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ขนมปังกลุ่มรอยัล
ขนมปังสไลด์หนาแผ่นที่มียอดขาย
เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศจากธรรมชาติ
สร้างสรรค์ด้วยกรรมวิธีการผลิตระดับสูง
จนได้เป็นขนมปังแผ่น Royal Bread,
Royal Whole Wheat, Royal 12 Grain
ที่อัดแน่นไปด้วยไปด้วยคุณค่า หอมนุ่ม ริช
เอกลักษณ์เฉพาะจากฟาร์มเฮ้าส์

ผู้น�ำด้านการผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัล
รับรองคุณภาพมาตรฐาน อย. Quality Award
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเป็นปีที 6
ภายใต้ค�ำขวัญ “คุณภาพปลอดภัย ใส่ใจสังคม”

AWARDS
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
FINANCIAL HIGHLIGHTS

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

FINANCIAL STATEMENTS IN WHICH THE EQUITY METHOD IS APPLIED
		
		
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ก�ำไรส�ำหรับปี
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
ข้อมูลหุ้นสามัญ (บาท)
ราคาพาร์ต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
ก�ำไรส�ำหรับปีต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
/1
/1
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2560
2017

2559
2016

2558
2015

7,997.32
1,289.67
6,707.65

7,527.67
1,437.98
6,089.69

6,724.56
1,398.86
5,325.70

FINANCIAL STATUS (MILLION BAHT)

Total Assets
Total Liabilities
Total Shareholders’ Equity

PERFORMANCE (MILLION BAHT)			

Total Sales
Total Revenues
Cost of sales
Profit for the year

7,448.96
7,519.29
4,348.27
1,335.54

7,568.75
7,640.53
4,361.99
1,462.95

7,346.83
7,415.80
4,320.86
1,304.66

FINANCIAL RATIO			

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

41.63
17.76
20.87
0.97
41.24

42.37
19.15
25.63
1.07
51.16

41.19
17.59
26.26
1.17
62.84

STOCK DATA (BAHT)			

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

1.00
14.91
2.97
***/1
450

1.00
13.53
3.25
1.65
450

1.00
11.83
2.90
1.45
450

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�ำหรับผลประกอบการประจ�ำงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2560 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา
หุ้นละ 0.71 บาท
Interrim dividend payment for the performance from January 1st - June 30th 2017 from the BOI Promotion at 0.71 Baht per share
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รายได้รวม TOTAL REVENUES
(ล้านบาท/Million Baht)
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สารจากคณะกรรมการ

MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ

MR. PIPAT PANIANGVAIT
Chairman of the Board

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ� ในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ
และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
1. วิจัย พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ
ให้ ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย
และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย
ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ระบบการควบคุมที่ดี
มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง
โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภค
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย
ทันต่อความต้องการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ
เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
5. รู้รัก สามัคคี ให้ความเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับองค์กร
เหล่านี้คือสิ่งที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ยึดมั่น ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
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ในปี 2560 บริษัทในกลุ่มเครือสหพัฒน์ ได้มีการผนึกก�ำลังกัน
เพือ่ ความแข็งแกร่ง และมัน่ คงทางธุรกิจ ท�ำให้โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 บริษัท
สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) “SPI” ได้ทำ� การรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดของบริษทั เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ�ำกัด “PH” จากการรับโอนกิจการ
ครั้งนี้ส่งผลให้บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ต้อง
จัดท�ำค�ำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender
Offer) และมีบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) เข้าร่วมท�ำ
ค�ำเสนอซือ้ ด้วย ผลจากการท�ำเสนอซือ้ หุน้ สามัญ ปรากฏว่ามีผสู้ นใจขาย
เป็นจ�ำนวนน้อย  ท�ำให้บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)  
มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัททางตรงร้อยละ 21.58 ทางอ้อม
ร้อยละ 37.52 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) “TF” ได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท เพรซิเดนท์
ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) “PR” และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่
ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) “TFMAMA”
มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 46.9
ด้วยภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่มีคู่แข่งมากขึ้น ท�ำให้
ยอดขายในปี 2560 ไม่เติบโตเมื่อเทียบกับปี 2559 อย่างไรก็ดี บริษัทได้
มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ และคุณประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้า
มีทางเลือกทีห่ ลากหลาย ส่งผลให้ผลประกอบการ ปี 2560 บริษทั ท�ำยอด
ขายได้ 7,449 ล้านบาท และมีกำ� ไรสุทธิ 1,336 ล้านบาท
ในส่วนของโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ได้เริ่ม
ผลิตสินค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 โดยมี 3 สายการผลิต ประกอบด้วย
ขนมปังแผ่นซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัท 2 สายการผลิต และขนมปัง
พร้อมทาน 1 สายการผลิต เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการผลิตสินค้า สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ในอนาคต
และจากสภาพสังคมทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นผ่านเข้าสูย่ คุ ไทยแลนด์ 4.0 และสังคม
ไร้เงินสด ท�ำให้บริษทั มีการปรับตัวให้ทนั ต่อยุคสมัย โดยการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยวางแผนจัดการ ทั้งด้านการผลิต การขาย การขนส่ง
และด้านบริหารจัดการทางการเงิน ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นในด้านการศึกษาวิจัย และค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ด้านการผลิตได้มีการใช้เทคโนโลยีระบบ
อัจฉริยะที่ทันสมัยเพื่อควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ด้านบริหาร
การขายและโลจิสติกส์ มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การส่งสินค้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและ
ทันต่อความต้องการ รวมทัง้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
มีความรู้ทันสมัยเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี
และสังคม พร้อมกับการเสริมสร้างความรัก และความสามัคคี ให้ความ
เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งหมดนี้
เป็นไปตามแนวทางพันธกิจใหม่ของบริษัท เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้แก่องค์กร และท�ำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพ และ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” ตลอดไป
คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทาง
การค้า หน่วยงานต่างๆ และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ
และสนับสนุนกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา ขอขอบคุณ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ของความส�ำเร็จ โดย
ทุ่มเทก�ำลังความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

In 2017, the companies in Sahapat Group have joined
together to strengthen mutual business operation, thus changing
structure of shareholder. On June 8, 2017, Saha Pathana InterHolding PCL.(SPI) received all business of the President Holding
Co., Ltd.(PH) and performed mandatory tender offer in
cooperation  with Thai President Foods Public Company Limited.
However, only small number of shareholders has sold the
company’s share, thus causing Saha Pathana Inter-Holding
PCL. to directly hold the shares by 21.58% and indirectly by
37.52%. In a meantime, Thai President Foods PCL.(TF)
amalgamated with President Rice Product PCL.(PR) and
registered the new company of Thai President Foods Public
Company Limited(“TFMAMA”) with the shareholding of 46.9%
     Under the intensifying competitive environment, the sales
revenue of the Company in 2017 has been constant from 2016.
However the Company performed continuous product
development to offer high quality, variety, and nutrition value for
customers. As a result, the Company gained the revenue of
Baht 7,449 million and net profit of Baht 1,336 million.
With regard to new factory at Bangchan Industrial Estate,
new factory has started operation since June 2017 with 3
production lines, 2 lines of sliced bread and 1 line of ready-toeat bread, thus raising our production capacity to serve future
customers’ need. Under the environment toward Thailand 4.0
and cashless society, the Company has implemented modern
technology in the procedure of production planning, selling,
delivery, and financial management in couple of the responsibility
to the society and environment.     
The Company determines to develop research and
innovation to provide high quality, delicious, fresh, safety, and
healthy products for consumers. The Company implemented
smart technology in production control, improved information
technology in selling management and logistic to manage and
analyze customers’ information to perform delivery in a timely
manner. In addition, the Company continued human resource
development, establishing love, unity, and good corporate
governance and representing our New Mission to enhance our
business sustainability and customers’ trust in our quality and
safety under the brand of “Farmhouse”     
Lastly, the Board of Directors would like to take this
opportunity to appreciate the customers, shareholders, business
partners, and related parties for continuous trust and support.
The Company also appreciates full and complete dedication of
the Executives and all staffs to strengthen our business growth
in a sustainable manner.

