilities
and shareholders’ equity, which increased from December
31st, 2014 at Baht 716.45 million, resulting from the increased
in net profit. The reduction derived from paying dividend to
shareholders at Baht 576 million causing the book value to
be at Baht 11.83 per share, increased from 2014, which was
at Baht 10.24 per share, and 26.26% return on equity.
4. LIQUIDITY AND ADEQUACY OF
COMPANY’S CAPITAL

As for the year ended on December 31st 2015,the
Company has net cash from operating activities at Baht
1,716.49 million, increased Baht 258.75 million from the
previous year or calculated as 17.75%.
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กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 880.89 ล้านบาท
เนือ่ งจากลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ซือ้ ทีด่ นิ จ่ายค่า
ก่อสร้างอาคาร รวมทั้งเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร จ�ำนวน
88 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 656.30 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ 85.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.88 ส่วนใหญ่
เป็นการช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน จากการท�ำ  Leasing
รถในการจัดส่ง ขนส่งสินค้า และมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง เป็น
จ�ำนวนเงิน 576 ล้านบาท
ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน
303.94 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพ
คล่อง 2.60 เท่า ส�ำหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที่ 1 วัน ระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ย 41 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 วัน และระยะเวลาช�ำระ
หนี้เฉลี่ย 68 วัน ลดลงจากปีก่อน 1 วัน ท�ำให้บริษัทมีรอบ
หมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) อยูท่ ี่ 26 วัน บริษทั สามารถบริหาร
จัดการสภาพคล่องคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน
1,398.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557  จ�ำนวน 56.87 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 4.24 ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
ซึ่ ง เป็ น การซื้ อวั ต ถุ ดิ บ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า   
ส�ำหรับภาระผูกพันอื่น ส่วนใหญ่เกิดจากสัญญาซื้อเครื่องจักร
ส�ำหรับติดตั้งที่โรงงานแห่งใหม่ ค่าก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า
โรงงานใหม่ รวมทั้งสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่า
ที่ดินและการเช่าอาคารที่ใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้า ทั้งนี้บริษัทมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.26 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับต�่ำ
มาตลอด  มีอตั ราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบีย้   178.9 เท่า
และอัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน 1.47 เท่า  ซึง่ แสดง
ให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท และความ
สามารถในการช�ำระหนีแ้ ละภาระผูกพันของบริษทั โดยบริษทั ไม่มี
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ

Net cash flow used in investing activities at Baht
880.89 million as a result from making more investment on
private fund, purchase of land, pay for the construction of
buildings and advance payment for the purchase of machinery
at Baht 88 million.
Net cash flow used in financing activities at Baht
656.30 million, increased Baht 85.01 million or 14.88%. Mainly
was to liquidate the finance leased from leasing delivery
vehicles and the pay for 2 dividend payment at the amount
of Baht 576 million.
As a result, the Company has cash and cash
equivalents of Baht 303.94 and as at 31st December 2015,
the Company has liquidity ratio was at 2.60 times, the sales
period is 1 day, average collection period is 41 days, which
is 1 day more than the previous year and the average liquidate
period was at 68 days, 1 day lesser than the previous year;
making the Company’s cash cycle to be 26 days. The
Company’s is able to prudently manage liquidity at a good
criterion.
5. OBLIGATIONS IN LIABILITIES
AND OFF-BALANCE SHEET
ARRANGEMENTS

As at December 31st, 2015, total liabilities was
amounted to Baht 1,398.86 million, increased Baht 56.87
million or 4.24% from the previous year, due to account
payables and other payables, which derived from the
purchased of raw materials and packages that are used in
manufacturing products. For other obligations, mainly due to
the contract of the purchase of machinery, cost of construction
of distribution center, and new plant as well as operating
lease related to the lease of land and lease of buildings that
are used as distribution center. The liabilities ratio to
shareholders’ equity was at 0.26 times, which was always at
low level, where the interest coverage ratio was at 178.9
times and debt-service coverage ratio at 1.47 times. Which
demonstrates the Company’s stability of the capital structure
as well as debt and obligation coverage, by which the
Company did not make any loan from financial institutes.
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6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
หรือฐานะการเงินในอนาคต

เมื่อประมาณเดือน ตุลาคม 2558 บริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อติดตั้งในโรงงานแห่งใหม่ที่นิคม
อุตสาหกรรมบางชัน เพื่อขยายก�ำลังการผลิต โดยใช้เงินทุน
ประมาณ 1,250 ล้านบาท และได้จา่ ยเงินล่วงหน้าบางส่วนไปแล้ว
ภายในปี 2559 บริษัทจะต้องช�ำระค่าเครื่องจักรดังกล่าว
และการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า (DC) เพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้น
รองรับสินค้าจากโรงงาน และมีพื้นที่จอดรถขนส่งได้มากขึ้น โดย
เป็นการย้ายจากศูนย์กระจายเดิมไปยัง DC แห่งใหม่ ที่ก่อสร้าง
บนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท จึงอาจท�ำให้บริษัทมีกระแส
เงินสดคงเหลือลดลง
ในการขยายตัวของธุรกิจประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ทั้งแบบร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ หรือแม้แต่ห้าง
สรรพสินค้า ส่งผลให้สินค้าของบริษัทมีช่องทางการจ�ำหน่ายมาก
ขึน้ และสามารถขยายไปสูผ่ บู้ ริโภคได้ทวั่ ถึงยิง่ ขึน้ แต่ขณะเดียวกัน
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ก็มีแผนกผลิตเบเกอรี่ของตัวเอง รวมทั้ง
ร้านเบเกอรี่อื่นๆ ที่เปิดในสถานที่นั้นๆ ดังนั้น บริษัทจึงเน้นด้าน
คุณภาพ ความสดใหม่ของสินค้า และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
ให้มากทีส่ ดุ เพือ่ รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายไปสูก่ ลุม่ ลูกค้าใหม่
ให้มากขึ้น
7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
		
s ผูส้ อบบัญชีของบริษท
ั ในปี 2558 มีจำ� นวนเงินรวม  
930,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น

     
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในปี 2558
ประกอบด้วย
		
s ค่าตรวจสังเกตุการณ์ท�ำลายสินค้าคงเหลือ ให้แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีจ�ำนวนเงินรวม 20,000 บาท
		
s ตรวจสอบเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ - ตรวจสอบตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่ก�ำหนดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน รวม 2 บัตร เป็นจ�ำนวนเงินรวม 185,000 บาท

6. FACTORSTHATIMPACTON OPERATING
PERFORMANCE OR FINANCIAL STATUS
IN THE FUTURE

The Company has entered into purchasing machinery
and equipment contract, which are to be install in the new
plant at Bang Chan Industrial estate around October 2015
with the purpose to expand manufacturing capacity. The
Company used fund of approximately Baht 1,250 million and
made part of advance payment.
In the year 2016, The Company will disburse the
machinery and construction of distribution center to have
more space in order to stock products from the plant and to
have more space to park the delivery vehicles by moving
from the existing distribution center into the new distribution
center, which was constructed on the owned by the Company,
causing the cash flow to reduce.
In expanding the business in modern retail store, both
big store, convenience store or department stores allowing
the Company’s to have more distribution channel and able
to reach consumers more thoroughly.Even though, big retail
stores and other bakery stores that open at that location have
their own bakery production department, the Company
emphasizes on products quality and freshness as well as
focuses on developing product diversity in order to meet the
demand of most consumers with the purpose of maintaining
the existing customers base and extendingmore into new
group of customers.
7. AUDITOR REMUNERATION
1. Audit Fee

     
The Company paid audit fees to
		
s Company’s auditor at the amount of 930,000
baht for the year 2015
2. Non-Audit Fee

     
For the year 2015, 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 ประจ�ำปี 2558
Audit Committee Report for The Year 2015

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน)

TO

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รง
คุณวุฒิ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านวิทยาศาสตร์
การอาหาร  ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการบริหารจัดการ
องค์กร โดยคณะกรรมการบริษทั มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ ดังรายนามต่อไปนี้

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. 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)

1. ศ.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)
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ และได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่าง
ครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และการมีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้
s เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกัน เพื่อให้มีการท�ำงาน
อย่างเป็นระบบ และป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดการทุจริตขึน้ ได้

SHAREHOLDERS OF PRESIDENT BAKERY
PUBLIC COMPANY LIMITED

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
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.
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เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน
เป็นหลัก โดยก�ำหนดให้มกี ารระบุปจั จัยเสีย่ งให้ครอบคลุมในแต่ละ
ระบบงานเมื่อท�ำการตรวจสอบ
s ให้ความส�ำคัญส�ำหรับการปฏิบตั งิ านของผูบ
้ ริหารและ
พนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อ
ก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
s

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
1 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจ�ำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการ
บริษทั กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระมีสทิ ธิได้รบั เลือกกลับ
เข้ามาท�ำงานใหม่ได้ และก�ำหนดช่วงของวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบเหมือนคณะกรรมการบริษัท โดยมีนาย
นิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
ทัง้ สิน้ 4 ครัง้ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ท่าน โดยกรรมการ
ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันจ�ำนวน 2 ครั้ง และมี 2 ครั้งที่
กรรมการตรวจสอบ 1 ท่านขอลาประชุมเนื่องจากมีภารกิจจ�ำเป็น
นอกจากนีย้ งั มีวาระการประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบภายนอก ได้แก่
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เพื่อพิจารณาระบบการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัทตลอดจนข้อสังเกต
และรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานดังกล่าว วาระการ
ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ ได้รายงานผล
การตรวจสอบและแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รวมถึงได้ประชุม
กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ประเด็นต่างๆ สรุปผลการพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษทั
และฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการ
เงินประจ�ำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลาการ
ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการบัญชี และ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัท ร่วมกับผู้สอบ
บัญชีก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบได้สอบถาม และรับฟังค�ำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และเพียงพอ จึงมีความเห็น
สอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

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 2015, 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 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.
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2. สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ส�ำคัญ โดยพบว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของการด�ำเนินงาน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนและเชือ่ ถือได้ โดยในปี 2558 ได้เสนอแนะให้ฝา่ ย
บริหารติดตามการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ ได้แก่ ระบบการบริหารการขาย ระบบซ่อมบ�ำรุง
อาคาร และระบบการบริหารการผลิตสินค้า เพื่อให้ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทาน
รายงานการตรวจสอบและก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ครอบคลุมระบบงานที่ส�ำคัญของบริษัท ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำ
ต่างๆ ต่อผูต้ รวจสอบภายใน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อ
แผนการตรวจสอบประจ�ำปี ทั้งนี้ยังได้สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ความรู้ของบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล และยกระดับการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เกี่ยวกับการจัดท�ำแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ
(Operation Risk) ในด้านการผลิต ด้านส�ำนักงาน และด้าน
ฝ่ายขาย เพื่อทราบถึงผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ และหา
แนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั พร้อมทัง้ ได้เสนอแนะ
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน น�ำผลการประเมินความเสี่ยง
ไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของบริษัท
พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีการทบทวนแผนการตรวจสอบของบริษัท
เป็นประจ�ำทุกครั้ง เมื่อความเสี่ยงของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบของบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5. ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อรายการเกีย่ วโยงกันหรือ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยพบว่ารายการดังกล่าวเป็นการด�ำเนินการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่สมเหตุสมผล และได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

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 2015, the audit
committee had suggested executive division to monitor the
development and improvement of Company’s internal control,
which are sales system, building maintenance system,
manufacturing 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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6. สอบทานให้การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทัง้ กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เพือ่
ให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
7. ได้มีการน�ำเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษทั ให้ขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เพื่อช่วยตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นด้วย
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัตหิ น้าที่อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดใน
การรับข้อมูล ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีทงั้ จากผูบ้ ริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า บริษัท   
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) มีกระบวนการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และไม่พบ
รายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการที่
เกี่ยวโยงกันเป็นรายการที่เป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล
และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดและ
กฎหมายอื่นๆ 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. 36 on April 24, 2015 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

(ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล)

(Prof. Dr. Suwimon Keeratipibul)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

Chairman of The Audit Committee
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ประจ�ำปี 2558
Report of The Board of Directors’ Responsibilities for
Preparation of Financial Statement
for The Year 2015

งบการเงินของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้จัดท�ำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่ง
ก�ำหนดให้ปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
มีการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังในการประมาณการทีส่ มเหตุสมผล
ในการจัดท�ำงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการ
ด�ำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน คณะกรรมการ
และคณะบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทางการเงิน
รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความ
เห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปี
ที่ผ่านมา อย่างครบถ้วน เป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการใช้งบการ
เงินของ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ เ ป็ น อิ ส ระและเป็ น ผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ
ท�ำหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและผล
การด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมต่อการบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิผล มีการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท และข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยและปฏิบัติเกี่ยวกับ

The Fianancial Statement of President Bakery Public
Company Limited financial statement has been compiled
under the Company’s Board of Directors policies, which
specified to practice in accordance with the generally accepted
accounting standard, to use appropriate accounting policies
and to consistently practice. The compilation of financial
statements are done with reasonable estimate and careful
discretions as well as disclosed sufficient information in the
notes to the financial statements. the purpose is to reflect
true Company’s performance and analysis as well as for the
shareholders and general investors benefit in using financial
statement. The Company’s Board of Director and Management
Committee are responsible for financial data and financial
information presented in the annual report.
The Company financial statement has been audited
and provided unqualified opinion by the authorized
independent auditor where the financial statement accurately
and truly reflects the past year financial status and operating
performance for the benefit of shareholders and general
investors in using financial statement.
The Board of Directors appointed the Audit Committee,
which consisted of independent directors and experts, to
review and ensure that the Company has accurately report
financial information and performance, maintain efficient and
sufficient internal control system and internal audit in order
to appropriately and effectively manage risks to be at an
acceptable level. Furthermore, The Audit Committee
monitored to ensure that the Company conduct its business
in accordance with the laws on Securities and Exchange,
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รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน มีการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และเชื่อถือได้
ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏ
ในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ
ความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

regulations of the Stock Exchange or laws related to the
Company’s business and other obligations. In addition, to
accurately and completely disclose and conduct related
transactions or transactions involving a potential conflict of
interest as well as perform the duties transparently, reliably
and in line with good corporate governance system. The
opinion of the Audit Committee on the matters is appeared
in the report of the Audit Committee in this annual report.
The Board of Directors is of the opinion that internal
control system provides reasonable assurance for  financial
statement of President Bakery Public Company Limited,
as at 31st December 2015.

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

Mr. Pipat Paniangvait

Mr. Apichart Thammanomai

ประธานกรรมการ

Chairman of the Board

กรรมการผู้อ�ำนวยการ

Managing Director

งบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) และได้ตรวจสอบงบการ
เงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดย
ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
วันเดียวกันของบริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เนือ่ งจากการน�ำมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการ
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และน�ำเสนองบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของพนักงาน ที่ได้น�ำมาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานประจําปี
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7
8
9,11
10

303,941,872
1,536,908,376
883,744,599
189,602,004
33,837,593
2,948,034,444

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

303,941,872
1,536,908,376
883,744,599
189,602,004
33,837,593
2,948,034,444

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

30.5
12
13
14
15

36,348,041
23,477,776
605,887,583
60,000,000
2,920,235,641
101,842,862
7,044,958
686,837
12,382,285
8,616,596
3,776,522,579
6,724,557,023

21,846,258
215,127,988
65,000,000
2,805,558,278
1,651,453
5,004,606
1,014,216
9,624,552
8,827,134
3,133,654,485
5,951,245,290

19,473,070
137,324,818
65,000,000
2,844,170,722
1,839,496
1,280,300
1,341,595
7,912,236
5,989,180
3,084,331,417
5,311,678,718

36,348,041
5,850,000
605,887,583
60,000,000
2,920,235,641
101,842,862
7,044,958
686,837
12,382,285
8,616,596
3,758,894,803
6,706,929,247

5,850,000
215,127,988
65,000,000
2,805,558,278
1,651,453
5,004,606
1,014,216
9,624,552
8,827,134
3,117,658,227
5,935,249,032

5,850,000
137,324,818
65,000,000
2,844,170,722
1,839,496
1,280,300
1,341,595
7,912,236
5,989,180
3,070,708,347
5,298,055,648

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

16
17
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจําปี
2558

143

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

11,18

725,475,160 707,019,346 664,300,096 725,475,160 707,019,346 664,300,096

11,19

73,463,082 86,372,911 79,618,323 73,463,082 86,372,911 79,618,323
78,782,797 62,502,598 42,124,464 78,782,797 62,502,598 42,124,464
219,679,093 183,582,835 176,037,810 219,679,093 183,582,835 176,037,810
38,436,559 27,927,974 26,154,963 38,436,559 27,927,974 26,154,963
1,135,836,691 1,067,405,664 988,235,656 1,135,836,691 1,067,405,664 988,235,656

11,19
11,20
20
21

70,641,582 89,374,696 91,979,414 70,641,582 89,374,696 91,979,414
76,986,116 73,499,325 69,327,264 76,986,116 73,499,325 69,327,264
34,004,615 31,197,149 32,039,324 34,004,615 31,197,149 32,039,324
79,138,956 78,423,128 66,015,474 79,138,956 78,423,128 66,015,474
2,248,690
2,091,038
1,445,117
2,248,690
2,091,038
1,445,117
263,019,959 274,585,336 260,806,593 263,019,959 274,585,336 260,806,593
1,398,856,650 1,341,991,000 1,249,042,249 1,398,856,650 1,341,991,000 1,249,042,249

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงาน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

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
22
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000
450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000
674,379,513 674,379,513 674,379,513 674,379,513 674,379,513 674,379,513
45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
4,161,082,100 3,437,305,170 2,896,982,147 4,143,454,324 3,421,308,912 2,883,359,077
(4,761,240) 2,569,607 (3,725,191) (4,761,240) 2,569,607 (3,725,191)
5,325,700,373 4,609,254,290 4,062,636,469 5,308,072,597 4,593,258,032 4,049,013,399
6,724,557,023 5,951,245,290 5,311,678,718 6,706,929,247 5,935,249,032 5,298,055,648

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําปี
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

144

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

(ปรับปรุงใหม่)

2557
(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรขาดทุน:
รายได้

รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

23

รวมค่าใช้จ่าย

ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

12

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�ำไรส�ำหรับปี

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7,346,829,616 6,853,210,262 7,346,829,616 6,853,210,262
49,600,072
46,461,962
49,600,072
46,461,962
19,374,486
14,498,501
20,602,986
15,668,501
7,415,804,174 6,914,170,725 7,417,032,674 6,915,340,725
4,320,864,306 4,188,176,355 4,320,864,306 4,188,176,355
972,819,547 962,956,510 972,819,547 962,956,510
672,113,043 600,919,601 672,113,043 600,919,601
5,965,796,896 5,752,052,466 5,965,796,896 5,752,052,466
1,450,007,278 1,162,118,259 1,451,235,778 1,163,288,259
2,757,378
3,543,188
1,452,764,656
(12,692,286)
1,440,072,370
(135,411,110)
1,304,661,260

1,165,661,447
(13,833,585)
1,151,827,862
(109,753,630)
1,042,074,232

1,451,235,778
(12,692,286)
1,438,543,492
(135,411,110)
1,303,132,382

1,163,288,259
(13,833,585)
1,149,454,674
(109,753,630)
1,039,701,044

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจําปี
2558

145

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

(ปรับปรุงใหม่)

2557
(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
13
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
21
ส่วนแบ่งผลก�ำไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของกิจการร่วมค้า - สุทธิจากภาษีเงินได้
12
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

6,294,798

(7,330,847)

6,294,798

(7,330,847)

6,294,798

(7,330,847)

6,294,798

(4,986,970)

(6,751,209)

(4,986,970)

(6,751,209)

102,640
(4,884,330)
(12,215,177)

-

-

(6,751,209)
(456,411)

-

(4,986,970)
(12,317,817)

(6,751,209)
(456,411)

1,292,446,083 1,041,617,821 1,290,814,565 1,039,244,633

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น

(7,330,847)

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2.90

2.32

2.90

2.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง

ผลสะสมจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ก�ำไรส�ำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - หลังการปรับปรุง

ผลสะสมจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

26

4

26

4

หมายเหตุ

ก�ำไรสะสม

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000

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

3,454,537,808
(17,232,638)
3,437,305,170
1,304,661,260
(4,884,330)
1,299,776,930
(576,000,000)
4,161,082,100

2,915,113,151
(18,131,004)
2,896,982,147
1,042,074,232
(6,751,209)
1,035,323,023
(495,000,000)
3,437,305,170

2,569,607
2,569,607
(7,330,847)
(7,330,847)
(4,761,240)

(3,725,191)
(3,725,191)
6,294,798
6,294,798
2,569,607

2,569,607
2,569,607
(7,330,847)
(7,330,847)
(4,761,240)

(3,725,191)
(3,725,191)
6,294,798
6,294,798
2,569,607

การเปลีย
่ นแปลง
จั
ด
สรรแล้
ว
ทุนที่ออก
จากการวัดมูลค่า รวมองค์ประกอบ
ส�ำรอง
จ�ำหน่าย
ส่วนเกิน
เงินลงทุนในหลัก อื่นของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
และช�ำระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ทรัพย์เผือ
่ ขาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

4,626,486,928
(17,232,638)
4,609,254,290
1,304,661,260
(12,215,177)
1,292,446,083
(576,000,000)
5,325,700,373

4,080,767,473
(18,131,004)
4,062,636,469
1,042,074,232
(456,411)
1,041,617,821
(495,000,000)
4,609,254,290

รวม

(หน่วย: บาท)

รายงานประจําปี
2558
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

146

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง

ผลสะสมจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ก�ำไรส�ำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - หลังการปรับปรุง

ผลสะสมจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

26

4

26

4

หมายเหตุ

ก�ำไรสะสม

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000

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

3,438,541,550
(17,232,638)
3,421,308,912
1,303,132,382
(4,986,970)
1,298,145,412
(576,000,000)
4,143,454,324

2,901,490,081
(18,131,004)
2,883,359,077
1,039,701,044
(6,751,209)
1,032,949,835
(495,000,000)
3,421,308,912

2,569,607
2,569,607
(7,330,847)
(7,330,847)
(4,761,240)

(3,725,191)
(3,725,191)
6,294,798
6,294,798
2,569,607

2,569,607
2,569,607
(7,330,847)
(7,330,847)
(4,761,240)

(3,725,191)
(3,725,191)
6,294,798
6,294,798
2,569,607

การเปลีย
่ นแปลง
จัดสรรแล้วทุนที่ออก
จากการวัดมูลค่า รวมองค์ประกอบ
ส�ำรอง
จ�ำหน่าย
ส่วนเกิน
เงินลงทุนในหลัก อื่นของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
และช�ำระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ทรัพย์เผือ
่ ขาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

4,610,490,670
(17,232,638)
4,593,258,032
1,303,132,382
(12,317,817)
1,290,814,565
(576,000,000)
5,308,072,597

4,067,144,403
(18,131,004)
4,049,013,399
1,039,701,044
(456,411)
1,039,244,633
(495,000,000)
4,593,258,032

รวม

(หน่วย: บาท)
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งบกระแสเงินสด

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

ก�ำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
ขาดทุน(ก�ำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
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

2557
(ปรับปรุงใหม่)

1,440,072,370 1,151,827,862 1,438,543,492 1,149,454,674
494,488,930
(4,514,808)
5,000,000
(2,757,378)
(66,112)
3,298,921
(49,508)
10,047,511
(49,600,072)
(3,014,170)
10,321,264

476,992,149
10,354
1,432,759
(3,543,188)
696,560
298,302
9,000,407
(46,461,962)
(1,098,532)
11,598,096

494,488,930
(4,514,808)
5,000,000
(66,112)
3,298,921
(49,508)
10,047,511
(49,600,072)
(3,014,170)
(1,228,500)
10,321,264

476,992,149
10,354
1,432,759
696,560
298,302
9,000,407
(46,461,962)
(1,098,532)
(1,170,000)
11,598,096

1,903,226,948 1,600,752,807 1,903,226,948 1,600,752,807
(92,231,855)
215,935
18,196,210
5,846

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

(92,231,855)
215,935
18,196,210
5,846

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

(4,555,455)
4,825,511
(4,555,455)
4,825,511
36,171,947
6,389,773
36,171,947
6,389,773
157,652
645,921
157,652
645,921
(14,798,215) (4,322,910) (14,798,215) (4,322,910)
1,846,389,013 1,561,025,365 1,846,389,013 1,561,025,365
(10,321,264) (11,598,096) (10,321,264) (11,598,096)
(119,576,367) (91,682,564) (119,576,367) (91,682,564)
1,716,491,382 1,457,744,705 1,716,491,382 1,457,744,705

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินปันผลจ่าย

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)

(36,348,041)
(2,512,847,600)
(919,752,053)
2,700,817,781
464,034,574
(520,973,346)
6,791,928
(100,191,410)
(4,342,500)
37,783,151
2,909,170
1,228,500
(880,889,846)
(86,591,235)
3,486,791
2,807,466
(576,000,000)
(656,296,978)
179,304,558
124,637,314
303,941,872

(1,733,455,814)
(268,867,788)
300,373,352
112,060,266
(318,141,411)
3,656,306
188,043
(4,378,173)
31,258,124
1,075,752
1,170,000
(1,875,061,343)

2557
(ปรับปรุงใหม่)

(36,348,041)
(2,512,847,600)
(919,752,053)
2,700,817,781
464,034,574
(520,973,346)
6,791,928
(100,191,410)
(4,342,500)
37,783,151
2,909,170
1,228,500
(880,889,846)

(1,733,455,814)
(268,867,788)
300,373,352
112,060,266
(318,141,411)
3,656,306
188,043
(4,378,173)
31,258,124
1,075,752
1,170,000
(1,875,061,343)

(79,618,323) (86,591,235) (79,618,323)
4,172,061
3,486,791
4,172,061
(842,175)
2,807,466
(842,175)
(495,000,000) (576,000,000) (495,000,000)
(571,288,437) (656,296,978) (571,288,437)
(988,605,075) 179,304,558 (988,605,075)
1,113,242,389 124,637,314 1,113,242,389
124,637,314 303,941,872 124,637,314

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์และเงินประกันผลงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

54,948,292
85,533,385

83,768,193
52,850,060

54,948,292
85,533,385

83,768,193
52,850,060

รายงานประจําปี
2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1.