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการผู้อ�ำนวยการ

MR. APICHART THAMMANOMAI
Managing Director

VISION
Being the leader of bakery manufacturer
and distributor to serve clean, fresh, safe,
nutritional products at international quality standard
together with the responsibility to the consumers,
society and environment

MISSION
1. Research and develop innovation of healthy
products, focusing on using natural,
high-quality, delicious, clean, fresh, safe
and useful raw material
2. Develop modern, clean, safe production process
with smart technology and good, effective
controlling system to support competitiveness
3. Develop selling and delivery management with
analytic and managerial information
technology to provide goods and services
for the consumers with timely, efficient,
clean and safety manner
4. Encourage and develop potential of employees
to have knowledge of changing technology,
creativity and capability to accomplish
growing career path
5. Establish love, unity and fairness in compliance
with good corporate governance principle
to support strengthening and
sustainable organization
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คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

MR. PIPAT PANIANGVAIT
Chairman of the Board

นายก�ำธร ตติยกวี

MR. KAMTHORN TATIYAKAVEE
Director

นางมาลี ตั้งใจสนอง

MRS. MALEE TANGJAISANONG
Executive Production Director

นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

MISS PANIDA PRAYOTTAWEEKIJ
Director and Senior Production
Manager
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นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

MR. APICHART THAMMANOMAI
Managing Director

ดร. พจนี พะเนียงเวทย์

DR. POJJANEE PANIANGVAIT
Director

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

MS. PETCHARAT ANANTAWICHAI

นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

MR. APISATE THAMMANOMAI
Vice Managing Director

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

MR. PUN PANIANGVAIT
Director

นายธวัช แก้วพิทักษ์

MR. THAVACH KAEWPITAG

Director and Senior Management
Accounting Department and
Finance Department Manager

Executive Engineering Department

ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

Independent Director and
Chairman of Audit Committee

Independent Director and
Audit Committee

PROF. DR. SUWIMON KEERATIPIBUL

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

DR. YUPA SOONTRAPA

ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

PROF. DR. TERAVUTI BOONYASOPON
Independent Director and
Audit Committee

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

MR. BOONSAK CHIEMPRICHA
Independent Director and
Audit Committee

นางเอมอร ปทุมารักษ์

MRS.AIM-ON PATHUMARAK
Independent Director

คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

BOARD OF INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE

ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

Independent Director and
Chairman of Audit Committee

Independent Director and
Audit Committee

PROF. DR. SUWIMON KEERATIPIBUL

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

MR. BOONSAK CHIEMPRICHA
Independent Director and
Audit Committee

DR. YUPA SOONTRAPA

ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

PROF. DR. TERAVUTI BOONYASOPON
Independent Director and
Audit Committee

นางเอมอร ปทุมารักษ์

MRS.AIM-ON PATHUMARAK
Independent Director
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

POLICIES AND OVERVIEW OF BUSINESS OPERATION

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2523 และ
ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2545 โดยมีทนุ จดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว
300 ล้านบาท ในปี 2549 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน 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 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่า
หุ้นละ 1 บาท โดยจ�ำนวนหุ้นสามัญภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นดังกล่าวเพิ่มจาก 45 ล้านหุ้น เป็นจ�ำนวน 450 ล้านหุ้น
บริษทั ฯได้จดทะเบียนการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ สามัญทีต่ ราไว้กบั
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
ปัจจุบนั บริษทั มีโรงงาน 3 แห่ง ตัง้ อยูท่ ี่ นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง  2 แห่ง มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งาน พื้นที่ใช้สอย 36,680
ตารางเมตร  และ โรงงานบางชัน 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 และโรงงานอาคารใหม่ทนี่ คิ มอุตสาหกรรม
บางชัน เริ่มเปิดด�ำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยมี
ธุรกิจหลักคือการผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ซึง่ เป็นการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทให้แก่
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade) และสมัยใหม่ (Modern
Trade) โดยเป็นการจ�ำหน่ายในลักษณะการขายขาด ซึ่งบริษัทจะ
รั บ เปลี่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ที่ ร ้ า นค้ า จ� ำ หน่ า ยไม่ ห มด เมื่ อ น� ำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปส่ง เพื่อบริหารความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และ
บริ ษั ท มี ธุ ร กิ จ เบเกอรี่ ค ้ า ปลี ก โดยจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัท  ผ่านร้านค้าปลีกของบริษัทเองและ
จ�ำหน่ายตรงตามค�ำสั่งซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทมีการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามค�ำสั่งให้แก่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
และร้านสะดวกซื้อ
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 และ เบเกอรี่ อืน่ ๆ โดยจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ”ฟาร์มเฮ้าส์”
และตู้จ�ำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ Farmhouse Vending
Machine       
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

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.
The Company has three factories at present, two
located in Lad Krabang Industrial Estate with the total area
of 18 rai and 3 ngan and operating space of 36,680 square
meters, and the other one located in Bang Chan Industrial
Estate with the total area of 12 Rai, 2 Ngan, and 57 square
wah. The Bang Chan Factory includes 1 plant with the operating
space of 38,000 square meters, which had started official
operation since December 14, 2009 and a new plant, which
already started operation in June 1, 2017. The primary
business of the Company is to manufacture bread and bakery
products under our own brand to be distributed via retail shop
(traditional trade) or via modern trade distribution channel.
The product distribution of the Company is in the form of
outright selling and will receive the unsold products in return
for new delivery in order to serve fresh products. The Company
has also conducted retail bakery business under our own
brand to be distributed via the Company’s retail shops and to
serve direct purchasing order of the consumers. In addition,
the Company also distributes our products upon direct order
of fast food and convenience stores.
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, Vending Machine.

2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก ได้แก่ เบเกอรี่ที่จ�ำหน่าย ในร้าน
Deliya by Farmhouse เค้กมาดามมาร์โก้ กู๊ดมอร์นิ่ง
ฟาร์มเฮ้าส์ (แฟรนไชส์ขายแซนด์วชิ ) ขนมไหว้พระจันทร์
ตราฟาร์มเฮ้าส์  
3. ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ และร้านอาหาร/ภัตตาคาร ผลิตภัณฑ์ที่
จ�ำหน่ายได้แก่ ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ ขนมปัง
ส�ำหรับฮอทดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังฝรั่งเศส
ครัวซองต์ ขนมปังกรอบ และแป้งพิซซ่า ที่จำ� หน่าย
ให้แก่ร้านอาหารต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี  
พิซซ่าฮัท เบอร์เกอร์คงิ ส์ เชสเตอร์กริลล์ เอแอนด์ดบั บลิว
เดอะพิซซ่าคอมปะนี ซิสเลอร์ แดรีค่ วีน มอสเบอร์เกอร์
ซานตาเฟ่ เจฟเฟอร์ สเต็ก ช็อกโกแลตวิลล์ และ
เอสแอนด์พี เป็นต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุบทอด
(Fried Product) ได้แก่ เกล็ดขนมปัง  
4. ธุรกิจส่งออก ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ในลักษณะ
ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
   คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ
วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท  และเพื่อที่จะด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้ง
คณะท�ำงานแผนกลยุทธ์ขนึ้ เพือ่ ก�ำหนดแผนกลยุทธ์รวมของบริษทั
และจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางใน
การด�ำเนินงาน  รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และ
ประเมินผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณ
ที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท โดยมี
วิสัยทัศน์ และ ภารกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้น�ำในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และ
อาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และ
มีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค สังคม และ
สิ่งแวดล้อม        
พันธกิจ (Mission)
1. วิจัย พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค     
2. พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย
ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ระบบการควบคุม
ที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้      

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.  
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’, Chocolate Ville and S&P 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
Being the leader of bakery manufacturer and distributor
to serve clean, fresh, safe, nutritional products at international
quality standard together with the responsibility to the
consumers, society, and environment
Mission
1. Research and develop innovation of healthy
products, focusing on using natural, high-quality,
delicious, clean, fresh, safe, and useful raw material
2. Develop modern, clean, safe production process
with smart technology, and good, effective
controlling system to support competitiveness.
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3. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดยน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
บริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึง
ผูบ้ ริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย
ทันต่อความต้องการ
        4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความ
รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพือ่ สร้าง
โอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
5. รู้รัก สามัคคี ให้ความเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับองค์กร

3. Develop selling and delivery management with
analytic and managerial information technology to
provide goods and services for the consumers with
timely, efficient, clean, and safety manner
4. Encourage and develop potential of employees to
have knowledge of changing technology, creativity,
and capability to accomplish growing career path
5. Establish love, unity, and fairness in compliance
with good corporate governance principle to
support strengthening and sustainable organization
OBJECTIVE IN OPERATING BUSINESS

The Company intended to be the leader in manufacturing
and distribution of bread and confectionery in the form of
that always hold the standard and quality, including
บริษัท มีความตั้งใจในการรักษาความเป็นผู้น�ำในการผลิต wholesale
intention to continuously promote new innovation and develop
และจ�ำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่อื่นๆ ในลักษณะค้าส่งที่ ได้ new products for the consumers to have the opportunities to
มาตรฐานและมีคุณภาพสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะ consume good quality products within suitable price, as well
น�ำเสนอนวัตกรรมใหม่และพัฒนาสินค้าใหม่เพิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ ง     as to expand the market into new group of consumers. This
เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี ในราคา also includes developing existing products to add more value
ทีเ่ หมาะสม และขยายตลาดไปยังกลุม่ ผูบ้ ริโภคใหม่ๆ รวมทัง้ พัฒนา in order to meet the demand and behavior of consumers that
สินค้าเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มให้สามารถตอบสนองความต้องการและ change over time.
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
In addition, the Company aims to continuously
นอกจากนี้บริษัท ยังมีเป้าหมายที่จะเร่งรุกการท�ำธุรกิจ accelerate penetration in operating retail bread and bakery
ขนมปังและเบเกอรีแ่ บบค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัว business, as well as expand into related food business in the
สู่ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องอีกในอนาคต
future.

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
พัฒนาการที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2558
ด้านการลงทุน
บริษทั ได้กอ่ สร้างโรงงานแห่งใหม่ทนี่ คิ มอุตสาหกรรมบางชัน
เพื่อขยายก�ำลังการผลิต ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2559
และซื้อที่ดินเพิ่มเติมจ�ำนวน 3 แห่ง เพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า
(DC) ทดแทนที่เดิมซึ่งคับแคบมีที่จอดรถไม่เพียงพอ และเพื่อให้
มี พื้ น ที่ ม ากขึ้ น รองรั บ สิ น ค้ า ที่ จ ะกระจายสู ่ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ ม ากขึ้ น
โดยเมื่อต้นปี 2559 ได้ย้าย DC ชลบุรีไปที่แห่งใหม่แล้ว  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปี 2558 บริษัทมีการลงทุนใน Software เกี่ยวกับงาน
ด้านบัญชีการเงิน และ มีการเพิ่ม Hardware ส�ำหรับเก็บข้อมูล   
ให้มีเสถียรภาพความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
เป็นการรองรับข้อมูลที่จะเพิ่มขึ้น จากการเติบโตของบริษัทใน
อนาคต รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการขาย ที่ช่วย
ให้ การประมวลผลข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง แม่ น ย�ำ  สามารถใช้ ใ นการ
วิเคราะห์และวางแผนการขายได้รวดเร็ว ทันเวลา และ นอกจากนี้
ยังมีการเพิ่มกล้อง IP Camera เพื่อระบบความปลอดภัยของ
โรงงานและสาขา
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

SIGNIFICANT CHANGES AND
DEVELOPMENT
SIGNIFICANT DEVELOPMENT OVER THE PAST
3 YEARS

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.

ปี 2559
ด้านการลงทุน
บริษทั ได้ซอื้ ทีด่ นิ จ�ำนวน 3 แห่ง ส�ำหรับสร้างศูนย์กระจาย
สินค้า และการก่อสร้างอาคารโรงงานบางชัน 2 ต่อเนื่องมาจาก
ปี 2558 ได้เสร็จสิ้นในปลายปี 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้ง
และทดสอบเครื่องจักร เมื่อการติดตั้งเครื่องจักรเสร็จสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน จะท�ำให้บริษัทมีก�ำลังการผลิตสินค้าที่สามารถตอบ
สนองผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ และรองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต
บริษัทได้จัดหาหุ่นยนต์มาใช้งานในส่วนท้ายสายการผลิต
ในด้านการจัดสินค้า ซึ่งได้ท�ำการจัดซื้อเมื่อปลายปี 2559 โดยอยู่
ระหว่างการออกแบบและติดตั้ง โดยจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี
2560 ซึง่ จะช่วยเพิม่ ทัง้ ด้านประสิทธิภาพและด้านความเร็ว ในการ
จัดส่งสินค้า
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในปี 2559 บริษัทได้มีการลงทุนทั้งด้าน Hardware และ
Software โดยในส่วนของ Hardware บริษทั ได้มกี ารปรับปรุงระบบ
ความปลอดภั ย สารสนเทศ โดยการจั ด หาอุ ป กรณ์ Firewall
มาป้องกันข้อมูลของบริษัท และน�ำอุปกรณ์ Tablet มาใช้งานใน
ภาคสนาม เพื่อทดแทนอุปกรณ์ Handheld ที่มีราคาและค่าบ�ำรุง
รักษาสูง ในส่วนของ Software บริษทั ได้น�ำโปรแกรมมาให้ส�ำหรับ
จัดการและประมวลผลข้อมูลระบบงานด้านต่างๆ ตั้งแต่ด้านการ
จัดซื้อ การผลิต และสต็อก การค�ำนวณต้นทุนโดยโปรแกรม
Manufacturing สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Finance ที่บริษัท
ใช้ในงานด้านบัญชีและการเงิน ซึง่ จะส่งผลในการส่งต่อและประมวล
ผลข้อมูลเป็นไปอย่างครบวงจร สามารถได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
บริษทั ได้รว่ มมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
จังหวัดน่าน เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกพืชแบบ
เกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาโครงการปลูกถั่วแดงอะซูกิอินทรีย์ ไม่มี
การใช้สารเคมี และทางบริษัทได้รับซื้อมาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตขนมปังสอดไส้ และผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น เพื่อให้ผู้บริโภค
มั่นใจว่าได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี
รวมทัง้ ลดความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดบิ และช่วยให้เกษตรกร
มีรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง
ปี 2560
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
จ� ำ กั ด (มหาชน) ได้ ท� ำ การรั บ โอนกิ จ การทั้ ง หมดของบริ ษั ท
เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีผลท�ำให้บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์
โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัททาง
ตรงร้อยละ 21.58 ทางอ้อมร้อยละ 37.52  และตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน) ต้องจัดท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษทั
(Mandatory Tender Offer) โดยมีบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จ�ำกัด (มหาชน) เข้าร่วมท�ำค�ำเสนอซื้อในครั้งนี้