ข้อมูลทั่วไป

2.

เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท
เพรซิเดนท์ ไรซ์ โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทฯด�ำเนิน
ธุรกิจหลักในการผลิตและจ�ำหน่ายขนมปัง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
ในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการ
เงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทฯได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ง
มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้
รับการปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิบตั นิ ี้ไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีก่ ล่าวข้าง
ต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
		

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�ำไรขาดทุน หรือใน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนก็ได้  นอกจากนี้ หากกรณีที่กิจการมีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งาน มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ ำ� หนดให้กจิ การต้องรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่ได้รบั สิทธิในก�ำไรขาดทุนทันทีเมือ่ มีการแก้ไขโครงการ
หรือเมื่อรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
บริษทั ฯรับรูร้ ายการก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ อยูแ่ ต่
เดิมแล้ว การเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายการดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายการต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับสิทธิในระหว่างปี  จากการทยอยรับรู้
ในก�ำไรขาดทุนไปเป็นรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนทันทีและได้ทำ� การปรับปรุงรายการของปีปจั จุบนั และปรับย้อนหลังงบการเงินปีกอ่ นทีน่ ำ� มาแสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนว่าบริษัทฯใช้นโยบายบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน

		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูก
ยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับผู้ลงทุนรายอื่น
ในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน
(Joint arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก�ำหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น การด�ำเนินงานร่วมกัน
(Joint operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน กล่าว
คือ หากเป็นการด�ำเนินงานร่วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการด�ำเนินงานร่วม
กันตามส่วนทีต่ นมีสทิ ธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กจิ การรับรูเ้ งินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธี
ส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินนีเ้ นือ่ งจากบริษทั ฯใช้วธิ สี ว่ นได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในการร่วมค้าอยูแ่ ต่
เดิมแล้ว

มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน
บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ
มาตรฐานฉบับนีก้ ำ� หนดแนวทางเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม กล่าวคือ
หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรม
นั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ
ฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มี รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่  รวมถึง
แนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
4.

ผลสะสมจากการเปลีย
่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนือ
่ งจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื่องจาก
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงิน

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรลดลง

19,170
1,937
(17,233)

1 มกราคม 2557

20,178
2,047
(18,131)
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานลดลง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
ก�ำไรเพิ่มขึ้น
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
5.

1,008
(110)
898
0.002

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
5.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า

รายได้จากการขายจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้
ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว
ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
ก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
5.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของ
สินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตประกอบด้วยต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย
วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงานถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
5.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ข) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ค) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าว
บันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
ง) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัด
จ�ำหน่าย บริษทั ฯตัดบัญชีสว่ นเกิน/รับรูส้ ว่ นต�ำ่ กว่ามูลค่าตราสารหนีต้ ามอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงซึง่ จ�ำนวนทีต่ ดั จ�ำหน่าย/
รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
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จ) เงินลงทุนในบริษทั อืน่ ซึง่ เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงมูลค่าตามราคาทุน บริษทั ฯ
จะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของเงินลงทุนต�ำ่ กว่าราคาทุนในบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของงวด
ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดัง
กล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน
จะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนทีม่ กี ารโอนเปลีย่ น
เมือ่ มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิที่ได้รบั กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของ
ก�ำไรหรือขาดทุน
5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2545 คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีอัตราลดลงทวีคูณตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
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
บริษทั ฯตัดรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมือ่ จ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษทั ฯบันทึกมูลค่าเริม่ แรกของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรูร้ ายการเริม่ แรก สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษทั ฯตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำ� กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นนั้
ยกเว้นคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 คิดค่าตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีอัตราลดลงทวีคูณ และจะประเมินการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธกี ารตัดจ�ำหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
				
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
5 ปี
5.8 สิทธิการเช่าที่ดินและค่าตัดจ�ำหน่าย

สิทธิการเช่าที่ดินแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายของสิทธิการเช่าที่ดินค�ำนวณจากราคาทุนของ
สินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าระหว่าง 10 -15 ปี
ค่าตัดจ�ำหน่ายรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่
ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
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นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึง่
ท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุม
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ
5.10 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการ
เงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้
เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
5.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่
เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็น
รายการที่ได้มีการท�ำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้านั้น
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯหากมีข้อบ่ง
ชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาด
ว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทสี่ ะท้อนถึงการประเมินความเสีย่ งในสภาพตลาด
ปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจการสามารถจะ
ได้มาจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนัน้ ผูซ้ อื้ กับผูข้ ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ น
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวด
ก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่
รับรูใ้ นงวดก่อนก็ตอ่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงประมาณการที่ใช้กำ� หนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายหลังจากการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อย
ค่าครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วร
จะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษทั ฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
		

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษทั ฯมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและเมือ่ เสียชีวติ ซึง่ บริษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน นอกจากนัน้ บริษทั ฯจัดให้มโี ครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื่นของพนักงานได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา
บริษัทฯค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับโครงการผล
ประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับโครงการผล
ประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ งั้ จ�ำนวนในก�ำไรหรือขาดทุนทันทีทมี่ กี ารแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมือ่ กิจการ
รับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
5.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

		

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
บริษทั ฯรับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีสำ� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ที่
บริษัทฯจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯจะไม่มกี ำ� ไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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5.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคา
เสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมส�ำหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ
6.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่
มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ที่ส�ำคัญ มีดังนี้
สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ว
หรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด
ขึน้ จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นต้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระ
ส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า
ซึง่ ตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�ำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยู่ในตลาด โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งทางด้านเครดิต (ทัง้ ของธนาคารและ
คู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค�ำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุตธิ รรมทีแ่ สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผย
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิก
ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
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นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อย
ค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน ประมาณ
ขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก
ฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญเกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน  
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
2558

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร (ในกองทุนส่วนบุคคล)
รวม

2,439
293,281
8,222
303,942

2557

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง
1.70 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.13 ถึง 2.00 ต่อปี)
8.

เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4 - 6 เดือน
เงินฝากประจ�ำ
ตั๋วแลกเงินและใบรับเงินฝาก
เงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนส่วนบุคคล (หมายเหตุ 13)
รวม

105,000
600,010
530,000
301,898
1,536,908

2557

720,010
860,000
94,335
1,674,345

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์  เงินฝากประจ�ำ ตั๋วแลกเงินและใบรับเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.25
ถึง 1.90 ต่อปี (2557: ร้อยละ 1.40 ถึง 3.10 ต่อปี)

รายงานประจําปี
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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9.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)
2558

2557

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

347
347

458
458

510,504

456,887

371,118
614
40
882,276
(107)
882,169
882,516

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

70
1,158
1,228
883,744

60
1,237
1,297
791,152

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
10.

สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

สินค้าส�ำเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่อ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

2558

2557

4,584
4,499
83,825
53,775
42,919
189,602

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

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจําปี
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11.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2558

2557

นโยบายการก�ำหนดราคาและการกู้ยืม

706.3

691.3

1.3
3.5

1.2
4.1

ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยค�ำนึงถึง
ปริมาณการซื้อ
ตามอัตราที่ระบุในสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด

3.6
1.5
0.7
1.2

4.7
1.6
0.7
1.2

ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ตามที่ประกาศจ่าย

2.4

2.3

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี (2557:  ร้อยละ 3.25 ต่อปี)

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ซื้อสินค้า
ค่าเช่าจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า

ขายสินค้า
รายได้ค่าบริการ
ค่าเช่ารับ
เงินปันผลรับ

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยจ่าย

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

2557

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

กิจการร่วมค้า (บริษัทฯถือหุ้นในกิจการดังกล่าวและมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)  
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นในบริษัทฯและ/หรือมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน (มีกรรมการที่เกี่ยวโยงกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

417
417

518
518

156,852
18,817
175,669

175,690
16,561
192,251

80,063
(3,421)
76,642
(40,624)
36,018

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

76,986

73,499

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)

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

รายงานประจําปี
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ในระหว่างปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ (รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย) มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

73,499

18,824

(15,337)

76,986

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

ในระหว่างปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ต่อไปนี้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดัง
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม
12.

2558

2557

54.3
3.2
57.5

52.3
3.0
55.3

เงินลงทุนในการร่วมค้า
12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้านี้เป็นเงินลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การร่วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

ทุนเรียก
ช�ำระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล้านบาท 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
2558
2557

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน
เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
รวมเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า

ด�ำเนินธุรกิจ
ร้านอาหารญี่ปุ่น

15

ร้อยละ

ร้อยละ

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

39

39

23,478

21,846

5,850

5,850

23,478

21,846

5,850

5,850

ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทฯร่วมกับผู้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งและบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง
ได้จัดตั้ง บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจด้านร้านอาหารญี่ปุ่น โดยบริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท
ดังกล่าวจ�ำนวน 585,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 5.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 39 และ
ได้ถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจําปี
2558

161

12.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

การร่วมค้า

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์
ฟู้ดส์ จ�ำกัด
รวม

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าในระหว่างปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในการร่วมค้าใน
ระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯรับ
ระหว่างปี

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2,757
2,757

3,543
3,543

103
103

-

1,228
1,228

1,170
1,170

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้า

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2557

42.7
6.8
25.5
(14.6)
(0.3)
60.1
39%
23.4
23.4

30.2
5.3
37.1
(16.2)
(0.2)
56.2
39%
21.9
21.9

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

รายงานประจําปี
2558
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สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558

2557

129.1
14.2
0.7
3.5
7.1
7.1

160.9
21.6
0.2
2.0
9.1
9.1

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด

รายได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
13.

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี

เงินฝากประจ�ำกับสถาบันการเงิน

เงินฝากประจ�ำ
เงินลงทุนในเงินฝากประจ�ำกับสถาบันการเงิน
หลักทรัพย์เผื่อขาย

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออก
โดยบริษัทหรือภาคเอกชน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
หัก: ก�ำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมเงินลงทุน

จัดประเภทเป็น
เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 8)
เงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุน

มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

288,000
288,000

288,000
288,000

100,000
100,000

100,000
100,000

277,313

278,473

22,267

22,321

232,629
115,796
625,738

236,650
104,663
619,786

143,028
33
40,923
206,251

144,777
34
42,331
209,463

(5,952)
619,786
907,786

619,786
907,786

3,212
209,463
309,463

209,463
309,463

301,898
605,888
907,786

94,335
215,128
309,463

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจําปี
2558
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558
ยอดคงเหลือต้นปี

เพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
จ�ำหน่ายระหว่างปี - ราคาทุน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่าย
ลูกหนี้จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการจ�ำหน่าย
รวม
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหลักทรัพย์
ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายปี

2557

309,463

293,866

1,617,578
806

422,314
150

(1,004,831)
(256)
(3,233)
(1,008,320)
(2,578)
(9,163)
907,786

(412,433)
(892)
(697)
(414,022)
(714)
7,869
309,463

บริษัทฯได้จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลเพื่อการลงทุน  ซึ่งบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสามแห่ง โดยมีการลงทุนใน
เงินฝากประจ�ำกับสถาบันการเงิน หุ้นสามัญของบริษัทหลายแห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และพันธบัตรตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน ซึ่งมีอัตราผล
ตอบแทนระหว่างร้อยละ 1.20 ถึง 5.30 ต่อปี (2557: ร้อยละ 2.22 ถึง 4.65 ต่อปี) โดยบริษัทฯ จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ในระหว่างปี บริษทั ฯรับรูผ้ ลตอบแทนจากเงินลงทุนดังกล่าวในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเป็นจ�ำนวน 20.8 ล้านบาท
(2557: 10.2 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว โดยใช้มูลค่าอ้างอิงจากบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนสามแห่งดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนลดลงจ�ำนวนประมาณ 9.2 ล้านบาท (2557: เพิ่มขึ้น 7.9 ล้าน
บาท) บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายดังกล่าวในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
14.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ทุนช�ำระแล้ว
ล้านบาท

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

ผลิตและจ�ำหน่าย
สินค้าประเภทแป้ง
ธุรกิจการเกษตรเพื่อ
ส่งออก
ให้บริการสนามกอล์ฟ

สัดส่วนเงินลงทุน

มูลค่าเงินลงทุน (ราคาทุน)

2558

2557

2558

2557

ร้อยละ

ร้อยละ

พันบาท

พันบาท

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
(7,000)
60,000

5,000
2,000
67,000
(2,000)
65,000

รายงานประจําปี
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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สินทรัพย์สุทธิตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่จัดท�ำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท สหชลผลพืช จ�ำกัด และบริษัท
เทรชเชอร์ฮิลล์ จ�ำกัด ตามส่วนของเงินลงทุนที่บริษัทฯถืออยู่คิดเป็นจ�ำนวนประมาณ 1.1 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ (2557:
4.1 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ในปัจจุบัน บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว เนื่องจาก
บริษัทฯคาดว่าจะไม่ได้รับคืนเงินลงทุนดังกล่าว
15.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน

งานระหว่าง
อาคารและ
เครื่องตกแต่ง
ก่อสร้างและ
ส่วนปรับปรุง เครื่องจักรและ และอุปกรณ์
สินทรัพย์
อาคาร
อุปกรณ์
ส�ำนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2558

217,985
59,185
277,170
96,130
373,300

1,031,336 3,280,309
74
4,748
17,655
116,410
(5,827)
(15,688)
1,043,238 3,385,779
8,210
9,925
70,060
(51)
(30,272)
1,053,112 3,433,777

890,417
40,503
25,707
(31,273)
925,354
42,889
19,744
(46,818)
941,169

780,603
16,204
113,913
(15,618)
895,102
11,069
51,536
(18,118)
939,589

64,268 6,264,918
321,569
442,283
(273,685)
(68,406)
112,152 6,638,795
450,312
608,610
(151,265)
(95,259)
411,199 7,152,146

-

349,977 1,815,423
49,528
251,631
(1,465)
(15,688)
398,040 2,051,366
50,294
264,091
(15)
(29,132)
448,319 2,286,325

702,640
80,553
(31,136)
752,057
80,354
(46,740)
785,671

552,707
94,094
(15,027)
631,774
96,916
(17,095)
711,595

-

3,420,747
475,806
(63,316)
3,833,237
491,655
(92,982)
4,231,910

645,198
604,793

173,297
155,498

263,328
227,994

112,152
411,199

2,805,558
2,920,236

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคา - จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคา - จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558

277,170
373,300

1,334,413
1,147,452

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

2557 (353 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2558 (363 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

475,806
491,655

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�ำนวน 233
ล้านบาท (2557: 262 ล้านบาท)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจําปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่า
เสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 2,156 ล้านบาท (2557: 1,808 ล้านบาท)
ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯได้เข้าท�ำสัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เป็นจ�ำนวนเงิน 2,886
ล้านเยนหรือประมาณ 874 ล้านบาท ซึ่งมีก�ำหนดส่งมอบระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2559
16.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

2557

17,114
4,343
21,457
(14,412)
7,045

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

2,302

654

ราคาทุน

ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อเพิ่ม
ยอดคงเหลือสิ้นปี
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจ�ำหน่ายที่รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
17.

สิทธิการเช่า
(หน่วย: พันบาท)
2558

สิทธิการเช่าที่ดิน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจ�ำหน่ายที่รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
18.

2557

3,528
(2,841)
687

3,528
(2,514)
1,014

327

328

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

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

2558

2557

175,564
392,465
105
85,253
72,088
725,475

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

รายงานประจําปี
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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19.

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดจ�ำหน่าย
สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน

80,063
(3,421)
76,642
(40,624)

70,793
(3,330)
67,463
(32,839)

150,856
(6,751)
144,105
(73,463)

36,018

34,624

70,642

รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2557

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดจ�ำหน่าย
สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน

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

รวม

บริษทั ฯได้ทำ� สัญญาเช่าการเงินกับบริษทั ลีสซิง่ เพือ่ เช่ายานพาหนะไว้ใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการ โดยมีกำ� หนดช�ำระค่าเช่าเป็น
รายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 3 ปี

รวม

78.0
(4.5)
73.5

72.9
(2.3)
70.6

150.9
(6.8)
144.1

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 3 ปี

รวม

92.4
(6.1)
86.3

92.7
(3.3)
89.4

185.1
(9.4)
175.7

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
20.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการและพนักงาน

21.

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

บริษทั ฯรับฝากเงินจากกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินกับบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการออม
ทรัพย์และหาประโยชน์ในการฝากและถอนเงินได้ดีกว่าการฝากกับธนาคาร โดยกรรมการและพนักงานแต่ละคนจะมีสมุดคู่ฝากในการฝาก
และถอนเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี (2557: ร้อยละ 3.25 ต่อปี) บริษัทฯ
แสดงเงินฝากจ�ำนวนนี้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
โครงการ
ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของ
พนักงาน

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่)

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน

รวม

60,539

5,476

66,015

4,519
3,018

999
196

5,518
3,214

-

384
(116)

384
(116)

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

2,076
5,654
(3,383)

(940)

2,076
5,654
(4,323)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่)

72,423

5,999

78,422

รายงานประจําปี
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบาท)
โครงการ
ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของ
พนักงาน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่)

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน

รวม

72,423

5,999

78,422

5,754
3,085

977
145

6,731
3,230

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

-

32
21
34

32
21
34

33
(463)
5,897
(13,978)

(820)

33
(463)
5,897
(14,798)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

72,751

6,388

79,139

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์โดยมีการให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมแก่พนักงาน ท�ำให้มีภาระหนี้สิน
เกี่ยวกับต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 22.2 ล้านบาท ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 ในระหว่างปี บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้
รายการต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่ได้รบั สิทธิจากการทยอยรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนไปเป็นรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนทันที เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
2558

2557
(ปรับปรุงใหม่)

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

3,586
6,462
10,048

3,369
5,631
9,000

บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ 11 ล้านบาท (2557:
จ�ำนวน 21 ล้านบาท)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ปี)

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
(ขึ้นกับประเภทของพนักงานและผลประโยชน์)
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
(ขึ้นกับประเภทของพนักงาน)

2558

2557

5 - 18

5 - 29

6, 7

6, 9

2558

2557

(ร้อยละต่อปี)

(ร้อยละต่อปี)

2.35 - 3.14
5-6

2.66 - 4.12
5-7

12 - 50

12 - 50

สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

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

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราคิดลด

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
22.

ส�ำรองตามกฎหมาย

อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จ�ำนวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น
0.5%

ลดลง
0.5%

เพิ่มขึ้น
0.5%

ลดลง
0.5%

เพิ่มขึ้น
1.0%

ลดลง
1.0%

(2.8)
(0.1)

3.0
0.1

2.9
-

(2.8)
-

(6.2)
(0.2)

7.1
0.2

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทั ฯได้จดั สรรส�ำรอง
ตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

รายงานประจําปี
2558
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23.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

2557
(ปรับปรุงใหม่)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าน�้ำมันและค่าใช้จ่ายรถขนส่ง
ค่าน�้ำและค่าไฟฟ้า
ค่าก๊าซธรรมชาติ
24.

3,013,328
(482)
1,555,151
494,489
273,513
178,392
57,507

2,943,571
(142)
1,438,269
476,992
292,696
175,032
69,596

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

2557
(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน

134,985
872

112,060
-

(446)
135,411

(2,306)
109,754

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

1,833
480
2,313

2557

(1,574)
979
(595)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจําปี
2558

171

รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลของปีก่อน
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 27)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

1,440,072

1,151,828

20%
288,014
872

(ปรับปรุงใหม่)

1,438,543

20%
230,366

2557

1,149,455

20%
287,709

-

20%
229,891

872

-

(154,412)
12,536
(11,048)
(551)
(153,475)

(116,612)
11,431
(14,502)
(929)
(120,612)

(154,412)
12,536
(11,048)
(246)
(153,170)

(116,612)
11,431
(14,502)
(454)
(120,137)

135,411

109,754

135,411

109,754

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม

2,090
8,102
1,190
1,000
12,382

1,899
8,368
10,267

12,382

642
642
9,625

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

รายงานประจําปี
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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25.

ก�ำไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้น
สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรส�ำหรับปี (พันบาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
26.

1,304,661
450,000
2.90

(ปรับปรุงใหม่)

1,042,074
450,000
2.32

1,303,132
450,000
2.90

1,039,701
450,000
2.31

เงินปันผลจ่าย

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีเงินปันผลจ่ายดังนี้
อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น

(พันบาท)

(บาท)

297,000

0.66

22 พฤษภาคม 2558

279,000

0.62

17 กันยายน 2558

576,000

1.28

270,000

0.60

21 พฤษภาคม 2557

225,000

0.50

18 กันยายน 2557

495,000

1.10

วันที่จ่ายเงินปันผล

ส�ำหรับปี 2558

เงินปันผลงวดสุดท้ายประกาศจาก ที่ประชุมสามัญประจ�ำปี
ก�ำไรสะสมและก�ำไรของ ปี 2557
ผู้ถือหุ้นวันที่   
24 เมษายน 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการ
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศ
จากก�ำไรสะสมและก�ำไรส�ำหรับงวด บริษัทฯครั้งที่ 8 /2558
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2558
ส�ำหรับปี 2557

เงินปันผลงวดสุดท้ายประกาศจาก ที่ประชุมสามัญประจ�ำปี
ก�ำไรสะสมและก�ำไรของ ปี 2556
ผู้ถือหุ้นวันที่
22 เมษายน 2557
ที่ประชุมคณะกรรมการ
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศ
จากก�ำไรสะสมและก�ำไรส�ำหรับงวด บริษัทฯครั้งที่ 8 /2557
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2557

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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27.

การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนี้
บัตรส่งเสริมเลขที่

1973(3)2550

1343(2)/2555

2218(2)/2557

ลงวันที่

26 กันยายน 2550

22 มีนาคม 2555

25 กันยายน 2557

ผลิตอาหารพร้อม
รับประทาน

ผลิตผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่

ผลิตภัณพ์จาก
ธัญพืช

1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

2. สิทธิประโยชน์ส�ำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
กรรมการพิจารณาอนุมัติ
8 ปี
8 ปี
8 ปี
2.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (นับแต่วัน (จะหมดอายุในวันที่ (ไม่เกินร้อยละ100 (ไม่เกินร้อยละ100
2 มิถุนายน 2560) ของมูลค่าเงินลงทุน ของมูลค่าเงินลงทุน
ที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น) และได้รับ
ไม่รวมค่าที่ดินและ ไม่รวมค่าที่ดินและ
ยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ง
ทุนหมุนเวียน)
ทุนหมุนเวียน)
เสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
ค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
5 ปี
5 ปี
5 ปี
2.3 ได้รับอนุญาตให้น�ำผลขาดทุนประจ�ำปีที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากก�ำไรสุทธิ
ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล (นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลาตามข้อ 2.2)
1 ปี
ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
2.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับแต่วันน�ำ
เข้าครั้งแรก
2.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่น�ำเข้ามาเพื่อส่ง
1 ปี
ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
กลับออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
3. วันเริ่มใช้สิทธิในบัตรส่งเสริม
3 มิถุนายน 2552 ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ
1 ตุลาคม 2557
รายได้จากการขายของบริษทั ฯเป็นรายได้จากการขายสินค้าในประเทศ ซึง่ สามารถจ�ำแนกตามกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
รวมรายได้จากการขาย

2558

2557

3,606
3,741
7,347

3,162
3,691
6,853

รายงานประจําปี
2558
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28.