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.
Year 2016
Investment
The Company purchased 3 pieces of land to construct
distribution center and the construction of buildings in
BangChan factory 2, which was the project that continues
from the year 2015, had been completed at the end of 2016.  
At present, it is in the process of installing and testing the
machines. Once the installation of the machines are completed
and ready, the Company will have high manufacturing capacity
that will satisfy consumer demand and will as well support the
expansion of the market in the future.
The Company has procured robots to be used in the
last procedure of production line, which is arranging products.
The procurement occurred during the end of 2016, which in
the process of designing and installing. It is expected to be
completed by the middle of 2017, which will enhance both the
efficiency and the speed in delivering products.
Information and Technology
In 2016, the Company had invested in both hardware
and software. For Hardware, the Company has improved
information security system by using firewall to secure the
Company’s data and uses tablet in the field work as a
replacement of handheld, which have a higher price and higher
maintenance cost. In terms of software, the Company has
applied manufacturing program to manage and process data
of various system; from procurement, manufacturing to stock.
Using Manufacturing Program to calculate cost will allow
connection to the Finance Program that the Company used
in accounting and finance area. This will allow the transmission
and data processing to be integrated and be able to receive
complete, correct and much faster information.
Environmental Support
The Company collaborates with Organic Community
Enterprise Naan Networks in encouraging farmers to
participate in the organic growing project. By developing the
project of growing organic azuki beans without using chemical
substances. The Company bought these organic products
and used as raw material in producing filed bun and other
products; in order for consumers to be confidence in
consuming quality products and free of chemical. This also
helps decreased risk from shortage of raw material and help
farmers to have continuous stable income.
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นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท เพรซิเดนท์
ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำให้ทั้ง 2 บริษัทหมดสภาพจาก
การเป็นนิติบุคคล และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จ�ำกัด (มหาชน) “TFMAMA” มีสดั ส่วน
การถือหุ้นในบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 46.90   
ด้านการลงทุน
โรงงานใหม่ทกี่ อ่ สร้างในนิคมอุตสาหกรรมบางชันได้ตดิ ตัง้
เครื่องจักรเสร็จพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ท�ำให้มี
ก�ำลังการผลิตมากขึ้น นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทได้ซื้อที่ดิน
จ�ำนวน 5 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ส�ำหรับใช้สร้าง
ศูนย์กระจายสินค้าแทนสถานที่เดิมที่เช่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ ในการ
กระจายสินค้าสูผ่ บู้ ริโภคได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา รวมถึงใช้เป็น
พื้นที่พักรถขนส่งสินค้าของบริษัทในกรุงเทพฯ
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในปี 2560 บริษัทมุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้เป็น Automation เพื่อลดขั้นตอนที่
ซ�้ำซ้อน มีความถูกต้องแม่นย�ำ  รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ  
ตลอดจนสามารถท�ำให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ได้รวดเร็วและทันต่อสภาพตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลง โดยบริษทั ได้มกี าร
พัฒนาระบบ Software บนอุปกรณ์ Tablet ที่ทันสมัย เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและครอบคลุมการท�ำงานภาคสนามของฝ่ายขาย
รวมทั้งมีการส่งข้อมูลจากหน่วยขายทั่วประเทศ เป็นออนไลน์
ระหว่างวัน เพือ่ น�ำมาประมวลผลด้วย Business Analytic Software  
ส่งผลให้ฝ่ายการตลาดสามารถก�ำหนดทิศทางการบริหารงานขาย
ในแต่ละวันได้อย่างแม่นย�ำ  บริษัทได้ท�ำการเปลี่ยนระบบงาน
Purchase Requisition and Purchase Order เป็น International
Software เพื่อให้การด�ำเนินงานจัดซื้อจัดหาเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล ถูกต้องรวดเร็ว และสามารถติดตามประวัตกิ ารจัดซือ้ ได้ทนั ที
นอกจากนั้นบริษัทได้ท�ำการปรับปรุงขั้นตอนการท�ำงานระหว่าง
ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการ
แล้วเสร็จทีฝ่ า่ ยขายซึง่ เป็นหน่วยงานต้นทาง และส่งต่อข้อมูลมายัง
ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงินโดยอัตโนมัติ ท�ำให้ไม่มกี ารท�ำงาน
ซ�้ำซ้อน และได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น โดยจากการปรับ
เปลี่ยนกระบวนการท�ำงาน ท�ำให้สามารถใช้อัตราก�ำลังลดลง
ลดการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มและลดการจัดท�ำเอกสารที่ไม่จ�ำเป็น
ส่งผลให้สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยของบริษทั อีกทัง้ บริษทั
ได้มีการลงทุนขยายเครื่อง Server รุ่นใหม่ และ Solid-stage
storage เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์ข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น และสามารถรองรับกับ New
Technology Software and Equipment  
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ปี 2017
Change in Major Shareholders
The structure of shareholding of the Company has
been changing in 2017. When Saha Pathana Inter-Holding
PCL. has received all business of the President Holding Co., Ltd.,
thus directly holding the shares by 21.58% and indirectly
holding by 37.52%, Saha Pathana Inter-Holding PCL shall
perform mandatory tender offer in cooperation with Thai
President Foods Public Company Limited. as prescribed by
the regulation of Capital Market Supervisory Board.
In addition, Thai President Foods PCL.(TF) has
amalgamated with President Rice Product PCL.(PR) and both
companies have terminated their status of juristic persons and
registered the new company of Thai President Foods Public
Company Limited(“TFMAMA”) with the shareholding of 46.90%
Investment
The Company has installed new machines at new
factory in Bang Chan Industrial Estate to be ready for operation
since June 1, 2017, thus raising our production capacity. In
addition, the Company purchased 5 new lands, either in
Bangkok and Provincial Areas, to build new distribution center
in order to replace the original rental area, to increase
distribution capacity, and to prepare the resting area for the
delivery vehicle of the Company in the metropolitan area.      
Information and Technology
In 2017, the Company focused on technology to
improve operating procedure to be automation, eliminate
repetitive procedures, and to encourage precision to support
business expansion as well as to provide updated information
for decision making of the management. The Company
developed software program in modern tablet equipment to
facilitate on-site operation of sales department, to connect
online information of sales agent nationwide to be analyzed
with Business Analytic Software in order to help marketing
department to perform effective daily selling management. In
addition, the Company has changed the system of Purchase
Requisition and Purchase Order to be international Software,
encouraging international standard and rapid purchasing
procedure, and supporting the capability to monitor past selling
record in a timely basis. The Company also improved working
procedure among Sales, Management Accounting, and
Finance Department by starting with Sales Department to
automate information to Management Accounting, and Finance
Department, thus eliminating repetitive procedures, supporting
timely information, reducing manpower and unnecessary
printing documents, and saving time and expenses of the
Company. Moreover, the Company invested in new Server
and Solid-stage storage to be able to handle higher amount
of information, improve information analysis, and to be ready
for New Technology Software and Equipment.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
NATURE OF BUSINESS

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์สายอาหารในเครือบริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด
(มหาชน) ที่ได้ก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์
สายอาหารของเครือสหพัฒน์ทผี่ ลิตโดย บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความยอมรับ
และประสบความส�ำเร็จอย่างสูง  อาทิ บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปมาม่าและ
บิสกิตบิสชิน ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์มีแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิต ท�ำให้มีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในสายขนมปังและ
เบเกอรี่ซึ่งใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักเช่นกันในสมัยนั้นผู้ประกอบการ
เบเกอรี่ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ นรายเล็ กและด� ำเนิน ธุ รกิ จ แบบครอบครั ว  
ผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดก็ไม่มีคุณภาพมาตรฐานสม�่ำเสมอ ขาด
พัฒนาการทัง้ ในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดจ�ำหน่ายและการ
จัดการที่ดี ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ที่มี
คุณภาพมาตรฐานยังมีน้อย ขนาดของตลาดและความนิยมในการ
บริโภคเบเกอรี่ยังมีไม่มากนัก
อย่ า งไรก็ ดี ช่ ว งเวลานั้ น เป็ น ช่ ว งที่ รัฐ บาลได้ ใ ห้ การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการน�ำเข้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานมาจากด้านการเกษตร ประกอบ
กับวิถีการด�ำรงชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป ประชากรจาก
ชนบทเคลือ่ นย้ายเข้าสูส่ งั คมเมืองมากขึน้ ครอบครัวมีขนาดเล็กลง
แม่บ้านท�ำงานนอกบ้านมากขึ้น ท�ำให้มีเวลาจัดเตรียมอาหาร
ส�ำหรับสมาชิกในครอบครัวลดลง รวมไปถึงการค้าระหว่างประเทศ
เริม่ มีบทบาทท�ำให้มชี าวต่างชาติเคลือ่ นย้ายเข้ามาในประเทศมากขึน้
ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
สามารถตอบสนองวิถีชีวิตคนไทยได้ดียิ่งๆ ขึ้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ�ำหน่ายขนมปัง
และเบเกอรี่อื่นๆ  โดยมีสายธุรกิจแบ่งได้ดังนี้
1. ธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง (Wholesale) มีสดั ส่วนการขายเป็น
90.16% ของยอดรายได้รวมของบริษัท
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก (Retail) มีสัดส่วนการขายเป็น
2.02% ของยอดรายได้รวมของบริษัท
3. ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ และ ร้านอาหาร / ภัตตาคาร (Fast food
& Catering) มีสัดส่วนการขายเป็น 6.68% ของยอดรายได้รวม
ของบริษัท
4. ธุรกิจส่งออก (Export) มีสัดส่วนการขายเป็น 0.20%
ของยอดรายได้รวมของบริษัท

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

The company mainly manufacture and distributes
bread and confectionery with the following lines of business :
1. Wholesale bakery business proportion of sales was
90.16% of the total revenues.
2. Retail business proportion sales was 2.02% of the
total revenues.
3. Fast Food and Catering business  proportion sales
was 6.68% of the total revenues.
4. Export business proportion sales was 0.20% of the
total revenues.
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สัดส่วนรายได้ตามสายธุรกิจ ปี 2560

SALES PROPERTION BY BUSINESS TYPES 2017

90.16%

ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง

WHOLESALE BAKERY BUSINESS

0.20%
ธุรกิจส่งออก

EXPORT BUSINESS

6.68%

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร

0.94%
รายได้อื่นๆ

OTHER INCOME

FAST FOOD & CATERING

2.02%

ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก

RETAIL BAKERY BUSINESS

18

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้

REVENUE STRUCTURE

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2558 - 2560 มีรายละเอียดดังนี้
Details of revenue structure during the year 2015 - 2017 are as follows :
2560 / 2017
ผลิตภัณฑ์ / บริการ

PRODUCT / SERVICES
		

2559 / 2016

พันบาท		 ร้อยละ

THOUSAND %
BAHT			

พันบาท		

ร้อยละ

THOUSAND %
BAHT			

2558 / 2015
พันบาท		

ร้อยละ

THOUSAND
BAHT

%

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง

6,779,579.20

90.16

6,947,053.33

90.92

6,626,742.37

89.36

1.1
		
1.2
		
1.3
		
1.4
		
1.5
		

3,056,003.49

40.64

3,101,949.00

40.60

2,916,092.48

39.32

52,576.30

0.70

53,022.25

0.69

49,297.03

0.66

2,460,915.67

32.73

2,477,557.39

32.43

2,416,897.57

32.59

945,263.26

12.57

1,114,430.89

14.59

1,047,586.46

14.13    

264,820.48

3.52

200,093.80

2.62

196,868.83

2.65

151,623.58

2.02

155,030.15

2.03

172,530.81

2.33

47,362.81

0.63

56,924.66

0.75

72,611.60

0.98

95,053.98

1.26

85,703.78

1.12

84,817.08

1.14

9,206.79

0.12

12,401.71

0.16

15,102.13

0.20

3. ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร

502,569.91

6.68

461,605.56

6.04

541,783.43

7.31

3.1 ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร
Fast Food & Catering
3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด
		 Fried Products

450,140.15

5.99

407,903.38

5.34

488,087.29

6.58

52,429.76

0.70

53,702.18

0.70

53,696.14

0.72

15,188.04

0.20

5,062.68

0.07

5,773.01

0.08

7,448,960.73

99.06

7,568,751.72

99.06

7,346,829.62

99.07

70,329.83

0.94

71,775.40

0.94

68,974.55

0.93

WHOLESALE BAKERY BUSINESS

ขนมปังชนิดแผ่น
Sliced Bread
เบอร์เกอร์บัน และ ฮอทดอกบัน
Burger Bun and Hot Dog Bun
ขนมปังพร้อมทาน
Snack Bread
เค้กพร้อมทาน
Snack Cake
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

FAST FOOD & CATERING

4. ธุรกิจส่งออก

EXPORT BUSINESS

รวมรายได้ธุรกิจหลัก

Total Revenues from Core Business

5. รายได้อื่นๆ

OTHER INCOME

รายได้รวมทั้งสิ้น

Total Revenues

7,519,290.56 100.00

7,640,527.12 100.00

7,415,804.17 100.00
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สายธุกิจและผลิตภัณฑ์

BUSINESS AND PRODUCTION LINE

ธุรกิจค้าส่ง

WHOLESALE

ขนมปังชนิดแผ่น

ธุรกิจค้าปลีก
RETAIL

เดลิย่า

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด
และร้านอาหาร

FAST FOOD
AND CATERING

ฟาสต์ฟู้ด

SLICED BREAD

DELIYA

FAST FOOD

ขนมปังส�ำหรับเบอเกอร์
และขนมปังส�ำหรับฮอตดอก

MADAME MARCO

มาดาม มาร์โก้

ร้านอาหาร / ภัตตาคาร
CATERING

BURGER BUNS
AND HOTDOG BUNS

กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์
ขนมปังพร้อมทาน

GOOD MORNING
FARMHOUSE

SNACK BREAD

เค้กพร้อมทาน

SNACK CAKE

เบเกอรี่อื่นๆ

CONFECTIONERY

ตู้จ�ำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ
FARMHOUSE
VENDING MACHINE
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ผลิตภัณฑ์ชุบทอด