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

29.

ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงาน

30.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษทั ฯและพนักงานของบริษทั ฯได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยบริษทั
หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จ�ำกัด และจะจ่ายให้กับพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ใน
ระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�ำนวน 24.9 ล้านบาท (2557: 22.9 ล้านบาท)
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ ำ� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รบั
และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน ทัง้ นี้
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของบริษัทคือกรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ และ
ด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียว คือ ประเทศไทย โดยมีชอ่ งทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านการค้าส่ง และค้าปลีก โดยบริษทั ฯมีรายได้จากการ
ค้าส่งส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวนเงินประมาณ 6,628 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.4 ของยอดรายได้รวม (2557:
6,234 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.1 ของยอดรายได้รวม) ซึ่งเป็นรายได้จากลูกค้ารายใหญ่หนึ่งรายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 42.7  
ของยอดรายได้รวม (2557: ร้อยละ 41.0 ของยอดรายได้รวม) บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือ
ขาดทุนจากการด�ำเนินงาน ซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการ
เงิน ดังนั้น รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว
30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาก่อสร้างและซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งมีก�ำหนดส่งมอบระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2559 จ�ำนวนเงินประมาณ 383 ล้านบาท และ
2,595 ล้านเยน รวมเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 1,169 ล้านบาท (2557: 25.1 ล้านบาท และ 10.2 ล้านเยน รวมเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ
27.9 ล้านบาท) และกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 0.7 ล้านบาท (2557: 0.1 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้อง
กับการตกแต่งร้าน
30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน

บริษัทฯและกิจการร่วมค้าได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร และบริการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อายุสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี
บริษัทฯและกิจการร่วมค้ามีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ และ
บริการต่าง ๆ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทฯ

กิจการร่วมค้า

2558

2557

2558

2557

16.3
10.4

18.3
9.4

13.8
9.0

16.5
16.1

จ่ายช�ำระ

ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
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30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษทั ฯได้เข้าท�ำสัญญากับบริษทั ในต่างประเทศแห่งหนึง่ ในการขอใช้เครือ่ งหมายการค้า ซึง่ สัญญาดังกล่าวมีกำ� หนด 1 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว
บริษัทฯต้องจ่ายค่าสิทธิตามเกณฑ์และอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปี 2558 บริษัทฯมีค่าสิทธิจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าว 0.2 ล้าน
บาท (2557: ไม่มี) โดยสัญญานี้สิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2558 และในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯได้เข้าท�ำสัญญาเพื่อรับบริการค�ำ
ปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดของสินค้าจากบริษัทดังกล่าว สัญญามีก�ำหนด 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2559 และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา บริษัทฯต้องจ่ายค่าบริการตามเกณฑ์และอัตราที่
ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปี 2558 บริษัทฯมีค่าบริการจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 0.1 ล้านบาท
นอกจากนีก้ จิ การร่วมค้าได้เข้าท�ำสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันแห่ง
หนึง่ ในต่างประเทศเพือ่ การใช้เครือ่ งหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการด�ำเนินกิจการและการจัดการภัตตาคาร โดยภายใต้เงือ่ นไขในสัญญา
กิจการร่วมค้าต้องจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปี 2558 กิจการร่วมค้ามีค่าสิทธิจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็น
จ�ำนวนเงินประมาณ 3.0 ล้านบาท (2557: 3.7 ล้านบาท)
30.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อสินค้าระยะยาว

บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตเป็นระยะเวลา 5 - 7 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯมี
ข้อผูกพันที่จะต้องสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นต�่ำตามปริมาณที่ระบุในสัญญาดังนี้
ล�ำดับที่

ระยะเวลาสัญญา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

(ปี)

1
2
3

7
5
7

ปริมาณการสั่งซื้อก๊าซเฉลี่ย
(ล้านบีทียู)

30 พฤศจิกายน 2560
30 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2563

39,273 ต่อปี
202 ต่อวัน
23,385 ต่อปี

30.5 การค�้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 27.1 ล้าน
บาท (2557: 24.8  ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้ำ
ประกันเพื่อค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจ�ำนวน 23.1 ล้านบาท (2557: 20.8 ล้านบาท)  และเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจ�ำนวน
4.0 ล้านบาท (2557: 4.0 ล้านบาท)
นอกจากนี้ บริษัทฯได้น�ำเงินฝากประจ�ำจ�ำนวน 36.3 ล้านบาท ไปวางไว้กับกรมสรรพากรเพื่อค�้ำประกันการประเมินภาษี
เงินได้นิติบุคคลย้อนหลังของบริษัทฯ
30.6 คดีฟ้องร้อง

ในปี 2554 บริษทั ฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุบนท้องถนนเป็นจ�ำนวนมูลฟ้องรวมประมาณ 35.5 ล้านบาท
คดีส่วนใหญ่ซึ่งมีมูลฟ้องจ�ำนวน  30  ล้านบาท  ศาลชั้นต้นมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลค�ำพิพากษาอันเป็นที่
สิน้ สุดของคดีอาญาก่อน ซึง่ ศาลฎีกาของคดีอาญาได้พพิ ากษาอันเป็นทีส่ นิ้ สุดแล้ว ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างยืน่ เรือ่ งขอให้ศาลชัน้ ต้นพิจารณา
ส่วนอีก 1 คดีซึ่งมีมูลฟ้องจ�ำนวน 5.5 ล้านบาท ศาลฎีกาได้มีค�ำพิพากษาให้บริษัทฯช�ำระค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงิน 1.0
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 1.4 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้จ่ายช�ำระค่าเสียหายแล้วในเดือน
พฤศจิกายน 2558
บริษัทฯได้ท�ำประกันครอบคลุมความเสียหายไว้บางส่วนแล้ว และฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญ
เกิดขึ้นจากผลของเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
31.

ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

รายงานประจําปี
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

ระดับ 2

รวม

104,663
-

515,123

104,663
515,123

63

63

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
32.

-

เครื่องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิด
เผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน เงินลงทุนระยะยาว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว
บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
		

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

		

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าตามปกติของการด�ำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารควบคุมความ
เสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้   บริษัทฯขายสินค้าให้กับลูกหนี้ที่มีฐานะด้านการช�ำระหนี้ดี จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้อง
สูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั ฯมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่ คราวเงินลงทุนระยะยาว และเงิน
กู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึง
อยู่ในระดับต�่ำ 
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำ� คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินที่
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือ วันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
มากกว่า
ตามอัตรา
ไม่มี
1 ถึง 5 ปี
ตลาด
อัตราดอกเบี้ย

รวม

ล้านบาท

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
เงินลงทุนระยะยาว

45
1,537
36
1,618

501
501

247
247

-

-

12
884
105
1,001

304
1,537
884
36
606
3,367

0.10 - 1.70
1.25 - 5.30
1.70 - 1.90
1.20 - 5.13

725
725

725
144
111
980

3.20 - 4.75
3.00

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ/พนักงาน

73
111
184

71
71

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
มากกว่า
ตามอัตรา
ไม่มี
1 ถึง 5 ปี
ตลาด
อัตราดอกเบี้ย

รวม

ล้านบาท

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยาว

49
1,674
1,723

173
173

65

11

65

-

791
42
844

125
1,674
791
215
2,805

0.13 - 2.00
1.40 - 4.65
2.22 - 4.28

707
707

707
176
105
988

4.15 - 5.11
3.25

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ/พนักงาน

86
105
191

90
90

-

รายงานประจําปี
2558
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษทั ฯมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ สินค้าและเครือ่ งจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทั ฯ
ได้ตกลงท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญั ญาไม่เกินหนึง่ ปีเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ ง
บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สกุลเงิน

เยน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

2558

2557

(พัน)

(พัน)

9,128
1,086
21

88,616
1,237
11

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2557

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

0.3028
36.2538
39.7995

0.2765
33.1132
40.3552

บริษัทฯมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สกุลเงิน

เยน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

จ�ำนวนที่ซื้อ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

(ล้าน)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

3.5
1.0

0.2949 - 0.3017
35.7096 - 36.3387

วันครบก�ำหนดตามสัญญา

4 มกราคม - 11 มีนาคม 2559
4 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สกุลเงิน

เยน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

จ�ำนวนที่ซื้อ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

(ล้าน)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

68.6
0.5

0.2749 - 0.2869
32.8750 - 33.0140

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

วันครบก�ำหนดตามสัญญา

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

เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ และมีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้
ในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจําปี
2558
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มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

ก�ำไร

(ขาดทุน)

63

(47)

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
และเจ้าหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ สดงมูลค่ายุตธิ รรมตามราคาตลาด หรือค�ำนวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาด
ปัจจุบัน ส�ำหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกันหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ง) เงินกูย้ มื ระยะยาวทีจ่ า่ ยดอกเบีย้ ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
จ) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค�ำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ�ำลองตาม
ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่
เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทฯได้ค�ำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยง
ด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
33.

การบริหารจัดการทุน

34.

การอนุมัติงบการเงิน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.3:1 (2557: 0.3:1)
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
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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 2015, 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 2015, and its financial performance and cash flows for the year
then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
	Emphasis of Matter

I draw attention to Note 3 to the financial statements regarding the change in accounting policy due to the adoption of
TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits. The Company has restated the financial statements, in which the equity method is
applied, and the separate financial statements for the year ended 31 December 2014, presented herein as comparative
information, to reflect the adjustments resulting from such change. The Company has also presented the statement of financial
position, in which the equity method is applied, and the separate statement of financial position as at 1 January 2014 as
comparative information, using the newly adopted accounting policy for employee benefits. My opinion is not qualified in respect
of this matter.

Kamontip Lertwitworatep

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4377
EY Office Limited
Bangkok: 16 February 2016
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Statements of financial position
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2015
(Unit: Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied
Note

As at

As at

As at

Separate financial
statements
As at

As at

As at

31 December 2015 31 December 2014 1 January 2014 31 December 2015 31 December 2014 1 January 2014

(Restated)

(Restated)

Assets
Current assets

Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets

7
8
9, 11
10

303,941,872
1,536,908,376
883,744,599
189,602,004
33,837,593
2,948,034,444

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

303,941,872
1,536,908,376
883,744,599
189,602,004
33,837,593
2,948,034,444

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

30.5
12
13
14
15

36,348,041
23,477,776
605,887,583
60,000,000
2,920,235,641
101,842,862
7,044,958
686,837
12,382,285
8,616,596
3,776,522,579
6,724,557,023

21,846,258
215,127,988
65,000,000
2,805,558,278
1,651,453
5,004,606
1,014,216
9,624,552
8,827,134
3,133,654,485
5,951,245,290

19,473,070
137,324,818
65,000,000
2,844,170,722
1,839,496
1,280,300
1,341,595
7,912,236
5,989,180
3,084,331,417
5,311,678,718

36,348,041
5,850,000
605,887,583
60,000,000
2,920,235,641
101,842,862
7,044,958
686,837
12,382,285
8,616,596
3,758,894,803
6,706,929,247

5,850,000
215,127,988
65,000,000
2,805,558,278
1,651,453
5,004,606
1,014,216
9,624,552
8,827,134
3,117,658,227
5,935,249,032

5,850,000
137,324,818
65,000,000
2,844,170,722
1,839,496
1,280,300
1,341,595
7,912,236
5,989,180
3,070,708,347
5,298,055,648

Total current assets
Non-current assets

Restricted bank deposit
Investment in joint venture
Long-term investments
Other long-term investments
Property, plant and equipment
Advance payments for purchase of assets
Intangible assets
Leasehold rights
Deferred tax assets

Other non-current assets

Total non-current assets
Total assets

16
17
24

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 2015
(Unit: Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied
Note

As at

As at

As at

Separate financial
statements
As at

As at

As at

31 December 2015 31 December 2014 1 January 2014 31 December 2015 31 December 2014 1 January 2014

(Restated)

(Restated)

Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities

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

11, 18

725,475,160 707,019,346 664,300,096 725,475,160 707,019,346 664,300,096

11, 19

73,463,082 86,372,911 79,618,323 73,463,082 86,372,911 79,618,323
78,782,797 62,502,598 42,124,464 78,782,797 62,502,598 42,124,464
219,679,093 183,582,835 176,037,810 219,679,093 183,582,835 176,037,810
38,436,559 27,927,974 26,154,963 38,436,559 27,927,974 26,154,963
1,135,836,691 1,067,405,664 988,235,656 1,135,836,691 1,067,405,664 988,235,656

Total current liabilities
Non-current liabilities

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

70,641,582 89,374,696 91,979,414 70,641,582 89,374,696 91,979,414
76,986,116 73,499,325 69,327,264 76,986,116 73,499,325 69,327,264
34,004,615 31,197,149 32,039,324 34,004,615 31,197,149 32,039,324
79,138,956 78,423,128 66,015,474 79,138,956 78,423,128 66,015,474
2,248,690
2,091,038
1,445,117
2,248,690
2,091,038
1,445,117
263,019,959 274,585,336 260,806,593 263,019,959 274,585,336 260,806,593
1,398,856,650 1,341,991,000 1,249,042,249 1,398,856,650 1,341,991,000 1,249,042,249

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
22
Unappropriated
Other components of shareholders’ equity
Total shareholders’ equity

Total liabilities and shareholders’ equity

450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000
450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000
674,379,513 674,379,513 674,379,513 674,379,513 674,379,513 674,379,513
45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
4,161,082,100 3,437,305,170 2,896,982,147 4,143,454,324 3,421,308,912 2,883,359,077
(4,761,240) 2,569,607 (3,725,191) (4,761,240) 2,569,607 (3,725,191)
5,325,700,373 4,609,254,290 4,062,636,469 5,308,072,597 4,593,258,032 4,049,013,399
6,724,557,023 5,951,245,290 5,311,678,718 6,706,929,247 5,935,249,032 5,298,055,648

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 2015
(Unit: Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied
Note

2015

2014
(Restated)

Separate financial
statements
2015

2014
(Restated)

Profit or loss:
Revenues

Sales
Interest income
Other income

Total revenues
Expenses

Cost of sales
Selling expenses
Administrative expenses

23

Total expenses

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

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

12

Finance cost

Profit before income tax expenses

Income tax expenses
Profit for the year

24

7,346,829,616 6,853,210,262 7,346,829,616 6,853,210,262
49,600,072
46,461,962
49,600,072
46,461,962
19,374,486
14,498,501
20,602,986
15,668,501
7,415,804,174 6,914,170,725 7,417,032,674 6,915,340,725
4,320,864,306 4,188,176,355 4,320,864,306 4,188,176,355
972,819,547 962,956,510 972,819,547 962,956,510
672,113,043 600,919,601 672,113,043 600,919,601
5,965,796,896 5,752,052,466 5,965,796,896 5,752,052,466
1,450,007,278 1,162,118,259 1,451,235,778 1,163,288,259
2,757,378
3,543,188
1,452,764,656 1,165,661,447 1,451,235,778 1,163,288,259
(12,692,286) (13,833,585) (12,692,286) (13,833,585)
1,440,072,370 1,151,827,862 1,438,543,492 1,149,454,674
(135,411,110) (109,753,630) (135,411,110) (109,753,630)
1,304,661,260 1,042,074,232 1,303,132,382 1,039,701,044

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of comprehensive income (Continued)
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2015
(Unit: Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied
Note

2015

2014

Separate financial
statements
2015

(Restated)

2014
(Restated)

Other comprehensive income:

Other comprehensive income to be reclassified to
profit or loss in subsequent periods:
Gain (loss) on changes in value of availablefor-sale investments - net of income tax
13
Other comprehensive income to be reclassified to
profit or loss in subsequent periods 		 net of income tax
Other comprehensive income not to be reclassified to
profit or loss in subsequent periods:
Actuarial losses - net of income tax
21
Share of actuarial gain of joint venture - net of
income tax
12
Other comprehensive income not to be reclassified to
profit or loss in subsequent periods 		 net of income tax
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Earnings per share

Basic earnings per share

(7,330,847)

6,294,798

(7,330,847)

6,294,798

(7,330,847)

6,294,798

(7,330,847)

6,294,798

(4,986,970)

(6,751,209)

(4,986,970)

(6,751,209)

102,640
(4,884,330)
(12,215,177)

-

-

(6,751,209)
(456,411)

-

(4,986,970)
(12,317,817)

(6,751,209)
(456,411)

1,292,446,083 1,041,617,821 1,290,814,565 1,039,244,633
25

2.90

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

2.32

2.90

2.31

26

4

26

4

Note

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

Balance as at 31 December 2015

Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Dividend payment

Balance as at 31 December 2014 - as restated

Cumulative effect of change in accouting policy for employee benefits

Balance as at 31 December 2014 - as previously reported

Balance as at 31 December 2014

Profit for the year (restated)
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Dividend payment

Balance as at 31 December 2013 - as restated

Cumulative effect of change in accouting policy for employee benefits

Balance as at 31 December 2013 - as previously reported

President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2015

Share
premium

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

Issued and
paid-up
share capital

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

45,000,000
45,000,000
45,000,000

45,000,000
45,000,000
45,000,000
3,454,537,808
(17,232,638)
3,437,305,170
1,304,661,260
(4,884,330)
1,299,776,930
(576,000,000)
4,161,082,100

2,915,113,151
(18,131,004)
2,896,982,147
1,042,074,232
(6,751,209)
1,035,323,023
(495,000,000)
3,437,305,170

2,569,607
2,569,607
(7,330,847)
(7,330,847)
(4,761,240)

(3,725,191)
(3,725,191)
6,294,798
6,294,798
2,569,607

Changes in value
Appropriated of available-for-sale
statutory reserve Unappropriated
investments

Retained earnings

Other comprehensive
income

2,569,607
2,569,607
(7,330,847)
(7,330,847)
(4,761,240)

(3,725,191)
(3,725,191)
6,294,798
6,294,798
2,569,607

Total other
components of
shareholders’
equity

Other components of shareholders’ equity

Financial statements in which the equity method is applied

Statements of changes in shareholders’ equity

4,626,486,928
(17,232,638)
4,609,254,290
1,304,661,260
(12,215,177)
1,292,446,083
(576,000,000)
5,325,700,373

4,080,767,473
(18,131,004)
4,062,636,469
1,042,074,232
(456,411)
1,041,617,821
(495,000,000)
4,609,254,290

Total

(Unit: Baht)
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26

4

26

4

Note

Share
premium

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

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

45,000,000
45,000,000
45,000,000

45,000,000
45,000,000
45,000,000
3,438,541,550
(17,232,638)
3,421,308,912
1,303,132,382
(4,986,970)
1,298,145,412
(576,000,000)
4,143,454,324

2,901,490,081
(18,131,004)
2,883,359,077
1,039,701,044
(6,751,209)
1,032,949,835
(495,000,000)
3,421,308,912

2,569,607
2,569,607
(7,330,847)
(7,330,847)
(4,761,240)

(3,725,191)
(3,725,191)
6,294,798
6,294,798
2,569,607

Changes in value
Appropriated of available-for-sale
statutory reserve Unappropriated
investments

Retained earnings

Other comprehensive
income

2,569,607
2,569,607
(7,330,847)
(7,330,847)
(4,761,240)

(3,725,191)
(3,725,191)
6,294,798
6,294,798
2,569,607

Total other
components of
shareholders’
equity

Other components of shareholders’ equity

Financial statements in which the equity method is applied

Issued and
paid-up
share capital

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

Balance as at 31 December 2015

Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Dividend payment

Balance as at 31 December 2014 - as restated

Cumulative effect of change in accouting policy for employee benefits

Balance as at 31 December 2014 - as previously reported

Balance as at 31 December 2014

Profit for the year (restated)
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Dividend payment

Balance as at 31 December 2013 - as restated

Cumulative effect of change in accouting policy for employee benefits

Balance as at 31 December 2013 - as previously reported

President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2015

Statements of changes in shareholders’ equity (Continued)

4,610,490,670
(17,232,638)
4,593,258,032
1,303,132,382
(12,317,817)
1,290,814,565
(576,000,000)
5,308,072,597

4,067,144,403
(18,131,004)
4,049,013,399
1,039,701,044
(456,411)
1,039,244,633
(495,000,000)
4,593,258,032

Total

(Unit: Baht)
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Statements of cash flows
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2015
(Unit: Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied
2015

2014

Separate financial
statements
2015

(Restated)

Cash flows from operating activities

Profit before tax
1,440,072,370 1,151,827,862 1,438,543,492
Adjustments to reconcile profit before tax to net cash
provided by (paid from) operating activities:
Depreciation and amortisation
494,488,930 476,992,149 494,488,930
Allowance for doubtful accounts
10,354
Loss (gain) on disposals of property, plant and equipment
(4,514,808)
1,432,759
(4,514,808)
Allowance for impairment loss on other long-term investments
5,000,000
5,000,000
Share of profit from investment in joint venture
(2,757,378)
(3,543,188)
Gain on sales of short-term investments
(66,112)
(66,112)
Loss on sales of long-term investments
3,298,921
696,560
3,298,921
Unrealised loss (gain) on exchange
(49,508)
298,302
(49,508)
Provision for long-term employee benefits
10,047,511
9,000,407
10,047,511
Interest income
(49,600,072) (46,461,962) (49,600,072)
Dividend income from investments
(3,014,170)
(1,098,532)
(3,014,170)
Dividend income from joint venture
(1,228,500)
Interest expenses
10,321,264
11,598,096
10,321,264
Profit from operating activities before changes in
operating assets and liabilities
1,903,226,948 1,600,752,807 1,903,226,948
Decrease (increase) in operating assets
Trade and other receivables
(92,231,855) (30,670,391) (92,231,855)
Inventories
215,935
(15,599,644)
215,935
Other current assets
18,196,210
2,046,943
18,196,210
Other non-current assets
5,846
(3,042,645)
5,846
Increase (decrease) in operating liabilities
Trade and other payables
(4,555,455)
4,825,511
(4,555,455)
Other current liabilities
36,171,947
6,389,773
36,171,947
Other non-current liabilities
157,652
645,921
157,652
Provision for long-term employee benefits
(14,798,215)
(4,322,910) (14,798,215)
Cash from operating activities
1,846,389,013 1,561,025,365 1,846,389,013
Cash paid for interest expenses
(10,321,264) (11,598,096) (10,321,264)
Cash paid for income tax
(119,576,367) (91,682,564) (119,576,367)
Net cash from operating activities
1,716,491,382 1,457,744,705 1,716,491,382
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

2014
(Restated)

1,149,454,674
476,992,149
10,354
1,432,759
696,560
298,302
9,000,407
(46,461,962)
(1,098,532)
(1,170,000)
11,598,096
1,600,752,807
(30,670,391)
(15,599,644)
2,046,943
(3,042,645)
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

Annual Report
2015

President Bakery Public Company Limited

188

Statements of cash flows (continued)
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2015
(Unit: Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied
2015

2014

Separate financial
statements
2015

(Restated)

Cash flows from investing activities

Increase in restricted bank deposits
Cash paid for short-term investments
Cash paid for long-term investments
Cash received from sales of short-term
investments
Cash received from sales of long-term
investments
Acquisitions of property, plant and equipment
Proceeds from disposals of property, plant and equipment
Decrease (increase) in advance payments for
purchase of assets
Increase in intangible assets
Interest income
Dividend income from investments
Dividend income from joint venture
Net cash used in investing activities
Cash from financing activities

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

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents at beginning of year

Cash and cash equivalents at end of year (Note 7)

2014
(Restated)

(36,348,041)
(36,348,041)
(2,512,847,600) (1,733,455,814) (2,512,847,600) (1,733,455,814)
(919,752,053) (268,867,788) (919,752,053) (268,867,788)
2,700,817,781

300,373,352 2,700,817,781

300,373,352

464,034,574
(520,973,346)
6,791,928

112,060,266
(318,141,411)
3,656,306

112,060,266
(318,141,411)
3,656,306

464,034,574
(520,973,346)
6,791,928

(100,191,410)
188,043
(4,342,500)
(4,378,173)
37,783,151
31,258,124
2,909,170
1,075,752
1,228,500
1,170,000
(880,889,846) (1,875,061,343)

(100,191,410)
188,043
(4,342,500)
(4,378,173)
37,783,151
31,258,124
2,909,170
1,075,752
1,228,500
1,170,000
(880,889,846) (1,875,061,343)

(86,591,235) (79,618,323)
3,486,791
4,172,061
2,807,466
(842,175)
(576,000,000) (495,000,000)
(656,296,978) (571,288,437)
179,304,558 (988,605,075)
124,637,314 1,113,242,389
303,941,872 124,637,314

(86,591,235) (79,618,323)
3,486,791
4,172,061
2,807,466
(842,175)
(576,000,000) (495,000,000)
(656,296,978) (571,288,437)
179,304,558 (988,605,075)
124,637,314 1,113,242,389
303,941,872 124,637,314

Supplementary disclosures of cash flows information

Non-cash related transactions
Purchases of vehicles under financial lease agreements
Other payables for purchases of machinery and
		 equipment and retention

54,948,292

83,768,193

54,948,292

83,768,193

85,533,385

52,850,060

85,533,385

52,850,060

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

President Bakery Public Company Limited

Annual Report
2015

189

Notes to financial statements
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2015
1.

General information

2.

Basis of preparation

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.
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 year

		 The Company has adopted the revised (revised 2014) and new financial reporting standards issued by the Federation
of Accounting Professions which become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2015. These financial
reporting 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 standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on the Company’s
financial statements. However, some of these standards involve changes to key principles, which are summarised below.
		

TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits

		 This revised standard requires that the entity recognise actuarial gains and losses immediately in other comprehensive
income while the former standard allows the entity to recognise such gains and losses immediately in either profit or loss or
other comprehensive income, or to recognise them gradually in profit or loss. In addition, this revised standard also requires
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.
		 The change in recognising actuarial gains and losses does not have any impact on the financial statements as the
Company already recognises actuarial gains and losses immediately in other comprehensive income.
		 However, the Company has changed the recognition of past service costs in the current year from a gradual recognition
in profit or loss to an immediate recognition in profit or loss and adjusted the current year’s transactions and restated the prior
year’s financial statements, presented as comparative information, as if the Company had always applied this accounting policy.
The cumulative effect of changes in accounting policies is presented in Note 4 to the financial statements.
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		TFRS 11 Joint Arrangements

		 TFRS 11 supersedes TAS 31 Interests in Joint Ventures. This standard requires an entity investing in any other
entity to determine whether the entity and other investors have joint control in the investment. When joint control exists, there
is deemed to be a joint arrangement and the entity then needs to apply judgement to assess whether the joint arrangement is
a joint operation or a joint venture and to account for the interest in the investment in a manner appropriate to the type of joint
arrangement. If it is a joint operation, the entity is to recognise its shares of assets, liabilities, revenue and expenses of the
joint operation, in proportion to its interest, in its separate financial statements. If it is a joint venture, the entity is to account
for its investment in the joint venture using the equity method in the financial statements in which the equity method is applied
or the consolidated financial statements (if any), and at cost in the separate financial statements.
		 This standard does not have any impact on the financial statements since the Company already applies the equity
method to account for the investment in a joint venture.
		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 on 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
measurement. Entities are to apply the guidance under this standard if they are required by other financial reporting standards
to measure their assets or liabilities at fair value. The effects of the adoption of this standard are to be recognised prospectively.
		 This standard does not have any significant impact on the Company’s financial statements.
(b)	Financial reporting standards that will become effective in the future

		 During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the revised (revised 2015)
and new financial reporting standards and accounting treatment guidance which is effective for fiscal years beginning on or after
1 January 2016. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial
Reporting Standards. The Company’s management believes that the revised and new financial reporting standards and
accounting treatment guidance will not have any significant impact on the financial statements when they are initially applied.
4.	Cumulative effect of changes in accounting policies due to the adoption of new
financial reporting standards

As described in Note 3 to the financial statements, during the current year, the Company has changed some of its
accounting policies, as a result of the adoption of new and revised financial reporting standards. The cumulative effect of the
changes has been separately presented in the statements of changes in shareholders’ equity.
The amounts of adjustments affecting the statements of financial position and the statements of comprehensive income
are summarised below.
(Unit: Thousand Baht)

Financial statements in which the equity
method is applied and
Separate financial statements
31 December 2014

1 January 2014

19,170
1,937
(17,233)

20,178
2,047
(18,131)

Statements of financial position

Increase in provision for long-term employee benefits
Increase in deferred tax assets
Decrease in unappropriated retained earnings
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(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the
equity method is applied and
Separate financial statements
For the year ended 31 December 2014
Statements of comprehensive income
Profit or loss:

Decrease in employee benefits expenses
Increase in income tax expenses
Increase in profit

1,008
(110)
898

Earnings per share (Baht):

Increase in basic earnings per share

0.002

5.	Significant accounting policies
5.1	Revenue recognition
		

Sales of goods

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

		

Interest income

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

		Dividends

		

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

5.2	Cash and cash equivalents

		 Cash and cash equivalents consist of cash and deposits at banks, and all highly liquid investments with an original
maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
5.3	Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts

		 Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the
estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection experience
and analysis of debt aging.
5.4 Inventories

		 Inventories are valued at the lower of cost (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.
5.5 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.
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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.
5.6	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 and improvements
- 10 - 20 years
			 Machinery and equipment
5 - 20 years
			 Computer equipment
3 - 5 years
			 Furniture and office equipment 5 years
			 Motor vehicles
5 years
		 No depreciation is provided on land, construction in progress and assets under installation.
		 Depreciation is included in determining income.
		 An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are
expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when the asset
is derecognised.
5.7 Intangible assets

		 Intangible assets are 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:
				Useful lives

			

Computer software

5 years

President Bakery Public Company Limited

Annual Report
2015

193

5.8 Leasehold rights and amortisation

		 Land leasehold rights are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is calculated by reference to
cost on a straight-line basis over the lease period between 10 and 15 years.
		 The amortisation is included in determining income.
5.9	Related party transactions

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

Finance leases

		

Operating 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.
		 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.
5.11 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.
5.12 Impairment of assets

		 At the end of reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the property, plant and
equipment whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is
recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value
in use, is less than the carrying amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their
present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks
specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are
corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects the amount that the Company could obtain
from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs
of disposal.
		 An impairment loss is recognised in profit or loss.
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		 In the assessment of asset impairment if there is any indication that the previously recognised impairment losses
may no longer exist or may have decreased, the Company estimates the asset’s recoverable amount. A previously recognised
impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable
amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal
of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been
recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss.
5.13 Employee benefits
		

Short-term employee benefits

		

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.

		

Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Defined contribution plans

		 The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by
employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s contributions are
recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans and other long-term employee benefits

		 The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon retirement
under labor law and death. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan. In addition,
the Company provides other long-term employee benefit plan, namely long service awards.
		 The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit 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.
		 Past service costs are recognised in profit or loss on the earlier of the date of the plan amendment or curtailment
and the date that the Company recognises restructuring-related costs.
5.14 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.
5.15 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.
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		 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.
5.16 Fair value measurement

		 Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction
between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company applies a quoted market price in an
active market to measure its assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting
standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted market price is not available,
the Company measures fair value using valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximises the use
of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair value.
		 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised
within the fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair value measurement as follows:
		 Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities
		 Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly
		 Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
		 At the end of each reporting period, the Company determines whether transfers have occurred between levels
within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on
a recurring basis.
6.	Significant accounting judgements 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.
Impairment of equity investments

The Company treats available-for-sale investments and other investments as impaired when there has been a significant
or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination
of what is “significant” or “prolonged” requires judgement of the management.
Fair value of financial instruments

In determining the fair value of financial instruments recognised in the statement of financial position that are not actively
traded and for which quoted market prices are not readily available, the management exercises judgement, using a variety of
valuation techniques and models. The input to these models is taken from observable markets, and includes consideration
of credit risk (both bank and counterparty), liquidity, correlation and longer-term volatility of financial instruments. Change in
assumptions about these factors could affect the disclosures of fair value hierarchy.
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	Property plant and equipment and depreciation

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives
and residual values of the Company’s plant and equipment and to review estimated useful lives and residual values when there
are any changes.
In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical basis
and 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 no loss will result. Therefore, no provision for contingent liabilities is recorded
as at the end of reporting period.
7.	Cash and cash equivalents

Cash
Bank deposits
Bank deposits (in private fund)
Total

(Unit: Thousand Baht)
2015

2014

2,439
293,281
8,222
303,942

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

As at 31 December 2015, bank deposits in current and savings accounts and fixed deposits carried interests between
0.10 and 1.70 percent per annum (2014: between 0.13 and 2.00 percent per annum).
8.	Short-term investments

As at 31 December 2015 and 2014, short-term investments consisted of the following:

Special savings account 4 - 6 months
Fixed deposits
Bills of exchange and deposit receipt
Short-term investments in private funds (Note 13)
Total

(Unit: Thousand Baht)

2015

2014

105,000
600,010
530,000
301,898
1,536,908

720,010
860,000
94,335
1,674,345

As at 31 December 2015, savings account, fixed deposits, bills of exchange and deposit receipt carried interests between
1.25 and 1.90 percent per annum (2014: between 1.40 and 3.10 percent per annum).
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9.	Trade and other receivables

(Unit: Thousand Baht)
2015

2014

Trade receivables - related party

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

347
347

458
458

510,504

456,887

371,118
614
40
882,276
(107)
882,169
882,516

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

70
1,158
1,228
883,744

60
1,237
1,297
791,152

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
10.

Inventories

Finished goods
Work in process
Raw materials
Packaging materials
Spare parts and factory supplies
Total
11.	Related party transactions

(Unit: Thousand Baht)
2015

2014

4,584
4,499
83,825
53,775
42,919
189,602

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

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.
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(Unit: Million Baht)
2015

2014

Transfer pricing and lending policy

706.3

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

Transactions with related companies

Purchases of goods
Rental expenses

1.3

Interest expenses under finance lease
agreements

3.5

Transactions with joint venture

Sales of goods
Service income
Rental income
Dividend income

3.6
1.5
0.7
1.2

4.7
1.6
0.7
1.2

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

2.4

2.3 Interest at the rate of 3.00% per annum (2014:
3.25% per annum)

Transactions with related persons

Interest expenses

The balances of accounts as at 31 December 2015 and 2014 between the Company and those related persons or
parties are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

2015

2014

Trade and other receivables - related party (Note 9)

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

417
417

518
518

156,852
18,817
175,669

175,690
16,561
192,251

80,063
(3,421)
76,642
(40,624)
36,018
76,986

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

Trade and other payables - related parties (Note 18)

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
Liabilities under finance lease agreements - related party (Note 19)

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
Long-term loans from directors

President Bakery Public Company Limited
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During the year, movements of long-term loans from directors (including interest payable) are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Balance
as at
31 December 2014

Increase

Decrease

Balance
as at
31 December 2015

73,499

18,824

(15,337)

76,986

Long-term loans from directors

During the year

	Directors’ and management’s remuneration

During the years ended 31 December 2015 and 2014, the Company had employee benefit expenses payable to its
directors and management as below.
(Unit: Million Baht)

Short-term employee benefits
Post-employment benefits and other long-term benefits
Total
12.

2015

2014

54.3
3.2
57.5

52.3
3.0
55.3

Investment in joint venture
12.1 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:
Joint venture

Nature of
business

Paid-up
capital

Shareholding
percentage

Financial statements
in which the equity
method is applied

Separate
financial
statements

31
31
31
31
31
Million
31
Baht December December December December December December
2014
2015
2014
2015
2014
2015

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

15

Percent

Percent

39

39

Thousand Thousand Thousand Thousand
Baht
Baht
Baht
Baht

23,478

21,846

5,850

5,850

23,478

21,846

5,850

5,850

In May 2008, the Company, together with a foreign company and a local company, jointly established President Green
House Foods Company Limited to operate a Japanese restaurant. The Company had invested in 585,000 ordinary shares of
this company at par value Baht 10 per share, amounting to Baht 5.85 million, or equivalent to 39% interest, and has treated
this investment as investment in joint venture.
12.2 Share of comprehensive income and dividend received

		 During the years, the Company recognised its share of comprehensive income 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:
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(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the equity method is applied Separate financial statements

Joint venture

President Green House Foods
Company Limited
Total

Share of other comprehensive
Share of profit from
income from investment in
investment
in joint venture during the year joint venture during the year

Dividend received
during the year

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2,757
2,757

3,543
3,543

103
103

-

1,228
1,228

1,170
1,170

12.3 Summarised financial information of joint venture

		

Summarised information about financial position

(Unit: Million Baht)
As at 31 December
2015

2014

42.7
6.8
25.5
(14.6)
(0.3)
60.1
39%
23.4
23.4

30.2
5.3
37.1
(16.2)
(0.2)
56.2
39%
21.9
21.9

President Green House Foods Company Limited

Cash and cash equivalents
Other current assets
Non-current assets
Other current liabilities
Non-current liabilities
Net assets

Shareholding percentage
Share of net assets
Carrying amounts of joint venture based on equity method

		

Summarised information about comprehensive income

(Unit: Million Baht)
For the years ended 31 December
2015

2014

129.1
14.2
0.7
3.5
7.1
7.1

160.9
21.6
0.2
2.0
9.1
9.1

President Green House Foods Company Limited

Revenue
Depreciation and amortisation
Interest income
Income tax expenses
Profit
Other comprehensive income
Total comprehensive income

President Bakery Public Company Limited
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13.

Investments in private funds

(Unit: Thousand Baht)
31 December 2015

31 December 2014

Fair value

Cost/
Carrying
value

Fair value

288,000
288,000

288,000
288,000

100,000
100,000

100,000
100,000

277,313
232,629
115,796
625,738

278,473
236,650
104,663
619,786

22,267
143,028
33
40,923
206,251

22,321
144,777
34
42,331
209,463

(5,952)
619,786
907,786

619,786
907,786

3,212
209,463
309,463

209,463
309,463

Cost/
Carrying
value
Fixed deposits at financial institutions

Fixed deposits
Investments in fixed deposits at financial institutions
Available-for-sale securities

Bank of Thailand 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 (Note 8)
Long-term investments
Total investments

301,898
605,888
907,786

94,335
215,128
309,463

Movements in the investments in private funds for the years ended 31 December 2015 and 2014 are summarised below.
(Unit: Thousand Baht)

Balance at beginning of year

Purchases during the year - at cost
Cash paid for investments
Payable for investments
Sales during the year - at cost
Proceeds from sales
Receivable from sales
Loss on sales
Total
Premium on securities
Gain (loss) on changes in value of investments
Balance at end of year

2015

2014

309,463

293,866

1,617,578
806

422,314
150

(1,004,831)
(256)
(3,233)
(1,008,320)
(2,578)
(9,163)
907,786

(412,433)
(892)
(697)
(414,022)
(714)
7,869
309,463
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The Company had set up private funds for investments which are managed by three asset management companies.
The investments include fixed deposits at financial institutions, common stocks of companies listed on the Stock Exchange
of Thailand, open-end fund of an asset management company, Bank of Thailand bonds and corporate bonds, which carried
interests between 1.20 and 5.30 percent per annum (2014: 2.22 and 4.65 percent per annum). These investments are classified
as available-for-sale investments. During the year, the Company recognised return on such investments of Baht 20.8 million
in profit or loss (2014: Baht 10.2 million).
As at 31 December 2015, the Company had assessed the fair value of available-for-sale securities by referring to the
value quoted by the asset management companies in which the fair value had decreased by approximately Baht 9.2 million
(2014: increased by Baht 7.9 million). The change in the fair value of such securities is shown as other comprehensive income
in the statement of comprehensive income.
14.	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 investments
Other long-term investments - net

Nature of business

Production and
distribution of flour
Foods exporter and
manufacturer
Golf course service

Paid up
capital

Shareholding
percentage

Investment value
(cost)

Million

2015

2014

2015

2014

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

(7,000)
60,000

(2,000)
65,000

According to the financial statements for the year ended 31 December 2015 prepared by the management of Sahachol
Foods Supplies Co., Ltd. and Treasure Hill Co., Ltd., the net worth attributable to the Company’s investments was approximately
Baht 1.1 million and Baht 0.2 million, respectively (2014: Baht 4.1 million and Baht 0.2 million, respectively). The Company
expects that these investments will not be recoverable and has set full allowance for impairment loss of such investments.
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15.	Property, plant and equipment

(Unit: Thousand Baht)
Construction
in progress
and assets
under
installation

Land

Machinery
Buildings
and
and
improvements equipment

Furniture
and office
equipment

217,985
59,185
277,170
96,130
373,300

1,031,336 3,280,309
74
4,748
17,655
116,410
(5,827)
(15,688)
1,043,238 3,385,779
8,210
9,925
70,060
(51)
(30,272)
1,053,112 3,433,777

890,417
40,503
25,707
(31,273)
925,354
42,889
19,744
(46,818)
941,169

780,603
16,204
113,913
(15,618)
895,102
11,069
51,536
(18,118)
939,589

64,268
321,569
(273,685)
112,152
450,312
(151,265)
411,199

6,264,918
442,283
(68,406)
6,638,795
608,610
(95,259)
7,152,146

-

349,977 1,815,423
49,528
251,631
(1,465)
(15,688)
398,040 2,051,366
50,294
264,091
(15)
(29,132)
448,319 2,286,325

702,640
80,553
(31,136)
752,057
80,354
(46,740)
785,671

552,707
94,094
(15,027)
631,774
96,916
(17,095)
711,595

-

3,420,747
475,806
(63,316)
3,833,237
491,655
(92,982)
4,231,910

645,198
604,793

173,297
155,498

263,328
227,994

112,152
411,199

2,805,558
2,920,236

Motor
vehicles

Total

Cost

1 January 2014
Additions
Transfers in (out)
Disposals
31 December 2014
Additions
Transfers in (out)
Disposals
31 December 2015
Accumulated depreciation

1 January 2014
Depreciation for the year
Depreciation - disposals
31 December 2014
Depreciation for the year
Depreciation - disposals
31 December 2015
Net book value

31 December 2014
31 December 2015

277,170
373,300

1,334,413
1,147,452

Depreciation for the year

2014 (Baht 353 million included in manufacturing cost, and the balance included in selling and administrative expenses)
2015 (Baht 363 million included in manufacturing cost, and the balance included in selling and administrative expenses)

475,806
491,655

As at 31 December 2015, the Company has vehicles acquired under finance lease agreements, with net book value
amounting to Baht 233 million (2014: Baht 262 million).
As at 31 December 2015, 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 2,156 million (2014: Baht
1,808 million).
In October and November 2015, the Company entered into procurement agreements to purchase production machinery
and equipment of Yen 2,886 million, or approximately Baht 874 million, in which the delivery is scheduled between January
and June 2016.
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16.

Intangible assets

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

Cost

Balance - beginning of year
Additions
Balance - end of year
Less: Accumulated amortisation
Net book value
Amortisation expenses included in the statements of comprehensive income
17.

(Unit: Thousand Baht)
2015

2014

17,114
4,343
21,457
(14,412)
7,045
2,302

12,736
4,378
17,114
(12,110)
5,004
654

Leasehold rights

(Unit: Thousand Baht)

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

2015

2014

3,528
(2,841)
687
327

3,528
(2,514)
1,014
328

18.	Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)

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
19.

2015

2014

175,564
392,465
105
85,253
72,088
725,475

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

Liabilities under finance lease agreements

(Unit: Thousand Baht)
31 December 2015

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

Related party

Unrelated parties

Total

80,063
(3,421)
76,642
(40,624)

70,793
(3,330)
67,463
(32,839)

150,856
(6,751)
144,105
(73,463)

36,018

34,624

70,642
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Annual Report
2015

205

(Unit: Thousand Baht)
31 December 2014

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

Related party

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

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 2015

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

Less than
1 year

1-3 years

Total

78.0
(4.5)
73.5

72.9
(2.3)
70.6

150.9
(6.8)
144.1
(Unit: Million Baht)

As at 31 December 2014

Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum lease payments
20.

Less than
1 year

1-3 years

Total

92.4
(6.1)
86.3

92.7
(3.3)
89.4

185.1
(9.4)
175.7

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 2015, deposits carried interest at a rate of
3.0 percent per annum (2014: 3.25 percent per annum). The Company presents these deposits as non-current liabilities in
the statements of financial position.
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21.	Provision for long-term employee benefits
(Unit: Thousand Baht)
Employee
retirement
benefits
Provision for long-term employee benefits as at
31 December 2013 (Restated)

Included in profit or loss:
Current service cost
Interest cost
Actuarial loss (gain)
Financial assumptions changes
Experience adjustments
Included in other comprehensive income:
Actuarial loss
Financial assumptions changes
Experience adjustments
Benefits paid during the year
Provision for long-term employee benefits as at
31 December 2014 (Restated)

Other longterm employee
benefits

Total

60,539

5,476

66,015

4,519
3,018

999
196

5,518
3,214

-

384
(116)

384
(116)

2,076
5,654
(3,383)

(940)

2,076
5,654
(4,323)

72,423

5,999

78,422
(Unit: Thousand Baht)

Employee
retirement
benefits
Provision for long-term employee benefits as at
31 December 2014 (Restated)

Included in profit or loss:
Current service cost
Interest cost
Actuarial loss
Demographic assumptions changes
Financial assumptions changes
Experience adjustments
Included in other comprehensive income:
Actuarial loss (gain)
Demographic assumptions changes
Financial assumptions changes
Experience adjustments
Benefits paid during the year
Provision for long-term employee benefits as at
31 December 2015

Other longterm employee
benefits

Total

72,423

5,999

78,422

5,754
3,085

977
145

6,731
3,230

-

32
21
34

32
21
34

33
(463)
5,897
(13,978)

(820)

33
(463)
5,897
(14,798)

72,751

6,388

79,139

President Bakery Public Company Limited

Annual Report
2015

207

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. As discussed in Note 3, the Company has changed the
recognition of past service costs in the current year from a gradual recognition in profit or loss to an immediate recognition in
profit or loss to comply with TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits.
Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are recognised are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2015

2014
(Restated)

Cost of sales
Selling and administrative expenses

3,586
6,462
10,048

Total expenses recognised in profit or loss

below.

3,369
5,631
9,000

The Company expects to pay Baht 11 million of long-term employee benefits during the next year (2014: Baht 21 million).
As at 31 December 2015, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefits are summarised
(Unit: Year)

Employee retirement benefits (depending on category of employees and
type of benefits)
Other long-term employee benefits (depending on category of employees)

2015

2014

5 - 18

5 - 29

6, 7

6, 9

2015

2014

(% per annum)

(% per annum)

2.35 - 3.14
5-6
12 - 50

2.66 - 4.12
5-7
12 - 50

Significant actuarial assumptions are summarised below.

Discount rate (depending on category of employees and type of benefits)
Salary increase rate (depending on category of employees)
Staff turnover rate (depending on age and category of employees)

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee
benefit obligation as at 31 December 2015 are summarised below.

(Unit: Million Baht)

Discount rate

Employee retirement benefits
Other long-term employee benefits

Salary increase rate

Staff turnover rate

Increase
0.5%

Decrease
0.5%

Increase
0.5%

Decrease
0.5%

Increase
1.0%

Decrease
1.0%

(2.8)
(0.1)

3.0
0.1

2.9
-

(2.8)
-

(6.2)
(0.2)

7.1
0.2
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22.	Statutory reserve

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a
statutory reserve at least 5 percent of its net 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.
23.	Expenses by nature

Significant expenses classified by nature are as follows:

(Unit: Thousand Baht)
2015

2014
(Restated)

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
Natural gas expenses
24.