FRIED PRODUCT

ธุรกิจส่งออก
EXPORT

ขนมปังชนิดแผ่น

ขนมปัง
กลิ่นนมฮอกไกโด

ขนมปังตัดขอบ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale)
เป็นลักษณะธุรกิจที่ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใน
ลักษณะค้าส่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ”ฟาร์มเฮ้าส์” โดยการ
จัดส่งสินค้าวางจ�ำหน่ายให้กับช่องทาง / ร้านค้าต่างๆ โดยกลุ่ม
ลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และ ร้านค้าปลีกดัง้ เดิม ได้แก่  
		ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, แม็คโคร เป็นต้น
ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ เช่น  ตั้งฮั่วเส็ง, โตคิว เป็นต้น
ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น เดอะมอลล์, ท็อปส์, ฟูด้ แลนด์,
แม็กซ์แวลู เป็นต้น
        คอนวีเนี่ยนสโตร์ เช่น 7-eleven, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส,
เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท, ลอว์สัน 108, มินิบิ๊กซี, CJ EXPRESS,
ซุปเปอร์ชีป เป็นต้น
		ร้านค้าในปัม๊ น�ำ้ มันต่างๆ เช่น จิฟฟี,่ บางจาก, พีทแี บ็กมาร์ท
เป็นต้น
		ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ได้แก่ ร้านค้าเล็กทีม่ อี ยูท่ วั่ ไป รวมถึง
ร้านค้าในโรงเรียน, โรงงานและร้านสวัสดิการในสถานที่ราชการ
ต่างๆ เป็นต้น
		 ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายในธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
		 (Wholesale) ได้แก่
		 1.1 ขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread)
เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทเริ่มผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างการรับรู้ในแบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์ ให้กับ
ผู้บริโภคได้มากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ในการสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ด้ ว ยลั ก ษณะ
ผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถสร้างความหลากหลายในการบริโภคได้ เหมาะสม
กับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส�ำหรับทุกคนใน
ครอบครัว ส�ำหรับกลุม่ ผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่นจากเดิมทีม่ เี พียง
ขนมปังชนิดแผ่นธรรมดา บริษทั ได้พฒ
ั นาและเพิม่ ความหลากหลาย
ทั้งชนิด และขนาดสินค้ามากขึ้น ดังนี้

ขนมปังโฮลวีต

ขนมปังโฮลวีต
ชนิดเนื้อละเอียด

NATURE OF PRODUCT AND SERVICES
1. WHOLESALE

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, Makro etc.
Departmentstore, e.g. Tanghuaseng, Tokyu etc.
Supermarkets, e.g. The Mall, Tops, Foodland,
Maxvalue etc.
Convenience stores, e.g. 7-eleven, Tesco Lotus
Express, Central Familymart, Lawson 108, Mini Big C, CJ
Express, Supercheap etc.
Shops in gasoline stations, e.g. Jiffy, PTBMart etc.
Traditional retail shops, i.e. small retail shops in
schools, factories, welfare shop in official places etc.
		 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:
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(1) ขนมปังแผ่นขาว (White Bread)

เป็นกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นที่มีลักษณะเป็นเนื้อ
ขนมปังขาว เป็นชนิดสินค้าที่เหมาะส�ำหรับทุกเพศ ทุกวัย และ
สามารถน�ำไปประกอบอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย ได้ทุกเวลา
ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่นน�้ำหนัก 480 กรัม
ขนมปังชนิดแผ่นน�ำ้ หนัก 240 กรัม ขนมปังตัดขอบน�้ำหนัก 220
กรัม รอยัลเบรด น�้ำหนัก 275 กรัม ขนมปังชนิดแผ่นกลิ่นนม
ฮอกไกโด น�ำ้ หนัก 240 กรัม

		

(1) White Bread

				 White bread is in the sliced bread group with
the texture of white loaf bread. The product is suitable with
all age and gender. White bread can be used at all time and
used as ingredients for several kind of food. Type of goods
in this group are 480 grams Sliced bread, 240 grams Sliced
bread, 220 grams Crustless sliced bread, and 275 grams
Royal bread, 240 grams Hokkaido Milk Flavored bread.

			

(2) ขนมปังแผ่นธัญพืช (Grain Bread)

			

(2) Grain Bread

เป็นกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นที่มีเมล็ดธัญพืชต่างๆ
เป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินชีวิตของคนไทยที่หันมาให้ความ
สนใจในสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกสรรผลิตภัณฑ์
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ในการบริโภค ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นี้ ได้แก่ ขนมปัง
โฮลวีตน�ำ้ หนัก 500 กรัม ขนมปังโฮลวีตน�ำ้ หนัก 250 กรัม และ
ขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด น�้ำหนัก 250 กรัม เหมาะส�ำหรับ
เด็กและกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ แต่ไม่ชอบลักษณะเนื้อขนมปัง
โฮลวีตสูตรเดิม ท�ำให้สามารถรับประทานขนมปังโฮลวีตได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ยังมีรอยัลโฮลวีต ขนมปังโฮลวีตเนื้อนุ่มสไลด์หนา 285
กรัม และรอยัล 12 เกรน ขนมปังธัญพืช 12 ชนิด เนือ้ นุม่ สไลด์หนา
285 กรัม ที่อุดมไปด้วยธัญพืชหลากหลาย ได้คุณประโยชน์สูตร
พิเศษ หนานุ่มได้รสชาติ   
		 1.2 ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์
			 และขนมปังส�ำหรับฮอตดอก
			 (Burger Bun and Hot Dog Bun)
สินค้าทีจ่ ำ� หน่ายได้แก่ ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ และ
ขนมปังส�ำหรับฮอตดอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�ำไปท�ำเมนู
อาหารต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น เบอร์เกอร์ไส้ตา่ งๆ  หรือฮอตดอก
ไส้ต่างๆ เป็นต้น  

รอยัลเบรด
ขนมปังชนิดแผ่น
เนื้อนุ่มสไลด์หนา
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รอยัลโฮลวีต
ขนมปังโฮลวีต
เนื้อนุ่มสไลด์หนา

รอยัล 12 เกรน
ขนมปังธัญพืช 12 ชนิด
เนื้อนุ่มสไลด์หนา

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

    
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. Moreover, 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 Bun And Hot Dog Bun
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 Hotdogs with various
fillings etc.