3,013,328
(482)
1,555,151
494,489
273,513
178,392
57,507

2,943,571
(142)
1,438,269
476,992
292,696
175,032
69,596

Income tax

Income tax expenses for the years ended 31 December 2015 and 2014 are made up as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2015

2014
(Restated)

Current income tax:

Current income tax charge
Adjustment in respect of income tax of previous year

134,985
872

112,060
-

(446)
135,411

(2,306)
109,754

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
2015 and 2014 are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2015

Deferred tax relating to:
Loss (gain) on changes in value of available-for-sale investments
Actuarial loss

1,833
480
2,313

2014

(1,574)
979
(595)
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The reconciliation between accounting profit and income tax expenses is shown below.
Financial statements in which
the equity method is applied
2015

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial
statements

2014

2015

2014

(Restated)

Accounting profit before tax
Applicable tax rate
Accounting profit before tax multiplied
by income tax rate
Adjustment in respect of income tax of
previous year
Effects of:
Promotional privileges (Note 27)
Non-deductible expenses
Additional expense deductions allowed
Income not subject to tax
Total
Income tax expenses reported in the
statements of comprehensive income

1,440,072

1,151,828

20%
288,014
872

(Restated)

1,438,543

20%

1,149,455

20%

230,366

287,709

-

20%
229,891

872

-

(154,412)
12,536
(11,048)
(551)
(153,475)

(116,612)
11,431
(14,502)
(929)
(120,612)

(154,412)
12,536
(11,048)
(246)
(153,170)

(116,612)
11,431
(14,502)
(454)
(120,137)

135,411

109,754

135,411

109,754

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Statements of financial position
As at
31 December 2015

As at
31 December 2014
(Restated)

Deferred tax assets

Accumulated depreciation - Plant and equipment
Provision for long-term employee benefits
Loss on changes in value of available-for-sale investments
Allowance for impairment loss on other long-term investments
Total

2,090
8,102
1,190
1,000
12,382

1,899
8,368
10,267

12,382

642
642
9,625

Deferred tax liabilities

Gain on changes in value of available-for-sale investments
Total
Deferred tax assets - net
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25.	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
2015

2014

Separate
financial statements
2015

(Restated)

Profit for the year (Thousand Baht)
Weighted average number of ordinary shares
(Thousand shares)
Basic earnings per share (Baht)

2014
(Restated)

1,304,661

1,042,074

1,303,132

1,039,701

450,000
2.90

450,000
2.32

450,000
2.90

450,000
2.31

26.	Dividend payments

During the years ended 31 December 2015 and 2014, the Company had dividend payments as follows:
Approved by

Total
dividends

Dividend
per share

(Thousand
Baht)

(Baht)

297,000

0.66

22 May 2015

279,000

0.62

17 September 2015

576,000

1.28

270,000

0.60

21 May 2014

225,000

0.50

18 September 2014

495,000

1.10

Paid on

For the year 2015

Final dividend on retained earnings
and 2014 profit

Annual General Meeting of the
shareholders on
24 April 2015
Interim dividend on retained earnings The meeting of the Company’s
and 2015 profit for the six-month Board of Directors no.
8/2015 on 18 August 2015
period ended 30 June 2015
Total dividend payments for 2015

For the year 2014

Final dividend on retained earnings
and 2013 profit

Annual General Meeting of the
shareholders on
22 April 2014
Interim dividend on retained earnings The meeting of the Company’s
and 2014 profit for the six-month Board of Directors no.
8/2014 on 19 August 2014
period ended 30 June 2014
Total dividend payments for 2014
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27.	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

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

Manufacture of Manufacture of Manufacture of
ready-made bakery products whole grain
products
foods
Granted
8 years
(will expire on
2 June 2017)

5 years

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

1 year

Not granted

Not granted

1 year

Not granted

Not granted

3 June 2009

Not yet
commenced

1 October 2014

Sales of the Company are derived from domestic sales which could be segregated between promoted and non-promoted
operations as follows:
(Unit: Million Baht)

2015

Sales
Promoted operations
Non-promoted operations
Total sales

3,606
3,741
7,347

2014

3,162
3,691
6,853
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28.	Provident fund

The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E.
2530. Both employees and the Company contribute to the fund monthly at the rate of 3 - 5 percent of basic salary. The fund,
which is managed by Tisco Fund Management Company Limited, will be paid to employees upon termination in accordance
with the fund rules. During the year 2015, the Company contributed Baht 24.9 million (2014: Baht 22.9 million) to the fund.
29.	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 and retail. The wholesale for the
year ended 31 December 2015 amounted to approximately Baht 6,628 million, or 89.4% of total revenues (2014: Baht 6,234
million, or 90.1% of total revenues). The Company’s revenues were from a main local customer, representing about 42.7%
of total revenues (2014: 41.0% 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.
30.	Commitments and contingent liabilities
30.1 Capital commitments

		 As at 31 December 2015, the Company had capital commitments in respect of construction and procurement
agreements for production machinery and equipment of approximately Baht 383 million and JPY 2,595 million, totaling
approximately Baht 1,169 million (2014: Baht 25.1 million and JPY 10.2 million, totaling approximately Baht 27.9 million), in which
the delivery is scheduled from January to June 2016. Moreover, the joint venture had capital commitments of approximately
Baht 0.7 million (2014: Baht 0.1 million) relating to the restaurant interior decoration.
30.2 Operating lease commitments

		 The Company and joint venture have entered into several lease agreements in respect of the lease of land, office
building space and related services. The terms of the agreements are generally between 1 and 15 years.
		 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

Joint venture

2015

2014

2015

2014

16.3
10.4

18.3
9.4

13.8
9.0

16.5
16.1

Payable:

Within 1 year
1 to 5 years
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30.3 Long-term service commitments

		 The Company entered into a licensing agreement with an overseas company for a period of 1 year, commencing
from 19 July 2001 to 18 July 2002. The agreement is automatically renewed for every 1 year. The Company is committed to
pay license fee on the basis and at the rate as stipulated under the agreement. The license fees for the year 2015 amounted
to approximately Baht 0.2 million (2014: Nil). This agreement was ended in October 2015. Subsequently in November 2015,
the Company entered into a consulting service agreement with the above company for consulting service in respect of the
manufacture and marketing of products for a period of 1 year, commencing from 1 November 2015 to 31 October 2016. The
agreement is automatically renewed for every 1 year. The Company is committed to pay service fee on the basis and at the
rate as stipulated under the agreement. The service fees for the year 2015 amounted to approximately Baht 0.1 million.
		 Moreover, the joint venture entered into the license and technical assistance agreement 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 agreement, the joint venture is to pay an annual license fee as stipulated in the agreement. The license
fees for the year 2015 amounted to approximately Baht 3.0 million (2014: Baht 3.7 million).
30.4 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
202 per day
23,385 per annum

30.5 Guarantees

		 As at 31 December 2015, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 27.1 million (2014:
Baht 24.8 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 23.1 million (2014: Baht
20.8 million) to guarantee electricity use, and Baht 4.0 million (2014: Baht 4.0 million) to guarantee contractual performance
under the natural gas purchase agreement.
		 Moreover, the Company had pledged its fixed deposit of Baht 36.3 million with the Revenue Department as a
guarantee of retroactive tax assessment of the Company.
30.6 Litigation

		 In 2011, the Company was sued for compensation totaling approximately Baht 35.5 million in connection with 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 Supreme Court had already issued a final judgment in
such criminal case and the cases have now been filed to be further considered by the Court of First Instance.
		 For another case with a claim of approximately Baht 5.5 million, the Supreme Court ordered the Company to pay
damages of Baht 1.0 million, together with interest at a rate of 7.5% per annum, or a total of approximately Baht 1.4 million.
The Company settled the damages in November 2015.
		 The Company has insurance that will partly cover losses arising from these claims and the management of the
Company believes that it will not suffer any material losses as a result of this litigation. Therefore, no provision for contingent
liabilities is set aside in the accounts.
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31.	Fair value hierarchy

As at 31 December 2015, the Company had the assets that were measured at fair value using different levels of inputs
as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Financial statements in which the equity method
is applied and separate financial statements
Level 1

Level 2

Total

104,663
-

515,123

104,663
515,123

63

63

Financial assets measured at fair value

Available-for-sale investments
Equity instruments
Debt instruments
Assets for which fair value are disclosed

Derivatives
Foreign currency forward contracts

-

32.	Financial instruments
32.1 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, restricted bank deposit, 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.
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As at 31 December 2015
Fixed interest rates
Within
1 year

1-5
years

Floating
interest
rate

Noninterest
bearing

Total

Million Baht

Effective
interest rate
(% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade and other receivables
Restricted bank deposit
Long-term investments

45
1,537
36
1,618

501
501

247
247

12
884
105
1,001

304
1,537
884
36
606
3,367

0.10 - 1.70
1.25 - 5.30
1.70 - 1.90
1.20 - 5.13

-

-

-

725

725

-

73

71

-

-

144

3.20 - 4.75

111
184

71

-

725

111
980

3.00

Financial liabilities

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

As at 31 December 2014
Fixed interest rates
Within
1 year

1-5
years

Floating
interest
rate

Noninterest
bearing

Total

Effective
interest rate

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
191

90
90

-

707
707

105
988
988

3.25

Financial liabilities

Trade and other payables
Liabilities under finance lease
agreements
Long-term loans from directors/
employees
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Foreign currency risk

		 The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from material and machinery purchasing 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.
Foreign currency

Financial liabilities

Average exchange rate

as at 31 December

as at 31 December

2015

2014

(Thousand)

(Thousand)

Japanese Yen
US dollar
Euro

9,128
1,086
21

2015

2014

(Baht per foreign currency unit)

88,616
1,237
11

0.3028
36.2538
39.7995

0.2765
33.1132
40.3552

The outstanding forward exchange contracts are summarised below.
As at 31 December 2015
Foreign currency

Japanese Yen
US dollar

Bought amount

Contractual exchange rate

(Million)

(Baht per foreign currency unit)

3.5
1.0

0.2949 - 0.3017
35.7096 - 36.3387

Contractual maturity date

4 January - 11 March 2016
4 January - 29 February 2016

As at 31 December 2014
Foreign currency

Japanese Yen
US dollar

Bought amount

Contractual exchange rate

(Million)

(Baht per foreign currency unit)

68.6
0.5

0.2749 - 0.2869
32.8750 - 33.0140

Contractual maturity date

5 January - 2 March 2015
5 January - 3 February 2015

32.2 Fair values of financial instruments

		 Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature or bear floating interest rates
or fixed 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 statements of financial position.
		 The estimated fair value of derivatives is as follows:

(Unit: Thousand Baht)

As at
31 December 2015

As at
31 December 2014

Fair value

Fair value

Gain

(Loss)

63

(47)

Derivatives

Forward exchange contracts
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follows:
		
		
		
		
		

		

The methods and assumptions used by the Company in estimating the fair value of financial instruments are as
a) For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including cash and cash equivalents, accounts
receivable and accounts payable, their carrying amounts in the statement of financial position approximate
their fair value.
b) For debts securities, their fair value is generally derived from quoted market prices or determined by using the
yield curve as announced by the Thai Bond Market Association or by other relevant bodies.
c) For equity securities, their fair value is generally derived from quoted market prices, or based on generally
accepted pricing models when no market price is available.
d) For long-term loans carrying interest approximate to the market rate, their carrying amounts in the statement
of financial position approximates their fair value.
e) For derivatives, their fair value has been determined by using a discounted future cash flow model and a
valuation model technique. Most of the inputs used for the valuation are observable in the relevant market,
such as spot rates of foreign currencies, yield curves of the respective currencies, interest rate yield curves
and commodity price yield curves. The Company had considered to counterparty credit risk when determining
the fair value of derivatives.
During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy.

33.	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 2015, the
Company’s debt-to-equity ratio was 0.3:1 (2014: 0.3:1).
34.

Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 16 February 2016.
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
Message from The Board of Directors
and Managing Director
วิสัยทัศน์

เป็นผู้น�ำในการผลิตสินค้า และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยมและความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้บริโภค

พันธกิจ

s มุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
s ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
s พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
s สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่
ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

เหล่านี้คือสิ่งที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับยึดมั่น ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อ
น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประธานกรรมการ

Mr. Pipat Paniangvait
Chairman of the Board

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้น�ำการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในประเทศไทย โดยตลอด 33 ปี ที่
ผ่านมา บริษัทฯ ได้ค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคตลอดเวลา และพัฒนาปรับคุณภาพสินค้าให้ดียิ่ง
ขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตทีท่ นั สมัย มีประสิทธิภาพสูง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังค�ำนึงถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การพัฒนาทุกด้านขององค์กรมีความสอดคล้องควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความตระหนักในความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สานต่อโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ ในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบตั ิ โดยบริษทั ฯ ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพของวัตถุดบิ ร่วมกับผูจ้ ำ� หน่าย
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความส�ำคัญในการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
อย่างทัว่ ถึง และยังให้ความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกในชุมชนรอบโรงงาน อาทิ การจัดกิจกรรมสอนท�ำอาหารว่างควบคู่
กับการให้ความรูโ้ ภชนาการกับเด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชน การเข้าร่วมโครงการปันรักให้นอ้ งเพือ่ ดูแลชุมชนร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมฯ
ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กบั องค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมภายในชุมชนและสังคมวงกว้างอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังได้ด�ำเนินการขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทฯ
ที่จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความมั่นใจในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมของบริษัท
เพื่อก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) จะมุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ สร้างความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมถึงดูแลพนักงานทุกคน ลูกค้า สังคม ชุมชน และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เติบโตไปพร้อมกัน
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VISION

To be the leader in manufacturing and distributing
all kind of bakery products that can create
popularity and highest satisfaction to consumers.

MISSION

s Engrossed on developing and producing quality
and safety products with standard as well as
contain nutritional values.
s Use modern and highly efficient  technology
in manufacturing.
s Continuously develop administration and
management system to be efficient.
s Build stakeholders’ confidence
and satisfaction.

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการผู้อ�ำนวยการ

Mr. Apichart Thammanomai

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.

Managing Director

President Bakery Public Company Limited has committed to being the leader in manufacturing and distributing bakery
products for the past 33 years. The Company has continuously research to develop new products and always directly delivered
to consumers as well as develop better quality product by using modern and high efficient technology in products manufacturing
process. The Company as well takes into consideration the development of environmental management system to be efficient
in order to develop all aspect of the organization to continuously be in line with the development of the community and society.
The company realized the importance of all group of stakeholders, in the year 2015, the company has carried on projects
and activities related to social responsibilities from the policies level to the perform level. The Company has continuously
promote raw material quality development project jointly with the distributors as well as place importance in research and
development to maintain varieties in order to thoroughly meet all group of customer demand and as well place importance in
quality of life development of member in the community around the plant such as organized snack cooking class along with
giving knowledge on nutritions to the students and the community members, participating in Pun Rak Hai Nong project to look
after the community in collaboration with the industrial estate. The Company as well provides bakery products to organizations
for arranging activities in the community and society broadly and continuously. Moreover, the Company has proceed with
requesting for being certified member of Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption in order to show
the Company stand point that the Company concretely does not accept any form of corruption as well as to build confidence
in the ethical business operations of the Company.
In order to move towards sustainable development in the future, President Bakery Public Company Limited will committed
to administrating the organization to be more efficient as well as create collaboration between the Company, all employees,
customers, societies, communities and other stakeholders; in order to promote and support sustainable environment and society
development.
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
About This Report
1. หลักการจัดท�ำรายงาน

การจัดท�ำรายงานแห่ง
ความยั่งยืนประจ�ำปี 2558 บริษัทฯ ได้น�ำเสนอภายใต้กรอบการ
รายงานการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
ที่ จั ด ท� ำ โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี เ นื้ อ หา
ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. เนื้อหาในรายงาน เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้มี
การเก็บรวบรวมข้อมูล ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558
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 2015, 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, 2015.
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

เกี่ยวกับฟาร์มเฮ้าส์
About Farmhouse

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

President Bakery Public Company Limited

ส�ำนักงานใหญ่

HEAD OFFICE					

121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

121/84 - 85 RS Tower Building, 29th Floor,
Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400

จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด

REGISTERED AS COMPANY LIMITED

29 ตุลาคม 2523

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด

19 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
และในปี 2549 ได้เพิ่มทุนเป็น 450 ล้านบาท

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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การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
Sustainable Business Practices
บริษทั ฯ เป็นผูน้ ำ� ในการผลิตและจ�ำหน่ายเบเกอรี่ ในรูปแบบ
ค้าส่งที่ได้มาตรฐานมากว่า 33 ปี และมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐาน
และคุณภาพ พร้อมทัง้ ก้าวไปสูน่ วัตกรรมใหม่ทจี่ ะช่วยพัฒนาสินค้า
ได้อย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ยังมีเป้าหมายทีจ่ ะสร้างความเติบโตในการ
ท�ำธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่แบบค้าปลีก รวมไปถึงการขยายตัวสู่
ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ด้วยเชื่อว่าธุรกิจจะ
สามารถพัฒนาและก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ โดยการดูแลให้เกิด
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ได้อย่างเหมาะสม
กรอบการด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

บริษทั ฯ ตระหนักอยูเ่ สมอว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
ต้องประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ และความสามารถที่ด�ำเนินควบคู่
กันไปกับการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการด�ำเนินงาน ตลอดจนการ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำ� หนดกรอบการด�ำเนินงานเพือ่
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยยึดตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล ซึ่งให้ความส�ำคัญในการสร้างสมดุล 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และได้น�ำมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร เพื่อ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือ
ปฏิบตั ดิ ว้ ยความเชือ่ มัน่ ศรัทธาและมีความเข้าใจ โดยมีกรอบการ
ด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนดังนี้

The Company is the leadership in manufacturing and
distributing wholesale bakery products with standard for more
than 33 years and is committed to maintain the standard and
quality along with moving into new innovation that will help
develop new products continuously. The Company as well
aims to create bread and bakery wholesale business growth,
which includes expanding into related food business in the
future. The Company recognized comprehensively the roles
of stakeholders with the believes that the business will be
able to develop and move towards sustainability by
maintaining appropriate balance between business
development and the development of stakeholders.
OPERATIONAL FRAMEWORK FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The Company always recognizes that in order for the
organization to have sustainable growth, it must consist of
vision and competence that proceed concurrently with virtue
and morality in operating as well as maintain corporate social
responsibility. The Company then 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 for the Board of Directors, executives and
employees to abide by with confidence, trust and
understanding. The operational frameworks for the sustainable
development are as follows:
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1. สินค้ามีคุณภาพ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิต
สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยการคัดเลือกวัตถุดบิ คุณภาพจากผูจ้ ำ� หน่าย
ต้นทางที่มีศักยภาพ และมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมกับผู้จ�ำหน่ายอยู่เสมอ เพื่อให้สินค้าคงไว้ซึ่งมาตรฐานความ
ปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้บริโภค
2. ตอบสนองต่อลูกค้า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการ
เข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค ในด้านความหลากหลายของสินค้า 
ราคา และสถานที่จัดจ�ำหน่าย การกระจายสินค้า รวมถึงประเด็น
ด้านความปลอดภัยทางด้านอาหาร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นที่
มีต่อสินค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค
3. กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ บริษท
ั ฯ มีความ
มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนค� ำ นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานของพนั ก งาน
เป็นหลัก นอกจากนีย้ งั ค�ำนึงถึงกระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ลดปริมาณการใช้พลังงาน เพือ่ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยัง่ ยืน

1. Qualityproduct The Company committed on
producing quality products by selecting quality raw materials
from competence source suppliers (จ�ำหน่ายต้นทาง) 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
realized the importance of consumers access to the product
in terms of product varieties, price, distribute location, and
distribution, including food safety issues to increase
consumers’ confidence towards the products and to create
highest satisfaction.
3. Efficient Manufacturing Process The
Company is committed to manufacture products with modern
and efficient technology along with taking into consideration,
primarily, the employees safety in work place. Moreover, the
Company also considered on manufacturing procedure that
efficiently reduces the consumption of energy to promote
sustainable energy consumption.

กรอบการด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

Operational Framework for Development towards Sustainability

สินค้ามีคุณภาพ

ตอบสนองต่อลูกค้า

การผลิต
มีประสิทธิภาพ

QUALITY PRODUCT

SATISFY CUSTOMERS
NEED

EFFICIENT
MANUFACTURING

ดูแลชุมชนและสังคม

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

NURTURE THE
COMMUNITY AND
SOCIETY

CARES FOR
ENVIRONMENT

MODERN
TECHNOLOGY
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4. เทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย บริษท
ั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะก้าว

ไปสู่อนาคตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนจึงได้มีการน�ำเทคโนโลยีต่างๆ
เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาทั้งสินค้าและระบบงานที่สนับสนุนให้ทันต่อ
ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างยั่งยืน
5. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิตและการขนส่ง
สินค้า  ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งด้านคุณภาพอากาศ
คุณภาพน�้ำทิ้ง ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ บริษัทฯ จึงมีความ
มุ ่ ง มั่ น ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐาน และดีกว่ามาตรฐาน เพื่อการดูแลและสร้างความยั่งยืน
ให้กับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
6. ดูแลชุมชนและสังคม บริษัทฯ มีความตั้งใจในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งชุมชนรอบโรงงาน
และสังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ
กับชุมชนข้างเคียง ผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ส�ำหรับจัดกิจกรรมในชุมชน และการ
สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม เพื่อขับเคลื่อน
สังคมให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกัน
การก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหารเป็นผูผ้ ลักดัน และวางแนวนโยบายเพือ่ ให้พนักงาน
ของบริษัทฯ ได้น�ำไปสานต่อและปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการด�ำเนิน
งานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกๆ ด้าน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ประกอบ
ด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 7 ท่าน และมีกรรมการที่
ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน
5 ท่าน และเป็นกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีบทบาท
ในการให้ความคิดเห็นทีเ่ ป็นอิสระ พร้อมทัง้ เป็นผูส้ อบทานรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง
ระบบการตรวจสอบภายใน ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชือ่ ถือได้ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ ใช้ดลุ ยพินจิ ของ
ตนเองในการให้ค�ำแนะน�ำและความเห็นในการประชุมต่างๆ โดย
ปราศจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

4. Modern Technology The Company is committed
in dramatically and sustainably moving into the future,
therefore, has adopted various technologies to be use in
products development and work system to timely meet the
customers demand and to create sustainable satisfaction.
5. 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 on 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.
6. Stewardship of Society and Community

The Company determined to develop the quality of life of the
community and society, 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 supporting other sectors
activities in the society to propel the society to develop
simultaneously.
CORPORATE GOVERNANCE

President Bakery Public Company Limited recognized
the importance in operating business under good corporate
governance principle where the Board of Directors and
executive department 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.
The Company’s Board of Directors comprised of 15
members with 7 executives and 8 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.

รายชื่อและรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจ�ำปี 2558

BOARD OF DIRECTORS’ NAMES AND DETAILS CAN BE SEEN IN THE ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2015
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บริษทั ฯ จัดให้มปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 12 ครัง้
เพื่อก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ
ก�ำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
แนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนติดตาม
ดูแลการท�ำงานและผลประกอบการของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด
โดยมีการพิจารณาและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้ง
เป็นผู้น�ำในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับ
ในองค์กร
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึง่ ประกอบไปด้วยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อให้พนักงานภายในบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีให้กับ
พนักงาน

The Company arranged 12 Board of Directors meeting
in order to determine policies, objectives and guidelines in
operating business; specified vision and good corporate
governance policies as well as determined corporate social
responsibility guidelines. Moreover, the Company has also
closely monitored the work and performance of executives
department 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.
Moreover, the Board of Directors has 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 to
continuously adhere and practices, along with foster
awareness and create good value to employees.

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

MORE INFORMATION ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY CAN BE SEEN AT

www.farmhouse.co.th/investor >> หลักก�ำกับกิจการที่ดี >> นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรือร้องเรียน
เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน โดยสามารถสอบถามได้ที่ส�ำนักผู้อ�ำนวยการและ
เลขานุการบริษทั ส่วนตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวจะรับฟังทุกข้อร้อง
เรียนอย่างเสมอภาคโปร่งใสเป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย มีการรักษาความ
ลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม
การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การด�ำเนินงาน
ในด้านต่างๆ สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และวิธปี ฏิบตั ขิ องหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล มีการสร้างเสริมและปลูก
ฝังพนักงานในทุกระดับให้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบด้วยความ
เป็นธรรม ทัง้ การปฏิบัตติ อ่ พนักงานด้วยกันเองและการปฏิบัตติ อ่
ลูกค้า/ ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า  คู่ค้า  ชุมชนและสังคม และ
ตระหนักถึงการรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน การเคารพต่อ
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนตลอดจนไม่ปฏิบัติตนอันก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้
ก�ำหนดให้มีระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการ

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 and the company’s secretary, internal audit
section, human resources department or inquire directly to
the supervisors. The aforementioned units will listen fairly,
transparently and equally to all complaints from all parties.
The Company also provides confidentiality and protection for
appellant fairly.
CONDUCT BUSINESS FAIRLY

The Company conduct its business fairly with
operating all aspects to be in line with the laws, rules and
regulation as well as the practice of the supervise sector. The
company as well reinforce and foster employees at all level
to perform their duties and responsibilities with fairness, which
includes treating colleagues and customers/ consumers,
business competition, trading partner, community and society
fairly as well as realized to keep information confidential,
using internal control information, respecting the laws and
human rights along with avoid behaving in a way that may
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ตรวจสอบภายใน เพือ่ สอบทานการด�ำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส และก�ำหนดนโยบายเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติ
การใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี

มีขั้นตอนระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ ที่เป็น
มาตรฐาน
s มีกระบวนการสรรหาและจัดซือ้ จัดจ้างอย่างเป็นรูปแบบ
โปร่งใส เอื้อให้คู่ค้าทุกฝ่ายมีโอกาสเท่าเทียมกัน
s มี การตรวจสอบอย่ า งเป็ น ระบบโดยถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ย บการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยสรรหาและจั ด ซื้ อ
ซึ่งก�ำหนดขึ้นภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
s

ไม่สนับสนุนการด�ำเนินงานที่มีลักษณะละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา ไม่ลอกเลียนแบบหรือน�ำทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
s มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน อาทิ ระบบการควบคุมสินค้า การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค
s

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญและด�ำเนินงานเกีย่ ว
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้สำ� เร็จเป็นรูปธรรม ตามที่ได้
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่
21 พฤศจิกายน 2557 ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น
จะเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อยืนยันให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มมีความมั่นใจในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
ขององค์กร

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 determine 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
intellectual properties of outsider by adhering to the principle
which are as follows:
Promote Free Trade Competition
s Sale system procedures are available

through

various channels that are standard.
s Recruit and Procure procedure in a format, transparent,
provide all partners to have equivalent opportunities.
s Verify systematically by adhering to the operating
regulations of recruit and purchase unit which was specified
under the good corporate governance framework.
Against Supporting Actions That Infringe
Intellectual Properties or Copyright
s Has policies that are 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, design products
to be quality goods and satisfy consumers demand.
ANTI-CORRUPTION

In the year 2015, the Company has placed importance
and operate on anti-corruption to be complete and tangible
in accordance with the declared intention to join Thai Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption on 21st
November 2014; with the realization that corruption will be
the significant obstacles to the development of the country
and the company. The Company established anti- corruption
policy to assure all group of stakeholders to be confident in
the Organization’s ethical business conduct.

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

DETAILS RELATED TO ANTI-CORRUPTION POLICY CAN BE SEEN AT
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โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้
พนักงาน คู่ค้าที่ท�ำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ได้รับทราบ ว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าใน
ฐานะผูร้ บั หรือผูใ้ ห้ อีกทัง้ ได้ประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความ
สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
สนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อาทิ สารแสดงเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริตจากกรรมการผู้อ�ำนวยการ การจัดการบรรยายพิเศษ
“Anti-Corruption for Executives” การบรรยายหลักสูตร “AntiCorruption” ส�ำหรับพนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความ
รู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

The Company has publicize the anti-corruption policy
to the employees, trading partner conducting business jointly
and stakeholder in all sectors to acknowledge that the
Company does not accept all form of corruption, whether as
a provider or receiver. The Company as well assesses risk
related to anti-corruption and defines clear guidelines that
are in conform with the aforementioned risk assessment to
be able to unceasingly practice in accordance with the policies.
Furthermore, the Company has support activities that promote
employees to have understanding on anti-corruption related
such as message presenting anti-corruption intention from
the president, organizing special lectures on “Anti-Corruption
for Executives”, lecture on “Anti-Corruption” course for
employees, orientation for new employees on “anti-corruption
policy” and assessing anit-corruption knowledge activities,
etc.

s กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รับฟังการบรรยายพิเศษ “Anti-Corruption for Executives” โดยคุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์  ที่ปรึกษาโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
The Board of Directors and executives the special lectures on “Anti-Corruption for Executives” by Mr. Kulvech Janvatanavit,
Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption consultant.

s พนักงานรับฟังการบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption”
Employees listening to lecture on Anti-Corruption course
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สอบไม่ผ่าน / FALL
%

2.78

ผลการวัดระดับความรู้ในเรื่อง
การต่อต้านการทุจริต ปี 2558
ANTI-CORRUPTION KNOWLEDGE
ASSESSTMENT FOR THE YEAR 2015
สอบผ่าน / PASS
%

97.22

ที่มา

: การจัดท�ำแบบประเมินฯ วัดความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตประจ�ำปี 2558

SOURCE : Organized Anti-corruption knowlege evaluation form for the year 2015

ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

RISK AND RISK MANAGEMENT

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) มีปัจจัยความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจจะมีต่อการด�ำเนินงานใน
อนาคต

There are risk factors that may occur and effect the
business operation of The President Bakery Public Company
Limited in the future.

ความเสี่ยงจากการ
มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
RISK FROM HAVING MAJOR
SHAREHOLDERS

ความเสี่ยง
ในการ
พึ่งพาลูกค้า

ความเสี่ยง
เกี่ยวกับ
ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์สด

RISK RELATED TO THE
CHARACTERISTIC
OF FRESH
PRODUCTS

RISK FROM BEING
DEPENDENCE ON
CUSTOMERS

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ราคาวัตถุดิบ
RISK RELATED TO THE
PRICE OF RAW
MATERIAL

รายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจ�ำปี 2558
DETAILS OF RISK FACTORS CAN BE SEEN IN THE ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2015 AT

www.farmhouse.co.th/investor >> รายงานประจ�ำปี >> รายงานประจ�ำปี 2558

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพือ่
ท�ำหน้าที่ในการควบคุมดูแล กระบวนการตรวจสอบให้มีความ
โปร่งใส ระบบการควบคุมภายในให้มคี วามเพียงพอเหมาะสมและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

Moreover, the Company had appointed independent
directors, audit committee and risk management committee
to supervise the audit process to be transparent, to 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.
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การด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
Operating with Stakeholders
บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามระดับความใกล้ชิดกับธุรกิจ โดยจ�ำแนกออกเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจโดยตรง และผู้มีส่วนได้เสียรอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ
โดยอ้อม
ผู้มีส่วนได้เสีย
		

ผู้ถือหุ้น

ตัวอย่าง
ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
			

การสื่อสารกับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

รายงาน รายงานประจ�ำปี
รายงานแห่งความยั่งยืน
การประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
			
ช่องทางการสื่อสาร
Website, Facebook,
Instagram
ลูกค้า/ผู้บริโภค ผู้ประกอบการห้างร้าน ช่องทางการสื่อสาร
ขนาดใหญ่
Website, Facebook,
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก Instagram, ข้อมูลในบรรจุภัณฑ์
ผู้ประกอบการร้านอาหาร และสื่อโฆษณาอื่นๆ
ผู้บริโภค
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การด�ำเนินงาน

s ฐานะการเงินที่มั่นคง
s เงินปันผล
s ผลตอบแทนจากการลงทุน s ส่วนต่างราคาหุ้น
s การบริหารงานด้วยหลัก s การด�ำเนินงานตามหลัก

ธรรมมาภิบาล โปร่งใส
และตรวจสอบได้
s ผลประกอบการของธุรกิจ
เติบโตต่อเนื่อง
s ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
สด ใหม่ และปลอดภัย
s ความสะดวกในการเข้าถึง
สินค้า
s การสื่อสารแสดงข้อมูลที่
ถูกต้องเพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค
คู่ค้า
ผู้จ�ำหน่าย/ผู้ผลิต
ช่องทางการสื่อสาร
s มีกระบวนการจัดซื้อ
(Supplier)
ประกาศ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,
จัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส
เอกสารเชิญประกวดราคา, s ให้ข้อมูล รายละเอียดของ
แบบส�ำรวจฯ, E-mail, Website, สินค้าชัดเจนและเท่าเทียม
			
Facebook, Instagram
กันทุกราย เพื่อการเสนอ
ราคาสินค้าที่ถูกต้อง
และแข่งขันได้
s การจ่ายเงินตรงเวลาตาม
				
สัญญาที่ได้ตกลงกัน
s การประสานงานและปฏิบัติ
				
งานตรงตามที่ตกลงกันไว้
s มีการตรวจรับมอบสินค้า
				
อย่างถูกต้อง

ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

s การเปิดเผยข้อมูล
s การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียม
s พัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ
s ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับข้อมูล
บนฉลากอย่างชัดเจน
s พัฒนาการกระบวนการ
สั่งซื้อสินค้าให้ถูกต้อง		
แม่นย�ำ
s ทบทวนกระบวนการในการ
เสนอราคา และก�ำหนด
ขอบเขตงานเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่เสมอ เพื่อให้มีความ
เป็นธรรมและโปร่งใส
s จัดให้มีโครงการพัฒนา
คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการพัฒนาไข่ไก่ตอก
ร่วมกับคู่ค้า
s มีการเยี่ยมเยือนเพื่อแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
s มีการตรวจสอบผู้จ�ำหน่าย/
ผู้ผลิต เพื่อให้เป็นไปตาม
							
มาตรฐานที่บริษัทได้ก�ำหนด
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The Company has separated 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.
		
EXAMPLE OF
STAKEHOLDERS
STAKEHOLDERS
			

Shareholders

Major Shareholders
Minor Shareholders
			

COMMUNICATION
WITH GROUP OF
STAKEHOLDERS

DEMAND/
EXPECTATION

OPERATIONS

Report : Annual Report, s Stable financial status s Dividend
s Investment Yield
s Operate in accordance
Sustainability Report
s Administrate with good
with good corporate
Meeting : General
Shareholders Meeting
governance principal,
governances
s Information disclosures
			
Communication Channel : 		 transparency and
s Treated shareholders
Website, Facebook,
accountability
s Business operating
equally
			
Instagram
performance grow
continuously.
Customers/
Large Stores
Communication Channel : s Quality products with s Consistently develop
Consumers
Entrepreneurs
Website, facebook,
freshness, new and safe product quality
s Clearly give suggestion
Retail Entrepreneurs Instagram, Information in s Communication in
		Restaurant Entrepreneurs the packaging and other		 presenting information		 or information on the label
Consumers
advertising media,
accurately, sufficient s Develop accurate
Sales representative
for the customers/
ordering goods process
and Marketing officer
consumers demand.
s Always revised quotation
Trade Partner Supplier/ Manufacturer Communication Channel : s Fair and transparent
Announcement,
procurement process
process and define the
s Provide product details
scope of duties related
Procurement Officer,
Bid Invitation Documnet,
clearly and equally for
to procure process in
order to maintain fairness
Survey, E-mail, Website,
all partners in order to
Facebook, Instagram
provide accurate product 		 and transparency
					
quotation and competitive. s Continuously organizes
s Pay on time in accordance		 trade partner development
					
with the contract agreement. projects such as work in
s Coordinate and perform
collaboration with trade
exactly as agreed.
partner on cracked fresh
s Check receiving and
eggs development project.
delivering of products s Coordinate and perform
correctly.
exactly as agreed
s Visit to collaboratively
solve problems
s Inspect suppliers/
							 manufacturer in order to
be in accordance with
the stipulated standard.

รายงานแห่งความยั่งยืน
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ผู้มีส่วนได้เสีย
		

ตัวอย่าง
ผู้มีส่วนได้เสีย

คู่แข่งทางการค้า ผู้ผลิตขนมปังรายอื่น
พนักงาน

พนักงานรายเดือน
พนักงานรายวัน
			
			
			
			
ชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคมรอบโรงงาน
		ชุมชนและสังคมในวงกว้าง
			
			
หน่วยงานภาครัฐ ส�ำนักงานเขต
และองค์กร
นิคมอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
ลาดกระบังและบางชัน
		องค์การอาหารและยา (อย.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
		รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
			

สื่อมวลชน

โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
สื่ออิเลคโทรนิกส์

การสื่อสารกับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การด�ำเนินงาน

ช่องทางการสื่อสาร
Website, Facebook,
Instagram
กิจกรรม
การปฐมนิเทศพนักงาน
ช่องทางการสื่อสาร
แบบส�ำรวจความพึงพอใจ
ของพนักงานประจ�ำปี, Intranet,
Zimbra, E-letter, เสียงตามสาย,
บอร์ดประชาสัมพันธ์, Website,
Facebook, Instagram

s การแข่งขันอย่างเสรีและ

s ด�ำเนินกิจการด้วยความ

ด�ำเนินกิจกรรมทาง
การตลาดอย่างเป็นธรรม
s การพัฒนาศักยภาพและ
ความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน
s สวัสดิการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

โปร่งใสภายใต้การค้าและ
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
s Career Path
s การจัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่พนักงาน
s การทบทวนสวัสดิการ
ของพนักงาน
s การประเมินประจ�ำปี
เพื่อรับฟังความพึงพอใจ
ของพนักงานและน�ำไป
ปรับปรุง
กิจกรรม
s การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี s การเปิดโอกาสให้ชุมชน
กิจกรรม CSR Farmhouse s การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
Cooking on Tour, กิจกรรม s ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมกับชุมชน
s การร่วมเป็นผู้สนับสนุน
Farmhouse School Tour
และสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการสื่อสาร
กิจกรรมเพื่อสังคมของ
สายตรงลูกค้าสัมพันธ์,
หน่วยงานภาครัฐ เช่น
เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์,
สภากาชาด
Website, Facebook, Instagram
รายงาน รายงานประจ�ำปี s การปฏิบัติตามกฎหมาย s ปฏิบัติตามกฎหมาย
s การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
รายงานแห่งความยั่งยืน
อย่างถูกต้อง
กิจกรรม การเยี่ยมชมโรงงาน s การให้ความร่วมมือ
กฎ ระเบียบ ปฏิบัติตาม
ในการให้ข้อมูล
s การควบคุมคุณภาพ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ s ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมให้ดีกว่า
และการก�ำกับดูแลกิจการ
และสิ่งแวดล้อม
ที่กฎหมายก�ำหนด
s การให้ความร่วมมือและ
การตรวจโรงงาน/พื้นที่
ช่องทางการสื่อสาร 				 ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
การให้ข้อมูลกับหน่วยงาน
ตามที่หน่วยงานราชการ
ราชการอย่างถูกต้อง, Website,
ก�ำหนด
s การเข้าร่วมกิจกรรม
Facebook, Instagram
ต่างๆ ที่ภาครัฐได้จัด
s การสื่อสารข้อมูลที่มี
s ประสานงานและให้ข้อมูล
ช่องทางการสื่อสาร
การแถลงข่าว, วารสารและ
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชน
นิตยสาร, โฆษณา, Website, และรวดเร็ว
โดยตรง
Facebook, Instagram
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EXAMPLE OF
STAKEHOLDERS
STAKEHOLDERS
			

Business
Competitors

Other Bakery
Manufacturer

COMMUNICATION
WITH GROUP OF
STAKEHOLDERS

DEMAND/
EXPECTATION

OPERATIONS

Communication Channel : s Free competition and s operate business with
Website, Facebook,
conduct marketing
transparency, under fair
Instagram
activities fairly
trade and competition
s Potential Development s Career Path
Employees
Monthly
Activities :
s Provide knowledge and
Employees
employee orientation
and advancement
Daily Employees
Communication Channel : in career		 training for employees
s Appropriate welfare
s Review employees
Employees’ annual
satisfaction survey, Intranet, and in line with the
welfare
			
Zimbra, e-letter,
economic conditions. s Annual evaluation, to
Voice announcement,
listen to employee
Public Relation Board, Website, 				contentment and
			
Facebook, Instagram
apply to improve
s Good environmental
s Provide opportunities
Community and Community and Society Activities :
Society
around the plant
CSR farmhouse Cooking
management
for the community to
participate in organizing
Community and Society on tour activity, Farmhouse s Organizing activities
at large.
School tour activity
with the communities
activities with the
			
Communication Channel : s Environment and social community.
Customer relations direct line, 		 responsibility
s Joint supporter in
			
CSR officer, Website,
activities for society
Facebook, Instagram
organized by the public
							 sectors such as the
Thai Red Cross Society.
Public Sectors District office Lat krabang Report : Annual Report, s Practice in compliance s Practice in accordance
and Related
and Bang Chan
Sustainability Report
with the law
with the laws, rules and
regulations correctly.
Organizations Industrial Estate
Activities : Visiting Plant s Good environmental
s To better control
Food and Drug
Rules and Regulations :
managements
environment quality than
Administration (FDA) Practices in accordance s Cooperate in giving
Department of Industrial with the law, rules and
information
the specified law.
s Environment and
s Cooperate and provide
Work Including other regulation as well as
Public Sectors
Corporate Governance.
Social responsibility
complete and accurate
information in accordance
Factory inspection/area
Communication Channel :
with the specification
accurately provide information
of public sectors.
to the government agencies,
s To participate in the
Website, Facebook, Instagram
activities that the public
sectors organized.
Mass Media
Television
Communication Channel : s Effective, accurate and s Directly coordinate and
Press Conference, Journals fast data communication provide accurate
Radio
Newspaper
and Magazines, advertise,
information to the
Website, Facebook, Instagram
media.
Electronic Media

รายงานแห่งความยั่งยืน
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การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
Economic Operating Performance
ด้านรายได้

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,415.80 ล้านบาท
ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง 6,626.74 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก 172.53 ล้านบาท รายได้จาก
ฟาสต์ฟดู้ & ร้านอาหาร 541.78 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจส่งออก
5.77 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 68.97 ล้านบาท ส่งผลให้โดยรวม
บริษทั มีรายได้เพิม่ ขึน้ 501.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.26
เมื่อเทียบกับปี 2557  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความ
เสมอภาค บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม และเคารพซึ่ง
กันและกัน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อคู่ค้าเพื่อการแลก
เปลี่ยนความรู้และพัฒนาสินค้าร่วมกัน พร้อมทั้งยังยึดถือการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและการรักษาความลับของคู่ค้า
อย่างเคร่งครัด
ส�ำหรับผู้จ�ำหน่าย (Supplier) บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
ในการพัฒนาให้มคี วามสามารถในการด�ำเนินธุรกิจเคียงข้างไปกับ
บริษัทฯ อย่างยั่งยืน และในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงสนับสนุน
และสานต่อการจัดซื้อจัดจ้างผู้จ�ำหน่ายจากโครงการสรรหาคู่ค้า
ไข่ไก่สดตอก อันเป็นโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมกับผูจ้ ำ� หน่ายรายย่อย
ในการพัฒนา  โดยการให้ความรู้ในการผลิตไข่ไก่สดตอกกับ
ผูจ้ ำ� หน่าย ตัง้ แต่การคัดเลือกวัตถุดบิ ขัน้ ตอนการผลิต การบริหาร
จัดการสถานที่ การควบคุมกระบวนการผลิต การบริหารการขนส่ง
โดยมีการประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ
การผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งมีมาตรฐาน
สามารถผลิ ต สิ น ค้ า เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณการใช้ ไ ข่ ส ดตอกของ
โรงงานได้
ทัง้ นี้ การสนับสนุนให้ผจู้ ำ� หน่ายมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ
ไม่เพียงแต่สร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจให้กบั ผูจ้ ำ� หน่ายเองแล้ว
ยังเป็นการวางรากฐานทีส่ ำ� คัญในการจัดหาวัตถุดบิ อย่างยัง่ ยืนของ
บริษัทฯ อันน�ำไปสู่การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป โดยที่ผ่าน
มาผูจ้ ำ� หน่ายทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้พฒ
ั นาประสิทธิภาพจนสามารถ
รองรับการสั่งซื้อไข่สดตอกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2558
มีปริมาณการสัง่ ซือ้ ไข่สดตอกจากผูจ้ ำ� หน่ายของโครงการ ร้อยละ
26.40 จากปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด

REVENUE

In 2015, the Company has a total revenue of Baht
7,415.80 million, which consisted of revenue from wholesale
bakery business at Baht 6,626.74 million, revenue from retail
bakery business at Baht 172.53 million, revenue from fast
food & restaurant at Baht 541.78 million, revenue from export
business at Baht 5.77 million and other revenue at Baht 68.97
million. As a result, the Company’s overall revenue increased
at Baht 501.63 million or 7.26 percent when compared to the
year 2014.
PROCUREMENT

The Company holds the policy in treating all trading
partner equally on the basis of fair and competition and mutual
respect, which includes building good relationship with
suppliers to exchange knowledge and develop products
collaboratively. In addition, the Company as well adheres to
practice in compliance with trade agreement and to strictly
protect the confidentiality of trading partner.
The Company emphasized on suppliers to develop
to be competence in sustainability operating business
alongside the Company. In 2016, the Company maintains
supporting and continues the supplier procurement in
recruiting cracked fresh eggs trading partner project, which
is the project that the Company collaboratively develops with
the sub suppliers. Which is done 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 assess 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.
Moreover, 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, which leads
to sustainable business operations. In the past, distributors
that participated in the project have developed their efficiency
and were capable of continuously taking more order of
cracked fresh eggs, which in 2015, the order quantity of
cracked fresh eggs from the suppliers that participated in the
project are at 26.4% of the total order.
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ด้านการตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าเบเกอรี่ที่ได้
มาตรฐานทั้งคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
อีกทัง้ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพือ่
สร้างความเชื่อมั่น ความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ผูบ้ ริโภค โดยมีการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า/ ผูบ้ ริโภค
ดังนี้

RESPONDING TO CUSTOMERS EXPECTATION

The Company engrossed in developing and
manufacturing bakery products that have 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.

ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า
Convenience in accessing to the product.

การสื่อสารแสดงข้อมูลที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
The communication demonstrated sufficient details
for the customers demand
1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการตอบสนองความคาดหวัง
ของลู ก ค้ า  โดยมี กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน ใช้
เทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย และผ่านการรับรองมาตรฐานวิธกี าร
ที่ดีในการผลิตระดับภายในประเทศ (GMP) ระดับสากล (GMP
CODEX) จากกรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์ และ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, HACCP สถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
บริษทั ฯ มีการตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขัน้ ตอนการผลิต
ตัง้ แต่การตรวจรับวัตถุดบิ จนถึงการส่งสินค้าออกจากโรงงาน และ
มีห้องปฏิบัติการที่ ได้รับรางวัลระดับทอง ความเป็นเลิศด้าน
คุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สดทีม่ อี ายุ
การบริโภคสัน้ ตัง้ แต่ 3 - 7 วัน บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นากระบวนการต่างๆ
เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ต่อผู้บริโภค 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 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 inspects 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 is 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 in
consuming fresh products, which have short shelf age and
would expired within 3-7 days, the Company has developed
several procedures to build confidence in the quality and
safety of products for the consumers. Which are:
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s ระบุวน
ั ผลิต/ วันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน และ
			 ข้อแนะน�ำในการเก็บและบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพและมีความปลอดภัย
		
s มีกระบวนการเรียกคืนกรณีสน
ิ ค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
หรือจ�ำหน่ายไม่หมดอย่างเป็นระบบ
		
s มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นานวั ต กรรมสิ น ค้ า  ให้ ไ ด้ สิ น ค้ า ที่ มี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
		
s ออกแบบและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ให้มีความ
			 ทันสมัย เน้นความสะอาด ปลอดภัย โดยน�ำนวัตกรรม
			 การซีล บรรจุภณั ฑ์ถงุ พลาสติก มาใช้ในบรรจุภณั ฑ์
ของขนมปังชนิดแผ่น เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม
เข้าไปในบรรจุภณ
ั ฑ์ และป้องกันการเปลีย่ นแปลง
ของรสชาติสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค
เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังและเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคชาวมุสลิม บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
เครื่องหมายฮาลาลประจ�ำประเทศไทย ในผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 37
รายการ โดยได้น�ำสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงบนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน
สายการผลิตที่ผ่านการรับรองฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

1

		
ดูความสดใหม่
วันหมดอายุที่หน้าแพ็ค

		
s Specify, on the label, the manufacturing date/
expiry date, best consumed before date and
the instruction on how to store and consume
			 the products to ensure that products are of
good quality and safe.
s Has system to recall unqualified or unsold
		
products systematically.
s Aimed to develop product innovations to attain
		
good quality products that could satisfy customers
		
s Improve product packages to be modern while
emphasizing on safety and hygiene by using
plastic sealing innovation on sliced bread
products to prevent contaminants getting in to
the package and to prevent the change in
products flavor before reaching the consumers.
To meet the expectation and create confidence to
Muslim consumers, the Company has been certified with
halal Certification of Thailand on 37 products. The symbol is
shown on the product packages that are in the certified
production line including publicized through various media.

2

		
ซีลปากถุง
มั่นใจก่อนถึงมือคุณ

3

		
คลิปปากถุง
เก็บความหอมนุ่ม หลังเปิดแพ็ค
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ในปี 2553 - 2555 และ 2558 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน อย. Quality Award ของกลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหาร ในฐานะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ประกอบการ
ด้วยคุณธรรมมีระบบมาตรฐานคุณภาพที่ดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพและมีความปลอดภัย มีการให้ความส�ำคัญกับผูบ้ ริโภคและ
มีกิจกรรมที่ตอบแทนสังคม
2. ลูกค้า/ ผู้บริโภคมีความสะดวก
		 ในการเข้าถึงสินค้า

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังรายแรกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น�ำระบบ Mobile Computer System
มาใช้ในการจัดจ�ำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้า  โดย
พนักงานขายจะดูขอ้ มูลการจ�ำหน่ายย้อนหลัง และประเมินจ�ำนวน
ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งได้ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากที่สุด
ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ณ จุดขายจึงมีความสดใหม่แบบวันต่อวัน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสามารถกระจายสินค้า เพือ่ ขยาย
ช่องทางการจ�ำหน่ายทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 39
สาขา  เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุก
พื้นที่ของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด โดยมีการจัดจ�ำหน่ายผ่าน
กลุ่มร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade)

รางวัล
Awards

รางวัลแห่งความภูมิใจ 4 ปี

ฟาร์มเฮ้าส์ ได้รับรางวัลแห่งคุณภาพและมาตรฐาน

Quality Awards

จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

In the year 2010-2012 and 2015, the Company was awarded
the “FDA Quality Award”, in food products.  As an entrepreneur
of health products with moral and has good quality standard
in order to maintain quality and safety products as well as
place importance on the consumers and provide activities to
requite the society.
2. Customers/Consumers have 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 day to day fresh.
Moreover, the Company was able to distribute
products to expand distribution channel into Bangkok,
perimeter and provincial area continuously, by having 39
branches of distribution center nationwide in order to meet
the most customer satisfactions in all area of Thailand, which
is done by distributing through traditional trade group and
modern group.
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3. การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ
		 กับความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค

		
บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการให้ความรู้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เกีย่ วกับข้อมูลทางโภชนาการทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อผูบ้ ริโภคในการเลือกรับประทานอาหาร สนับสนุนการให้ขอ้ มูล
โภชนาการรูปแบบใหม่ตามนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ในการรณรงค์ให้ความรูเ้ รือ่ งฉลากโภชนาการ
รูปแบบจีดีเอ หรือ Guideline Daily Amounts: GDA ซึ่งเป็นการ
แสดงค่าพลังงาน ไขมัน น�ำ้ ตาล และโซเดียม ต่อหนึง่ หน่วยบรรจุ
ภัณฑ์บนด้านหน้าฉลาก เพือ่ เป็นเครือ่ งมือช่วยให้ผบู้ ริโภคสามารถ
เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถบริโภคอาหารอย่าง
สมดุลและเหมาะสมต่อสุขภาพ โดยได้สื่อสารข้อมูลที่เข้าใจง่าย
ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคผ่ า นฉลากในบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ทั้ ง ในส่ ว น
ผลิตภัณฑ์ตามข้อก�ำหนดในกลุ่มขนมปังชนิดแผ่น และขนมปัง
พร้อมทานประเภทไส้เนื้อสัตว์ เช่น เดลี่แซนด์วิช เป็นต้น

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
product label in accordance with the requirement in Sliced
bread and ready to eat bread group and in the meat categories
such as daily sandwich and etc.
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญในการรับฟังเสียง
ของลูกค้า  โดยมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับ
ฟังความคิดเห็นและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมทั้งรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านโทรศัพท์
02-209-3090 เว็บไซต์ www.farmhouse.co.th และสือ่ สังคมออนไลน์
อาทิ www.facebook.com/FarmhouseThai, www.instagram.
com/FarmhouseThai โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด�ำเนินการ เพื่อให้
ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งในปี 2558 หน่วยงาน
ลูกค้าสัมพันธ์ ได้รับการติดต่อจากลูกค้ากว่า  400 ราย เพื่อให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติงานของพนักงาน
นอกจากบริษัทฯ จะมีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นลูกค้าแล้ว
บริษทั ยังได้สำ� รวจพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพือ่ น�ำข้อมูลดังกล่าวมาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในบริษทั ฯ
ต่อไป

Moreover, the Company has also placed importance
in listening to customers suggestions where customer relation
unit was provided as the center in listening to opinions and
giving consultants related to product and service, as well as
accepted complaints and suggestions through telephone
02-209-3090, website: www.farmhouse.co.th  and online
network such www.facebook.com/FarmhouseThai and  www.
instagram.com/FarmhouseThai. The staffs are ready to
proceed in order for the complaints to receive fast feedback
and to build confidence to customers and consumers. In the
year 2015, more than 400 customers contacted the customer
relation unit to give suggestions on the products and the
performance of the staffs. Apart from providing channel in
listening to customer complaints, the company has also
conducts survey on consumers’ behavior and true command
towards bakery products in order to apply the aforementioned
information to be use as a guideline in improving and
developing the Company internal procedures continually.
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การด�ำเนินงานด้านสังคม
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 แนวการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำ� นึงถึงความ
แตกต่างทางเพศ
s ไม่รับบุคคลอายุต�่ำกว่า 18 ปี เข้ามาเป็นพนักงาน
s มีการเปิดรับสมัครคนพิการเข้าท�ำงาน
s จัดระบบการท�ำงาน มุง่ เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในสถานที่ทำ� งานอย่างเหมาะสม โดยน�ำระบบควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยมาใช้
s สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารอบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
บริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างสุขอนามัย
และความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการอย่างสูงสุด
การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลพนักงานทุกคนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการท�ำงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า
รากฐานที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง
ยัง่ ยืนนัน้ มาจากศักยภาพในการท�ำงานของพนักงานทีม่ คี วามสุข
โดยมีสวัสดิการเพื่อการอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน เช่น
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุดท�ำงาน รถรับส่งพนักงาน
โรงอาหารประจ�ำโรงงานที่มีคุณภาพดีและราคาย่อมเยา การดูแล
สุขภาพอนามัยของพนักงานทัง้ การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ห้องพยาบาล
ที่มีแพทย์ประจ�ำ เป็นต้น
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ มีการประเมินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้
กับพนักงานอย่างเป็นธรรมเป็นประจ�ำทุกปี โดยท�ำการส�ำรวจการ
จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียง เพื่อ
มาพิจารณาเปรียบเทียบและก�ำหนดการจ่ายค่าตอบแทน โดย
ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานประจ�ำ ประกอบด้วย
s สวัสดิการด้านการส่งเสริมให้ได้รบ
ั อัตราดอกเบีย้ พิเศษ
ส�ำหรับเงินกู้เพื่อที่พักอาศัย

TAKING CARE 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 Organize work system emphasizing on safety and
hygiene workplaces and apply this quality and
safety control system into 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 Employees

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, which
derived from the competency in working 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 sickbay with permanent
doctor, and etc.
EMPLOYEE REMUNERATION AND BENEFITS

The Company annually evaluates fairly the employees’
remunerations and benefits by surveying the remunerations
and welfares of the business group nearby in order to consider,
compare and determine remuneration. The benefits provided
to full-time employees consisted of
s Welfare in promotion to get prime rate for residential
		loan
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ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ และเงินรางวัลเพื่อการจูงใจ
โบนัสประจ�ำปี
เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน
s ผลประโยชน์ด้านการแพทย์ส�ำหรับพนักงาน
s เสื้อผ้าชุดท�ำงานและเครื่องแบบ
s การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
s รางวัลพนักงานดีเด่นประจ�ำปีและรางวัลตามอายุงาน
s อุปกรณ์และเครือ่ งป้องกันอันตราย เพือ่ ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน
s การช่วยเหลือมรณกรรมสงเคราะห์สำ� หรับพนักงานและ
ครอบครัว
s บริเวณเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
s เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
s ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
s เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษส�ำหรับพนักงาน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ ประสบการณ์และวุฒิการศึกษาซึ่งไม่มีความ
แตกต่างระหว่างชายหรือหญิง
s
s
s
s

การฝึกอบรมของพนักงาน

นอกจากสิง่ ทีต่ อบแทนในรูปสวัสดิการและค่าตอบแทนอัน
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตแล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนการ
พัฒนาความรู้และความช�ำนาญในการท�ำงานให้แก่พนักงาน เริ่ม
ตัง้ แต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษทั ในเบือ้ งต้นจะได้รบั การ
ฝึกอบรมหลักสูตร เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ หรือ
หลักสูตร 5ส. GMP&HACCP ส�ำหรับพนักงานใหม่ เป็นต้น เพื่อ
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบริษทั วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูล
ในการท�ำงานเบือ้ งต้น เพือ่ ให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ความรู้กับพนักงานใน
แต่ละระดับอย่างเหมาะสม เพือ่ พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มโี อกาส
ก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นการส่งเสริมทัศนคติของพนักงานผ่านหลักสูตร “การสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกฝ่าวิกฤตเพื่อความส�ำเร็จที่ยั่งยืน” “การสร้างแรง
จูงใจและจิตส�ำนึกในการท�ำงานด้วย 7Q” และ “การปรับทัศนคติ
เชิงบวกเพื่อความสร้างสรรค์ ในงานขาย” รวมถึงหลักสูตรเพื่อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการท� ำ งาน เช่ น “Daily Management”
“เครื่องมือ 7 ชนิดเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ QC 7 Tools” และ
“การฝึกอบรมประสิทธิภาพการขับขี่ที่ประหยัดและปลอดภัย”
เป็นต้น
ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ด�ำเนินการฝึกอบรมให้พนักงาน
อย่างต่อเนือ่ ง โดยในรอบปีพนักงานได้รบั การฝึกอบรมเฉลีย่ 20.41
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

Various allowances and awards to motivates
Annual bonus
Contribution to provident funds
Contribution to social security fund and
		 compensation funds
s Medical benefits for employees
s Work clothes and uniforms
s Group accident insurances
s Employee of the year award and prizes based on
		seniority
s Protective devices and equipment for safety in
workplaces
s Posthumous aid for employees and their families
s Relaxation area
s Maternity allowances
s Scholarship for son-daughtes
s Deposit with special interest for employees
Nevertheless, the Company has policy to pay
compensation base on duties, responsibilities, experience
and qualifications, with no differences between men and women.
s
s
s
s

Employee Training

Apart from welfare and compensation, which are the
fundamental factors in living, the Company as well supported
the development of knowledge and expertise in work for the
employees; started from the employees joined the Company,
initially new employees will be trained in several programs
such as new employee orientation program, 5S course,
GMP&HACCP for new employee and etc. to give knowledge
and understanding about the company, the corporate culture
and basic information in working for the new employee to
easily adapts to new environment. Moreover, the Company
has continuously develop personnel by appropriately train to
enhance the knowledge to each level of employees in order
to develop personnel in every level to have the opportunities
on career advancement in their field of work based on the
potential of each personnel; whether it’s promoting the attitude
of employees through the “Creating Positive Attitude to Get
Through Crisis for Sustainable Success” course, “Creating
Motivation and Awareness in Working with 7Q” and “Leveling
Positive Attitude for Creativity in Sales” including competency
development in working program such as “Daily Management”
“7 Types of Tools to improve the quality QC 7 Tools” and
“Efficiency in Driving that is Economical and Safe Training”, etc.
Throughout the year 2015, the Company had
continuously proceed with training for employees, which
during the year the employees received training at the average
of 20.41 hours per person per year.

รายงานแห่งความยั่งยืน
2558

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นเรือ่ งส�ำคัญและเป็นหน้าทีข่ องทุกคนที่
ต้องร่วมมือกัน บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นให้มรี ะบบการบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพและมีระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัย ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรม ถาม-ตอบ 5ส & safety
กิจกรรมสุขาพาเพลินอย่าเมินความปลอดภัยที่เปิดโอกาสให้
พนักงานตอบค�ำถามชิงรางวัลในแต่ละเดือน หรือกิจกรรมค้นหา
อันตรายที่ให้พนักงานร่วมกันค้นหาสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดท�ำกิจกรรม 5ส. เพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ ำ� งานให้นา่ อยูแ่ ละเหมาะสมใน
การท�ำงาน
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีอปุ กรณ์และเครือ่ งป้องกันอันตราย
ในการท�ำงานส�ำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ รวมถึงจัดให้
มีการอบรมและทบทวนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่เสมอ
อาทิ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวติ การอบรมดับเพลิงขัน้ ต้น
และขั้นก้าวหน้า  การใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และ
กิจกรรม Safety week ด้วยตระหนักว่าการให้ความรู้และการฝึก
ปฏิบัติจนกระทั่งพนักงานมีความคุ้นเคยกับขั้นตอนในการปฏิบัติ
ต่างๆ จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่ม
ความปลอดภัยในการท�ำงานให้กับพนักงานได้

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Safety is one significant issue and is the responsibilities
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 work place welfare
through various activities such as Question-Answer 5S &
Safety activity, Enjoy the Toilet but Don’t Overlook the Safety
activity. These activities open the opportunities for employees
to answer the questions to win prizes each month including
Search for Danger activity that allow the employees to search
for unsafe situation in the operational areas. The Company
as well support organizing 5S activities to improve workplace
into a livable working environment and appropriate for work.
Moreover, the Company provides sufficient protective
devices and equipment for safety in workplaces to all
employees includes establishes regular training and review
knowledge related to safeness such as first aid, and life saving
as well as basic and advanced fire fighting training, use of
fire protection equipment and to stop fire. Safety week activity
is established as the Company realized that in providing
knowledge and practice until the employees are familiar with
the various steps in performing will help reduce the risk of
accidents and increase safety in workplace for the employees.

s การอบรมดับเพลิงขั้นต้น (ในโรงงาน) และขั้นก้าวหน้า (ศูนย์ฝึกดับเพลิง จ.ลพบุรี)
Training on basic firefighting (at the plant) and advanced firefighting (Fire fighting training center, Lopburi Province)
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ความรับผิดชอบต่อผู้จ�ำหน่าย (Supplier)

บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ความส�ำเร็จ
เคียงข้างไปกับผู้จ�ำหน่าย (Supplier) ดังนั้น เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้จ�ำหน่าย (Supplier) ใน
ฐานะคู่ค้าที่มีความส�ำคัญ บริษัทฯ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน อันจะน�ำไปสู่การ
พัฒนาร่วมกัน
การรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้จ�ำหน่าย (Supplier)

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและ
พยายามตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผูจ้ ำ� หน่าย
(Supplier) อยู่เสมอทั้งในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้
ข้อมูลรายละเอียดสินค้า การช�ำระเงิน การประสานงาน การตรวจ
รับมอบสินค้า  และการให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางการติดต่อ
สือ่ สารระหว่างผูจ้ ำ� หน่ายกับบริษทั ฯ ทีห่ ลากหลายไม่วา่ จะเป็นการ
พบปะกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อโดยตรง การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล
หรือผ่านทางประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง โทรสาร เว็บไซต์ ตลอดจนการ
รับฟังความคิดเห็นผ่านแบบส�ำรวจทัศนคติความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของผู้จ�ำหน่าย/ ผู้ผลิต เพื่อน�ำมาปรับปรุงการ
ด�ำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

RESPONSIBILITY TOWARDS SUPPLIERS

The Company will operate a sustainable business and
step into success 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.
Listening to The Opinions and Giving Feedback
to The Suppliers’ Expectation

The Company placed importance in always listening
to opinion and giving feedback to the suppliers’ demand/
expectation both in terms of procurement process, giving
product details, payment, coordination, verifying the received
of products and providing news and information through
various 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 to improve the operation
collaboratively with highest efficiency.

จากการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้จ�ำหน่ายในการร่วมงานกับบริษัทฯ ประจ�ำปี 2558
พบว่าในภาพรวมผู้จ�ำหน่าย (Supplier) มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.58
The Suppliers Satisfaction in working with The Company Survey for the year
2015, show that the Overall Satisfaction was at 91.58%

s กิจกรรม Safety week สัปดาห์ความปลอดภัย
Safety week activity

รายงานแห่งความยั่งยืน
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ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวัง
ของผู้จ�ำหน่าย (Supplier)

ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการส�ำรวจทัศนคติ
ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผูจ้ ำ� หน่าย/ ผูผ้ ลิต ผ่านแบบ
ส�ำรวจที่ไม่เปิดเผยชื่อหรือบริษัทของผู้จ�ำหน่าย และรวบรวม
ข้อมูลโดยแผนกการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เป็นหน่วยงานที่ไม่มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง โดยส�ำรวจครอบคลุม
ในประเด็นดังต่อไปนี้
s ทัศนคติของผู้จ�ำหน่าย/ ผู้ผลิตที่มีต่อองค์กร
s ความต้องการและความคาดหวังของผูจ้ ำ� หน่าย/ ผูผ้ ลิต
s ประเด็นที่ส�ำคัญในการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
s การติดต่อสือ่ สารระหว่างผูจ้ ำ� หน่าย/ ผูผ้ ลิต กับบริษท
ัฯ
s ความพึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัทฯ
ผลการส�ำรวจในด้านทัศนคติของผู้จ�ำหน่าย/ ผู้ผลิตที่มี
ต่อองค์กร พบว่า  มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดในเรื่องความ
โปร่งใสของกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง และการประสานงานของเจ้า
หน้าที่จัดซื้อ ร้อยละ 94.74 เท่ากัน สอดคล้องกับความต้องการ
และความคาดหวังที่พบว่า  ผู้จ�ำหน่ายต้องการกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างทีเ่ ป็นธรรมโปร่งใสมากถึง ร้อยละ 100.00 และการจ่ายเงิน
ตรงเวลาตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ร้อยละ 89.47
ทั้งนี้ ประเด็นที่ผู้จ�ำหน่าย/ ผู้ผลิต เห็นว่ามีความส�ำคัญใน
การพัฒนาร่วมกันอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ ความก้าวหน้าทางธุรกิจของ
บริษัท การเลือกใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การดูแลและรักษา
ความลับของลูกค้า  และการด�ำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ โดยผูจ้ ำ� หน่าย/ ผูผ้ ลิต มีความพึงพอใจในการร่วมงาน
กับบริษัทฯ กับฝ่ายบัญชีและการเงินในส่วนของการวางบิลและ
รับเงิน มากที่สุด ร้อยละ 92.22 รองลงมาฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ
ร้อยละ 91.05 ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดเป้าหมายความพึงพอใจของ
ผูจ้ ำ� หน่าย/ ผูผ้ ลิตอยูท่ ี่ ร้อยละ 85.0 ซึง่ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องสามารถ
ท�ำได้เกินกว่าเป้าหมายก�ำหนดไว้
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนไม่เพียงขึ้นอยู่
กับผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษทั เท่านัน้ แต่ยงั รวม
ถึงการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อม
กัน ในฐานะผูน้ ำ� การผลิตสินค้า และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรีท่ กุ
ประเภท บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้าน
โภชนาการอาหาร และสนับสนุนการเลือกรับประทานอาหารที่มี
คุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มต้นจากการพัฒนาชุมชนเล็กๆ ที่อยู่
รอบโรงงานขยายออกไปสู่สังคมที่อยู่ในวงกว้าง ทั้งนี้ชุมชนและ
สังคมที่เข้มแข็งจะท�ำให้เกิดการพัฒนาในภาพรวมได้อย่างยั่งยืน

Suppliers’ Attitude, Satisfaction and
Expectation

In the past year of 2015, the Company has surveyed
the attitude, satisfaction and expectation of suppliers/
manufacturers through the survey form where the name and
the company of the distributor were not disclosed. The
information were gathered by using good corporate
governance planning, which 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/ manufacturers
s Significant issues in sustainable development
collaboratively
s Communication between the supplier/ manufacturer
s Satisfaction in working with the Company
The results of supplier/ manufacturer attitude survey
show that 94.74% has the most satisfaction in terms of
transparent in the procurement procedure and the coordination
of the procurement staff, equally which is in line with the
consumers’ demand and expectation. Which also shows that
100% of suppliers demand for procurement process that are
transparent and 89.47% expected payment to be made
according the agreed schedule.
The issues that the supplier/ manufacturer see
essential for collaborative sustainable development are the
Company business progress, selecting and source of
materials, keeping customers confidential information and
taking action against corruption by which 92.22% of the
suppliers/ manufacturers are most satisfied in working with
the Company, the account department and finance in the
billing and receiving money, where procurement department
comes in second at 91.05%. The Company has specified
suppliers/ manufacturers satisfaction goal at 85%, which all
related parties concerned can achieved more than the target set.
COMMUNITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY

The Company believed that sustainable success does
not only depend on the Company economic performance but
also 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 which the Company started 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.
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Community Development Around The Plant

การพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน
1. กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour

บริ ษั ท ฯ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการเลื อ กรั บ
ประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการให้ความรูเ้ รือ่ งโภชนาการ ใน
ปี 2558 ได้จัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour กับ
โรงเรียนและชุมชนที่อยู่รอบโรงงานลาดกระบังและบางชัน แบ่ง
การจัดกิจกรรมเป็น 4 ครั้ง มีนักเรียนและสมาชิกในชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมทั้งสิ้น 1,495 คน และ 65 ครัวเรือน ตาม
ล�ำดับ
ภายในกิจกรรมเป็นการสอนท�ำอาหารว่างอย่างง่ายให้
กับนักเรียนและสมาชิกในชุมชนรอบโรงงาน พร้อมทั้งสอดแทรก
ความรู้ด้านโภชนาการอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะในการท�ำอาหาร
ว่างทีม่ คี ณุ ภาพ และให้สมาชิกในชุมชนสามารถน�ำไปประยุกต์เพือ่
ประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง
คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ ได้ให้
ความส�ำคัญในการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงประจ�ำกลุ่ม คอยช่วยเหลือ
แนะน�ำสมาชิกชุมชนในการท�ำอาหารว่าง เป็นการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

1. CSR Farmhouse Cooking on Tour Activity

The Company emphasize on consuming quality
food and providing knowledge on nutrition.Thus, in 2015, we
have started CSR Farmhouse Cooking on Tour activity with
schools and communities around Lat Krabang and Bang
Chan plant. The activities were divided into 4 sessions with
the total of 1,495 people and 65 families of the students and
community member that benefit from these activities.
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 closely
organized the and promote employees to participate in the
activities as the chaperons of the group 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.

ความพึงพอใจของโรงเรียนและชุมชนรอบโรงงาน
ในการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour
SCHOOLS AND COMMUNITY SATISFACTION IN
ORGANIZING CSR FARMHOUSE COOKING
ON TOUR ACTIVITY

100.00
95.00

92.73%

92.63%

94.43%

90.20%

90.00
85.00
80.00

โรงเรียน
วัดบึงบัว

ชุมชน
สยามพัฒนา

ชุมชน
บึงบัว

โรงเรียน
วัดบ�ำเพ็ญเหนือ
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ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking
on Tour แต่ละครั้งได้ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดย
มีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 92.50
2. โครงการจิตอาสา ปันรักให้น้อง สร้างคุณค่า
		 ให้กับชุมชน

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลชุมชนทีอ่ ยู่ใกล้เคียง
กับโรงงาน โดยเฉพาะการดูแลและให้ความสนับสนุนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ดังนั้น บริษัทฯ จึงร่วมกับส�ำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) และผู้ประกอบการในนิคมฯ ใน
โครงการจิตอาสา ปันรักให้น้อง สร้างคุณค่าให้กับชุมชน โดยในปี
2558 ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อน
วัยเรียน ชุมชนบางชันพัฒนา  ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับ
โรงงานบางชัน โดยศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนแห่งนี้ รับผิดชอบ
ดูแลเด็กเล็กในชุมชนบางชันพัฒนาและชุมชนใกล้เคียงจ�ำนวน 39
คน มีครูพี่เลี้ยงสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 3 คน

In organizing each CSR Farmhouse Cooking on
Tour activities, survey on the participant satisfaction were
made and the results demonstrated that the participant
satisfaction is in a good level, by which the participant shows
average of 92.50% satisfaction.
2. Volunteer, share love and create value
		 to the community

The Company places importance in taking care of
the community near the plant, especially taking care and
supporting to be inline with the community demand. The
Company, therefore, cooperate with Bang Chan Industrial
Estate Office (NIA) and  entrepreneurs in the Industrial Estate
in Volunteer, share love and create value to the society. In
2015, the Company provide budgets in developing Bang
Chan Preschool Children Development Center, which is the
community located near the Bang Chan plant. This preschool
child development center is responsible for taking care of 39
childrens in Bang Chan Pattana community and nearby
community with 3 cheparoens from Bangkok working in the
aforementioned projects.

s กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour  ณ โรงเรียนวัดบึงบัว (ลาดกระบัง)
Pictures of CSR Farmhouse Cooking on Tour activities at Wat Bueng Bua (Lat Krabang)

s กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ณ ชุมชนสยามพัฒนา (บางชัน)
Pictures of CSR Farmhouse Cooking on Tour activities at Siam Pattana Community (Bang Chan)
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ในโครงการดังกล่าว บริษทั ฯ ได้รว่ มกับสมาชิกในชุมชน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบศูนย์ฯ และมอบผลิตภัณฑ์ ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
3. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการ
ศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ และหน่วย
งานภาครัฐที่ให้ความสนใจเข้าเยีย่ มชมกระบวนการท�ำงานภายใน
โรงงาน อาทิ กระบวนการผลิตสินค้า  การจัดการสารก่อภูมิแพ้
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ในปี
2558 ทีผ่ า่ นมา มีหน่วยงานเข้าเยีย่ มชมโรงงานทัง้ สิน้ 10 หน่วยงาน
มีผู้เข้าร่วมชมจ�ำนวน 352 คน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการท�ำงาน ระบบตรวจ
สอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

The company has cooperate with the member in
the community to develop the landscape around the center
and give products to the activities participants and students
in the preschool children development center.
3. 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 2015, the total of 10 sectors with the amount of
352 people visited the plant. The purpose of vising the plant
is to build relationship and create correct understanding on
the plant’s operating process and environment audit system.

s การเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ปันรักให้น้อง สร้างคุณค่าให้กับชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบางชันพัฒนา
Pictures of the Company participation in Volunteer, Share Love and Create Value to the Community Projects at Preschool Children Development Center
Bang Chan Pattana Community

s สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
Educational Institutions and Government Sectors visited the plant
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การพัฒนาสังคมในวงกว้าง
1. โครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่
		 ประจ�ำปี 2557-2559”

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพเสมอมา โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) กับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวง
สาธารณสุข เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
“ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจ�ำปี 2557 - 2559” โดยมี
ผลด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 ภายใต้แนวทางของ
โครงการอาหารปลอดภั ย ฉลากหวาน มั น เค็ ม อ่ า นง่ า ย
ได้ประโยชน์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
2. กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์คุกกิ้งคลับ 2558
		 (Farmhouse Cooking Club 2015)

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์คุกกิ้งคลับขึ้นเพื่อ
เชิญชวนนักเรียนในระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา  ร่วม
กิจกรรมโดยให้น้องๆ ฝึกการท�ำแซนด์วิชอย่างง่าย สอดแทรกวิธี
การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ให้ความรู้เรื่องอาหาร 5 หมู่
พร้อมให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหาร เพื่อให้น้องๆ สามารถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ โดยมีการจัดกิจกรรม ในปี 2558
รวม 3 ครัง้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสาริน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนอนุบาลจุติพร

SOCIAL DEVELOPMENT AT LARGE

1. Eat All Groups Movement Project
		 for the year 2014-2016

The Company always promoted and supported
consuming quality food. 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.
2. Farmhouse Cooking Club 2015

The Company organized Farmhouse Cooking
Club activitiy to invite students at kindergarten level to primary
level to participate in the activities, where students will practice
making easy sandwich and inserting knowledge on how to
eat correct food and knowledge on 5 food grups as well as
knowledge on nutritions in order for the students to apply into
their daily life. The activities as established in the year 2015,
a total of 3 times at Sarin Kindergarten, Satit Chula (primary
level) and Chutiporn Kindergarten.

s โครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่
ประจำ�ปี 2557-2559”
Eat All Groups Movement Project
for the year 2014-2016

s ภาพการจัดกิจกรรม Farmhouse  Cooking Club  2015 ณ โรงงานบางชัน
Picture of Farmhouse Cooking Club 2015 Activity at Bang Chan Plant
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3. กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์ 2558
		 (Farmhouse School Tour 2015)

ตัง้ แต่ปี 2542 เป็นต้นมา บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมฟาร์ม
เฮ้าส์สคูลทัวร์กบั นักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษา ซึง่ เป็นกิจกรรม
ละครเพลงและเกมเกี่ยวกับ โภชนาการอาหาร 5 หมู่ โดยในปี
2558 ทีผ่ า่ นมา ได้จดั กิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรูแ้ ก่เด็ก
นักเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อขยายการ
ให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นเป็นจ�ำนวนกว่า 200 โรงเรียน
ทัว่ ประเทศ ภายใต้แคมเปญ “ขบวนการทานครบหมู”่ เพือ่ ให้ความ
รู้ในเรื่องการอ่านฉลากก่อนบริโภค รณรงค์ ให้นักเรียนบริโภค
อาหารให้ครบหมวดหมู่ตามหลักโภชนาการ
4. การประกวดแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง 		
		 (Sandwich Contest)

บริษัทฯ ต้องการปลูกฝังการเลือกรับประทานอาหารที่
มีคุณภาพตั้งแต่วัยเด็ก จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสูตรแซนด์วชิ ทีม่ คี ณุ ค่า
ทางโภชนาการ โดยการจัดกิจกรรมประกวดแซนด์วิชจานเด็ดคน
เก่ง ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้น้องๆ อายุตั้งแต่ 8-12 ปี ได้ฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออกผ่านการประกวดการท�ำแซนด์วิช
ซึ่งเป็นอาหารว่างที่มีคุณค่าโภชนาการอาหาร ครบ 5 หมู่ และ
น้องๆ สามารถท�ำได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน โดยมอบทุนการศึกษา
มูลค่ากว่า  150,000 บาท ให้กับน้องๆ ผู้เข้ารอบและชนะการ
ประกวดแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่งเป็นประจ�ำทุกปี

3. Farmhouse School Tour Activity 2015

Since 1999 onwards, the Company has been
organizing Farmhouse School tour activities with primary level
students, which is a musicals and games related to 5 food
groups nutrition. In 2015, 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.
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 to present, by aiming at
kids with the age between 8-12 years old to use their creativity
and assertiveness to show their talent through sandwich
contest, which is a snack that contains nutrition values with
5 food groups where kids can actually make these sandwich
in their daily life. Every year the Company offers scholarship
worth more than 150,000 baht to candidate who made to the
final and win the superb sandwich by talented kids contest.

s บรรยากาศกิจกรรม Farmhouse School Tour 2015 ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 100 โรงเรียน
Atmosphere of Farmhouse School Tour Activity 2015 High School level at 100 different schools nationwide

s การประกวดแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง (Sandwich Contest)
Superb Sandwich by Talented Kids Contest
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5. งานวันเด็กแห่งชาติ

บริษทั ฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานราชการ
และเอกชนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่
ต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี จ�ำนวน 92 หน่วยงานทั่วประเทศ จ�ำนวน
ผลิตภัณฑ์กว่า 37,520 ชิ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกม
แจกอาหารว่างจากผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์และของที่ระลึก เนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า  ท�ำเนียบรัฐบาล ในวันที่
10 มกราคม 2558
6. สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโต
ไปพร้อมกัน นอกเหนือจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ
ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ในรูปแบบของงบประมาณและผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมดังต่อไปนี้
		
6.1 กิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์
			

เพชรยอดมงกุฎฯ

บริษทั ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมูลนิธิร่มฉัตร สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี 2558 เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้

s งานวันเด็กแห่งชาติ
National Children’s Day

s กิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ
The Crown Jewel Economics Quiz Contest Activity

5. National Children’s Day

The company annually provided products to public
and private sector to utilize in organizing National Children’s
Day activities at 92 sectors nationwide with more than 37,520
pieces of product.
Moreover, the Company as well participated in
decorating the game activity booth providing snack from
farmhouse product and souvenir on the occasion of National
Children’s Day at Thai Khu Fah Building, Government House
of Thailand on January 10th, 2015.
6. Sponsoring Activities in Collaboration
		 with other Sectors

With commitment in developing the community
and society to grow alongside; apart from the aforementioned
activities, the Company as well has sponsored other activities
in collaboration with both public and private sectors in the
form budget and products, which are as follows:
		 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, Gold,
Valuables, and Self Sufficiency Principle; Royal Trophy Award
from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
for the year 2015; is the activities that support students and
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นักเรียนและเยาวชนเห็นคุณค่าความส�ำคัญและวินัยในการออม
เงิน รวมทั้งสามารถน�ำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยจัดขึ้นทั้งใน
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา กว่า 6,000 คน
ทั่วประเทศ  โดยมอบผลิตภัณฑ์เดลี่แซนด์วิชคละรสชาติ จ�ำนวน
กว่า 6,000 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
		 6.2 กิจกรรม Run for Kids

บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิโรนัล แมค โดนัลด์ เฮาส์
ประเทศไทย มอบเงินบริจาค มูลค่า  100,000 บาท พร้อม
สนับสนุนผลิตภัณฑ์เดลี่แซนด์วิชคละรสชาติ จ�ำนวนกว่า  1,000
ชิ้นในกิจกรรม RMHC มินิมาราธอน RUN For Kids วิ่งเพื่อน้อง
2015 ร่วมรณรงค์ ให้ประชาชนออกก�ำลังกาย เพื่อสุขภาพที่
แข็งแรง ส่งเสริมให้ครอบครัวได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน โดยรายได้
ทัง้ หมดมอบให้กบั มูลนิธฯิ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยเด็กและครอบครัว
ที่ยากไร้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนลุมพินี
		
6.3 กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ

			

5 ธันวามหาราช

บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ สภากาชาดไทย สนั บ สนุ น
ผลิตภัณฑ์สอดไส้คละรสชาติ จ�ำนวน 5,000 ชิ้น ในกิจกรรม
บรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2558

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. The Company provided daily sandwich products,
assorted flavor, of more than 6,000 pieces to the participants
of the activities.
		

6.2 Run for Kids Activity

The Company incorporation with the Ronald
McDonald House Charities donated Baht 100,000 and provide
daily sandwich products with assorted flavor at the amount
of 1,000 pieces in RMHC minimarathon Run For Kids 2015,
with the purpose of campaign to the public to exercise to stay
healthy and to promote families to do activities together. All
revenue is donated to the Foundation to help sick children
and family in poverty on 22nd November 2015 at Lumpini Park.
		 6.3 Cold Weather Relief Activity in
			
Honor of HM The King’s Birthday
			
on December 5th

The Company cooperate with Thai Red
Cross to support filled custard and cream products, assorted
flavor of 5,000 pieces in Cold Weather Relief Activity in Honor
of HM The King’s Birthday on December 5th at Chiangmai
on the 15th-17th December 2015.

s กิจกรรม Run for Kids
Run for Kids Activity

s กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
Cold Weather Relief Activity in Honor of HM The King’s Birthday
on December 5th
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6.4
			

กิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ
5 ธันวามหาราช

บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ สภากาชาดไทย สนั บ สนุ น
ผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมวิง่ การกุศลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
เพื่อหารายได้ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7. กิจกรรมการกุศล

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
เพื่อการกุศล โดยมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริจาคเงินให้
กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบทุน
การศึกษาและอาหารให้แก่เด็กนักเรียน บ้านเด็กตาบอดผู้พิการ
ซ�ำ้ ซ้อน มูลนิธริ ว่ มกตัญญู โรงเรียนวัดสระแก้ว รวมถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาในการเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ชาวเขา
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม การร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
ประจ�ำปีของวัดในชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน

		 6.4 Charity Running Activity to
			
Glorify HM The King’s Birthday on
			
December 5th

The Company collaborated with Thai Red
Cross sponsoring products in Charity running activity to glorify
HM The King Birthday on December 5th in order to raise fund
for National Blood Centre of Thai Red Cross.
7. Charity Activity

The Company encourages employees to arrange
charity activities by providing Company’s products and
donating money to various sectors such as to sponsor
education fund and food for students of multiple-handicapped
blind children, Ruamkatanyu Foundation, and Wat Sakaeo
School, which includes participating in religious activities in
being a host for ordination of tribal villagers at Benja
maborpitdusitwanaram Temple and co-hosts the annual
ceremony of presenting robes to the monks of the temple in
the community around the plant.

s กิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
Charity Runnign Activity to Glorify HM The King’s Birthday on December 5th

s ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ชาวเขา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
CO- host for ordination of tribal villagers at
Benjamaborpitdusitwanaram

s มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาและอาหาร
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
Provide The Company Products, Sponsor Education Fund and
Food for students of Wat Sakaeo School, Ang Thong Province
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การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Operations
บริษทั ฯ ตระหนักและใส่ใจการด�ำเนินงานของกิจการทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม จึงดูแลและตรวจสอบ
การด� ำ เนิ น งานให้ มี ร ะบบการจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยน�ำไปปรับใช้กับโรงงานผลิตทั้ง 3 แห่ง ได้แก่
โรงงานลาดกระบัง 1 โรงงานลาดกระบัง 2 และโรงงานบางชัน รวม
ถึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

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
applying the system to other 3 manufacturing plants, which
are Lat Krabang Plant 1, Lat Krabang Plant 2 and Bang Chan
plant. The Company as well continuously promotes energy
and environment conservation activities.
EFFICIENT ENERGY CONSUMPTION

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดย
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตทีท่ นั สมัย ประกอบกับมีการศึกษาขัน้ ตอน
การผลิต และการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ
และกระแสไฟฟ้าอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้มีการใช้พลังงานใน
กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนิน
การจัดท�ำระบบการจัดการเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 8
ขั้นตอน

ทบทวนและวิเคราะห์
การจัดการพลังงาน
REVISE AND
ANALYZE ENERGY
MANAGEMENT

The Company emphasized on manufacturing quality
products by using modern manufacturing technology as well
as study the production process and always record the amount
of natural gas and electricity consumption; in order to support
the increased in manufacturing capacities and to have the
highest efficiency in energy consumption in the manufacturing
process. The Company then has proceeded with established
management system to conserve energy, which consisted
of 8 steps

แต่งตั้ง
คณะท�ำงาน

APPOINT THE WORKING
GROUP

ประเมิน
สถานการณ์จัดการ
พลังงานเบื้องต้น

ตรวจติดตาม
ประเมินผล

MONITOR, FOLLOW UP
AND EVALUATE

ด�ำเนินงาน
ตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน

OPERATE IN ACCORADANCE
WITH THE ENERGY
CONSERVATION
PLAN

BASIC SITUATION OF ENERGY
MANAGEMENT EVALUATION

การอนุรักษ์
พลังงาน
ENERGY
CONSERVATION

ก�ำหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์
พลังงาน

SET GOAL AND ENERGY
CONSERVATION PLAN

นโยบายอนุรักษ์
พลังงาน

ENERGY CONSERVATION
POLICY

ประเมินศักยภาพ
การอนุรักษ์
พลังงาน
EVALUATE ENERGY
CONSERVATION
POTENTIAL
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ทั้งนี้ การด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่มีความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ช่วยส่งเสริมให้
โรงงานฯ ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทฯ เลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด
ปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นกระบวน
การผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนเพือ่ อนุรกั ษ์
พลังงาน และจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดตั้ง
เครื่องจักรในการผลิต อาทิ เครื่องอุ่นน�้ำป้อน (Economizer)
ที่ช่วยเพิ่มอุณหภูมิของน�้ำให้สูงขึ้นก่อนที่จะส่งน�้ำเข้า Boiler รวม
ถึงเปลี่ยนหม้อไอน�้ำใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ส่งผลให้
บริษัทฯ ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง
ร้อยละ 39.33 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์
พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
ขององค์กรอย่างยั่งยืน
ระบบการขนส่งสินค้า

บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เสมอมา จึงได้เพิม่ ปริมาณรถขนส่งสินค้าที่ใช้กา๊ ซธรรมชาติ NGV
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และมลภาวะทางอากาศน้อย โดยปัจจุบนั มีรถขนส่งสินค้าที่ใช้กา๊ ซ
ธรรมชาติ NGV จ�ำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 17.93 จากปริมาณรถขนส่ง
สินค้าทั้งหมด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแนวคิดในการสนับสนุนให้องค์กรใช้
ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดให้มีระบบการ
บริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
s การก�ำหนดให้ใช้พาหนะอย่างเหมาะสมในการกระจาย
สินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ ในแต่ละพื้นที่
s การพัฒนาระบบงานการตรวจสอบและติดตามยาน
พาหนะ โดยใช้ระบบ GPS ช่วยควบคุมการขับรถของ
พนักงาน ให้มคี วามเร็วตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด คือ 90
กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุดบนท้องถนน และช่วยลดอัตราการเผาผลาญเชือ้
เพลิงที่มากเกินความจ�ำเป็น
s ห้ า มมิ ใ ห้ พ นั ก งานจอดรถโดยติ ด เครื่ อ งยนต์ ทิ้ ง ไว้
ระหว่างการขนถ่ายสินค้าเพือ่ ให้มกี ารใช้เชือ้ เพลิงน้อย
ที่สุด
s การฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตร “ประสิทธิภาพการ
ขับขีท่ ปี่ ระหยัดและปลอดภัย” เพือ่ เป็นการสร้างความ
ตระหนักและประสบการณ์ในการขับขี่อย่างมีคุณภาพ

The operation in energy conservation that is in line
with the energy Conservation act 1992 (amended 2007) help
support the plant to consume energy in the manufacturing
process efficiently. The Company uses natural gas (NG),
which is clean, safe and has very least impact on the
environment, as the manufacturing process that meet the
customers and consumers demand together with taking care
of environmental sustainability.
In 2015, the company has conduct according to the
energy conservation steps and established energy
conservation measures by installing machines in production
such as Economizer, which helps increased the water
temperature to rise before sending water to the Boiler. This
also includes replacing new boiler with higher efficiency,
allowing the Company to reduce the consumption of fuel and
save expenses at 39.33%. Moreover, the Company has
continuously public relation for the employees to have
understanding and become aware of the important of energy
conservation for the effectiveness in sustainable energy
consumption of the organization.
PRODUCT DELIVERY SYSTEM

The Company always considered operating business
that are environmental friendly, therefore has increased
delivery vehicles that used natural gas vehicle (NGV), which
is clean and safe fuel with less environmental impact and
less air pollution. At present, there are 17.93 % of delivery
vehicles that used NGV from the total number of delivery
vehicles.
Moreover, the Company concepts is to promote the
organization to worthily use the energy resources by
establishing efficient delivery management system such as
s Determined appropriate use of vehicles for
distributing products to the stores in each area.
s Develop auditing and tracking vehicle system by
using GPS system to help control the driving of
		 the staff to be in the speed that is in accordance
with the specified laws, which is 90 kilometers/
hour. The Company focuses to ensure safety on
the streets as well as to reduce fuel consumption
more than necessary.
s Employees shall not leave the engine running while
loading products in order to minimize the use energy.
s Train staff in “Efficiency in driving economically
and safety” course to build awareness and
experience in quality driving.

President Bakery Public Company Limited

Sustainability Report
2015

255

จากการด�ำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ปี 2558 บริษัทฯ
สามารถประหยัดเชื้อเพลิงน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ NGV ได้ถึง
ร้อยละ 5.14 และ 3.06 ตามล�ำดับ
การบริหารจัดการน�้ำและของเสีย

ด้วยความตระหนักว่าน�้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่า บริษัทฯ จึง
มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่าน
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถช่วยลดปริมาณน�้ำทิ้ง
จากกระบวนการผลิต ซึง่ ระบบจะน�ำน�ำ้ จากกระบวนการผลิตเข้าสู่
กระบวนการบ�ำบัด ก่อนถูกน�ำไปพักทีบ่ อ่ พักน�ำ้ แล้วจึงหมุนเวียน
น�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยน�ำมาใช้ประโยชน์ เช่น ล้างยานพาหนะ
รดน�้ำต้นไม้ และล้างพื้นถนนในบริเวณโรงงาน ทั้งนี้ ส�ำหรับน�้ำที่
เหลือจากกระบวนการบ�ำบัดได้ปล่อยลงสู่รางระบายน�้ำของการ
นิคมอุตสาหกรรม และปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ คั ด เลื อ กจากการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) “โครงการการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำกับโรงงาน” ประจ�ำปี 2558 ให้
เป็นโรงงานดีเด่น ของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยได้รับมอบ
ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาว
เขียว) ประจ�ำปี 2558 จากนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดท�ำขึ้นเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ โ รงงานในนิ ค มอุ ต สาหกรรมน� ำ หลั ก ธรรมาภิ บ าล
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมใช้ในการด�ำเนินงาน
สร้างการยอมรับและเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
โรงงาน

From such operations, in the year 2015, the Company
was able to safe fuel and natural gas at 5.14% and 3.06%
respectively.
WATER AND WASTE MANAGEMENT

With the realization that water is a valuable resource,
the Company is committed in managing water for highest
benefit through water treatment system that has the standard
and competence in reducing the volume of waste water from
the manufacturing process. The system will bring water from
the manufacturing process into the treatment process before
putting in the clarifier. The water that was put into the clarifier
is then being reused for cleaning vehicles, watering the plants
and wash the road around the plant. Moreover, the rest of
the treated water was then released into the drainage of the
Industrial Estate and released into the public water source
without affecting the environment.
In the year 2015, the Company was selected by the
Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) on the
“Promoting Citizens Participation in Supervising the Plant
Project” for the year 2015 to be the outstanding plant of Bang
Chan Industrial Estate by awarding the Good Governance
Environment Flag and certificate (white flag-green star) for
the year 2015 from Mr. Verapong Chaiperm, the Governor
of the industrial Estate Authority of Thailand. The aforementioned
project was established to promote plants in the Industrial
Estate to apply the principles of good governance environment
and social responsibility to the operations, creating acceptance
and confidence from all sectors in managing the plant.

s คุณสุชาติ รัตนเจียเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน) รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว)
Mr. Suchat Rattanajiajaroen, Asst. Managing Director, President Bakery Public Company Limited Received Good Governance Environmnet Flag and Certificate
(White Flag-Green Stat)
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แผนการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
Sustainability Operational Plan for The Year 2016

บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน
โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนการด�ำเนินงานเพื่อความ
ยัง่ ยืน ทีม่ งุ่ เน้นให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียเข้ามามีสว่ นร่วมเพิม่ มากขึน้ อาทิ
โครงการสรรหาคู่ค้า โครงการส�ำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และ
ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนาชุมชนรอบ
โรงงานอย่างมีส่วนร่วมโดยความร่วมมือระหว่างผู้น�ำชุมชนและ
บริษทั ฯ การพัฒนาสังคมในวงกว้างโดยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังต่อไปนี้

The Company is committed in operating its business
with corporate social responsibilities under good corporate
governance principles by open the opportunities to all
stakeholders to take part in promoting and supporting
environment and society development along with sustainable
organizational development.
In 2016, the Company has sustainable operating plan
that encourages stakeholders to participate more in such
trading partner recruitment project, survey on stakeholders
groups’ attitude, satisfaction and expectation as well as
develop community around the plant participatory by the
cooperation between the community leader and the Company.
The Company as well collaborates with the public sectors to
develop society at large by:

แผนการด�ำเนินงานกับผู้จ�ำหน่าย (Supplier)
Operating with Supplier Plan
s โครงการสรรหาคู่ค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)
Trading partner recruitment project to improve the quality
(Continuous activities from previous year)
s โครงการสรรหาคู่ค้าด้านเกษตรอินทรีย์
Organic agriculture trading partner recruitment project
s 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.
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แผนงานการพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน
Community around The Plant Development
s กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour 2559 สอนท�ำอาหารว่าง
จากฟาร์มเฮ้าส์ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)
CSR Farmhouse Cooking on tour 2016 Snack cooking class by Farmhouse
(Continuous activities from previous year)
s กิจกรรม “ฟาร์มเฮ้าส์และชุมชนร่วมแบ่งปันน�้ำใจสู่สังคม”
(กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)
“Farmhouse and the community collaboratively share kindness to the society”
project  (Continuous activities from previous year)
s โครงการสนับสนุนบุคคลรอบโรงงานเป็นพนักงานฟาร์มเฮ้าส์
Promote persons around the plant to be Farmhouse employees project
s โครงการส�ำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของชุมชนข้างเคียง
โรงงานฟาร์มเฮ้าส์
Survey of attitude, satisfaction and expectation of communities adjacent to
the Farmhouse plant project

แผนงานการพัฒนาสังคมในวงกว้าง
Plan for The Development of Society at Large
s โครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจ�ำปี 2557-2559”
(กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)
“Eating five food group campaign” for the year 2014-2016
(Continuous activities from previous year)
s 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)
s กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์ 2016 (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)
Farmhouse School Tour 2016 (Continuous activities from previous year)
s การประกวดแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)
Superb Sandwich by Talented Kids Contest (Continuous activities from previous year)
s สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)
Promote National Children’s Day (Continuous activities from previous year)
s สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
Promote activities with other institute.

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

รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

ส�ำนักงานใหญ่

โรงงานลาดกระบัง

91 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-5400 โทรสาร : 0-2326-5463

โรงงานบางชัน

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

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

SOCIAL MEDIA CHANNEL : FarmhouseThai
Insta

ติดตามเรื่องราวเมืองแห่งขนมปัง (Pung Town) ได้ที่นี่
Pungtown
www.farmhouse.co.th/blog
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