ขนมปังสำ�หรับ
ฮอตดอก

ขนมปังสำ�หรับ
เบอร์เกอร์โรยงา

		 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 แซนด์วิชบัตเตอร์ โรลไส้นมเนย ขนมปังมินิโลฟ
ลูกเกด เดลี่แซนด์วิช สวีทแซนด์วิช ขนมปังสอดไส้หวานและไส้
เนื้อสัตว์ ขนมปังทาหน้า ขนมปังแพ ขนมปังลูกเกด ขนมปัง
ฮอตดอกสอดไส้หวาน และทรีโอเบรด  ซึ่งในปี 2560 มีสินค้าใหม่
ได้แก่ แซนด์วิชโฮลวีตทูน่าคอร์นสลัด ขนมปังสอดไส้คัสตาร์ด
ทุเรียน ฮอตดอกครีมนมฮอกไกโด 50 กรัม ฮอตดอกทุเรียนอัลมอนด์
มินแิ พ็คขนมปังรสเผือก มินแิ พ็คขนมปังรสกะทิใบเตย ขนมปังแพ
บัตเตอร์โคโคนัท
		 1.4 เค้กพร้อมทาน (Snack Cake)
บริษัท เล็งเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดในปัจจุบัน
ทีย่ งั ไม่มเี ค้กพร้อมทานยีห่ อ้ ใดทีม่ มี าตรฐาน และเป็นทีย่ อมรับของ
ตลาด  และจากความพร้อมของบริษทั ประกอบกับความเชีย่ วชาญ
ในการผลิตเค้กจากผู้มีความเชี่ยวชาญ จึงได้พัฒนากลุ่มสินค้า
Snack Cake เพื่อการจ�ำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ Snack Cake ที่
บริษัทผลิตและจ�ำหน่าย ประกอบด้วย เค้กกล้วยหอม, เค้กโรล 4
รสชาติ ได้แก่ เค้กโรลรสกาแฟ เค้กโรลกลิน่ ใบเตย เค้กโรลกลิน่ ส้ม  
เค้กโรลกลิ่นวานิลลา โดรายากิ 4 รสชาติ ได้แก่ โดรายากิไส้
คัสตาร์ดครีม, โดรายากิไส้ช็อกโกแลต, โดรายากิไส้ครีมอัลมอนด์
และโดรายากิไส้ครีมช็อกโกแลตชิพ แซนด์วิชเค้ก 3 รสชาติ ได้แก่
แซนวิชเค้กกลิ่นวานิลลา แซนด์วิชเค้กกลิ่นใบเตย แซนด์วิชเค้ก
รสกาแฟ นอกจากนี้ยังมีโดนัทเค้ก 5 รสชาติ ได้แก่ โดนัทเค้กไส้
คัสตาร์ดวานิลลา, โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลต, โดนัทเค้กไส้
สังขยา, โดนัทเค้กไส้คสั ตาร์ดกลิน่ ฮอกไกโดเมล่อน โดนัทเค้กกล้วย
หอมไส้คัสตาร์ดรสช็อกโกแลต ซึ่งในปี 2560 มีสินค้าใหม่ คือ
เค้กโรลกลิ่นนมฮอกไกโด

		 1.3 Snack Bread
Snack bread is ready-to-eat bakery product
packed in an individual package; just right for one serving,
which is suitable with the lifestyle of urban consumers with
time-driven, seeking for something fast, convenience, portable
and can be consumes at any time and anywhere. The products
which come in different types, varieies of tastes and suitable
for all target group, students, pupils, working people and
everyone. Products in the group are Triangle sandwiches
Butter roll, Mini loaf raisin bread, Daily Sandwich, Sweet
Sandwich, Filled bun with sweet fillings and meat fillings,
spread bread, Pae bread, Raisin bread, Hotdog cream bun
and Trio bread. In 2017, new products were launched which
are Tuna corn salad whole wheat sandwich, Durian custard
filled bun, Hokkaido milk flavour cream filled hotdog bread 50
grams, Durian almond flavour cream filled hotdog bread, Mini
pack taro flavoured sliced bread, Mini pack coconut cream
pandan flavoured sliced bread, Pae bread with butter coconut
flavour.
		 1.4 Snack Cake
The company foresee the present market gap
that no snack cake with acceptable standard were offered
and due to the company’s readiness as well as being an
expertise in manufacturing cake by specialist, snack cakes
were then developed to be distribute. Snack cake group
products that the company manufactures and distributes
consisted of banana cake, 4 flavors of cake roll which consisted
of coffee flavoured cake roll, pandan flavoured cake roll, orange
flavoured cake roll, vanilla flavoured cake roll. The company
also offer 4 flavors of Dorayaki which are Dorayaki with custard
cream filling, Dorayaki with chocolate filling, Dorayaki with
almond cream filling, Dorayaki with chocolate chip filling.
Sandwich Cake 3 flavors; Sandwich cake coffee flavoured
cake, Sandwich cake vanila flavoured cake, Sandwich cake
pandan flavoured cake. Moreover, 5 flavors of Donut cake
that we offer are vanilla custard, chocolate custard, pandan,
Hokkaido melon and Choco Banana. In 2017, new products
was launched which is Hokkaido flavoured cake roll.
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กลุ่ม Snack Bread

เดลี่แซนด์วิช
เดลี่แซนด์วิช
เดลี่แซนด์วิช
เดลี่แซนด์วิช
เดลี่แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังแซนด์วิช
ไส้ทูน่า
ไส้หมูหยอง
ไส้ไก่หยอง
ไส้ปูอัด
ไส้โบโลน่าหมูหยอง
มายองเนส
มายองเนส
น้ำ�พริกเผา
มายองเนส
มายองเนส

แซนด์วิชโฮลวีต แซนด์วิชโฮลวีต แซนด์วิชโฮลวีต
ทูน่าคอร์นสลัด ไส้แฮมไข่มายองเนส ไส้ไก่พริกไทยดำ�

มินิแพ็ค
ขนมปังรสกะทิใบเตย

มินิแพ็ค
ขนมปังรสเผือก

ขนมปัง
ขนมปัง
ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ด ไส้ไก่หยอง ไส้ลูกบัว
ทุเรียน น้ำ�พริกเผากุ้ง ถั่วแดง

ขนมปัง
ไส้สังขยานม

ขนมปัง
ไส้ถั่วแดง

ขนมปังแพ
บัตเตอร์โคโคนัท

แซนด์วิชไส้ทูน่า
มายองเนส

ขนมปังทาหน้าครีม
กลิ่นนมฮอกไกโด

ขนมปัง
ไส้เผือก
มะพร้าว

ขนมปัง
ไส้เผือก

ขนมปังแพ
เนย

ขนมปัง
ไส้สังขยา
มะพร้าว

ขนมปัง
ไส้งาดำ�
ถั่วแดง

ขนมปัง
ไส้สังขยา

ขนมปังแพ
เผือก

แซนด์วิชไส้ปูอัด แซนด์วิชไส้หมูหยอง
มายองเนส
มายองเนส

ขนมปัง
หน้าเนย

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ขนมปัง
หน้าสังขยา

ขนมปัง
ขนมปัง
ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ด ไส้คัสตาร์ด ไส้ถั่วแดง
ช็อกโกแลต กลิน่ วานิลลา

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต

ขนมปังแพ
รสมะพร้าวใบเตย

ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
รสกาแฟ
กลิ่นสับปะรด กลิ่นสตรอเบอร์รี
กลิ่นนมฮอกไกโด รสช็อกโกแลต
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สวีทแซนด์วิช
สวีทแซนด์วิช
สวีทแซนด์วิช
สวีทแซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังแซนด์วิช
ไส้ครีม
ไส้สังขยาใบเตย ไส้ช็อกโกแลต
ไส้ครีม
กลิ่นสตรอเบอร์รี่
นมเนยอัลมอนด์

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ดครีม

ขนมปังแพ
รสโกโก้

บัตเตอร์โรลไส้นมเนย

ขนมปัง
หน้าช็อกโกแลต

ขนมปัง
ไส้เผือก

ขนมปัง
ไส้ถั่วดำ�

ขนมปังลูกเกด

ขนมปัง
ไส้ถั่วดำ�

ขนมปัง
ขนมปัง
ไส้สังขยา ไส้หมูหยอง
มายองเนส

ขนมปัง
ไส้ถั่วเขียว

ขนมปังมินิโลฟ
โกโก้ลูกเกด
ช็อกโกแลตชิพ

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ดนม

ขนมปังมินิโลฟ
ลูกเกด

ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
ไส้ครีม
รสทุเรียนอัลมอนด์ กลิ่นนมฮอกไกโด รสกาแฟอัลมอนด์ รสสตรอเบอร์รี
ลูกเกด
อัลมอนด์

กลุ่ม Snack Cake

โดนัทเค้ก
โดนัทเค้ก
กล้วยหอมไส้คัสตาร์ด ไส้คัสตาร์ด
รสช็อกโกแลต กลิ่นฮอกไกโดเมล่อน

โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ด
วานิลลา

เค้กโรล
กลิ่นนมฮอกไกโด

แซนด์วิชเค้ก
กลิ่นวานิลลา

โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต

เค้กโรล
กลิ่นวานิลลา

โดนัทเค้ก
ไส้สังขยา

โดรายากิ
ไส้ช็อกโกแลต

เค้กโรล
กลิ่นใบเตย

แซนด์วิชเค้ก
กลิ่นใบเตย

โดรายากิ
ไส้ครีมอัลมอนด์

เค้กโรล
รสกาแฟ

แซนด์วิชเค้ก
รสกาแฟ

โดรายากิ
ไส้ครีม
ช็อกโกแลตชิพ

โดรายากิ
ไส้คัสตาร์ดครีม

เค้กโรล
กลิ่นส้ม

เค้กกล้วยหอม

กลุ่ม Confectionary

บัตเตอร์คุกกี้
นมฮอกไกโด

คุ้กกี้รสเนย

บัตเตอร์คุกกี้
วานิลลา

คุ้กกี้รสผลไม้รวม

บัตเตอร์คุกกี้
ช็อกโกแลต

คุ้กกี้รสลูกเกด

พายไส้เผือก

พายไส้สับปะรด

คุ้กกี้ช็อกโกแลตชิพ

		 1.5 เบเกอรี่อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม Confectionery ประกอบด้วย
ขนมปังกรอบอบเนย, มินิปังกรอบเนย (จ�ำหน่ายเฉพาะช่องทาง
ร้านค้าเล็ก (ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม)) คุกกี้ 4 รสชาติ ได้แก่ คุกกี้
รสเนย คุกกี้รสผลไม้รวม คุกกี้รสลูกเกด และคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ  
ฟรุ๊ตพาย 3 รสชาติ ได้แก่ ฟรุ๊ตพายไส้สับปะรด ฟรุ๊ตพายไส้สตรอเบอร์รี่
และ ฟรุ๊ตพายไส้บลูเบอร์ร  
ี่ ในปี 2560 มีสินค้าใหม่คือ บัตเตอร์
คุกกี้วานิลลา บัตเตอร์คุกกี้ช็อกโกแลต บัตเตอร์คุกกี้นมฮอกไกโด
ขนมปังกรอบลูกเกดอบเนย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม พาย (Pastry) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
กลุม่ ใหม่ในปี 2560 ประกอบด้วย พายไส้สบั ปะรด และ พายไส้เผือก

ขนมปังกรอบ
อบเนย

ฟรุ๊ตพาย
ไส้สับปะรด

ฟรุ๊ตพาย
ไส้สตรอเบอร์รี่

ขนมปังกรอบ
ลูกเกดอบเนย

ฟรุ๊ตพาย
ไส้บลูเบอร์รี่

มินิปังกรอบ

		 1.5 Other Bakery Products
Confectionery Products of the Company consists of
“Butter Toast”, “Mini Butter Toast”( only sold at small
shops(traditional retail shops), four-flavour cookies including
“Butter Cookies”, “Mixed Fruit Cookies”, “Raisin Cookies”,
“Cookies with Chocolate Chip”, three-flavour pie including
“Pineapple Pie”, “Strawberry Fruit Pie”, “Blueberry Fruit Pie”. The
Company has launched new products in 2017, such as “Butter
Cookies Vanilla”, “Butter Cookies Chocolate”, “Butter Cookies
Hokkaido milk”, and “Raisin Butter Toast”.
The Company also introduced new “Pastry” products
in 2017; such as Pineapple Pie, Taro Pie.  
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		 1.6 ตู้จ�ำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ
			 (Farmhouse Vending Machine)
เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการ อ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้บริโภค ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายใหม่ โดยน�ำ
ตู้จ�ำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ มาให้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่
ท�ำงาน โรงพยาบาล โรงงาน และธนาคาร ณ สิ้นปี 2560 มีจ�ำนวน
43 ตู้
2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail)
เป็นลักษณะการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกของ
บริษทั และการจ�ำหน่ายตรงให้กบั ลูกค้า  ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ของบริษัท ได้แก่
		 2.1 เดลิย่า (Deliya by Farmhouse)
จากนโยบายของบริษทั ทีต่ อ้ งการขยายตัวเข้าสูธ่ รุ กิจ
ค้าปลีกขนมปังและเบเกอรี่ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวมากใน
อนาคต ประกอบกับประสบการณ์ และ  ความน่าเชือ่ ถือของบริษทั
ในธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่ บริษทั จึงได้ดำ� เนินการเปิดร้าน Deliya
by Farmhouse ซึง่ เป็นการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปังและ
เบเกอรี่โฮมเมดทีส่ ดใหม่ หลากหลายชนิด อีกทัง้ ยังจ�ำหน่ายเบเกอรี่
Snack Box รับจัดส่งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ณ สิ้นปี
2560 มีทั้งสิ้น 7 สาขา ได้แก่ โรงเรียนจิตรลดา, โลตัสล�ำลูกกา
คลอง 2, อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ รัชดา, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ,
เดอะมอลล์ 2 รามค�ำแหง, พาราไดซ์ ปาร์ค และ เดอะมอลล์  
บางกะปิ
นอกจากที่กล่าวมาในข้างต้น เดลิย่า มีการรับผลิต
สินค้าตามออเดอร์ โดยผลิตภัณฑ์ทรี่ บั ผลิต ได้แก่ ขนมปังแซนด์วชิ
ส�ำเร็จรูป เค้ก และเบเกอรี่อื่นๆ โดยให้กับร้านลอว์สัน
		 2.2 มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco)
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
ปริมณฑลภายใต้รสชาติยุโรปแท้ๆ จึงท�ำให้ Madame Marco เป็น
“The European Delight”
ปัจจุบัน มาดาม มาร์โก้ ได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่าย
ด้วยการเปิดร้าน มาดามมาร์โก้ช็อปส์ มีทั้งสิ้น 23 สาขา ได้แก่
สยามพารากอน, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์บางแค,
เดอะมอลล์บางกะปิ, เดอะมอลล์ 2 รามค�ำแหง, โลตัสศรีนครินทร์,  
เดอะมอลล์ทา่ พระ, เมกาบางนา, พาราไดซ์ ปาร์ค, แฟชัน่ ไอส์แลนด์,
เซ็นทรัล ศาลายา, ดิ เอ็มโพเรียม, คริสตัล ราชพฤกษ์, ดิ เอ็มควอเทียร์,
โรบินสันศรีสมาน, ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต, ท็อปส์เซ็นทรัลปิ่นเกล้า,
ท็อปส์เซ็นทรัลเวสเกต, ท็อปส์เซ็นทรัลบางนา, ท็อปส์เซ็นทรัล
พระราม 3, เทอร์มินัล 21, ท็อปส์เซ็นทรัลอีสท์วิลล์, และ ท็อปส์
เซ็นทรัลลาดพร้าว
			 เค้กมาดาม มาร์โก้มกี ารจัดส่งฟรี ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
และ ปริมณฑล  ซึง่ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท  ี่ Call Center
โทร. 0-2326-0200-3
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		 1.6 Farmhouse Vending Machine
In order to provide convenience for the customers,
the Company expended new distribution channel via automatic
vending machine to be installed at many places, such as offices,
hospitals, factories, commercial banks. The Company has
launched total of 43 vending machine in 2017.
2. RETAIL BUSINESS

     Company distribute  products through Company’s retail
shops and sale directly to customers under the Company’s
trademark through these outlets.
		 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 2017, there are 7 branches; Chitrada School,  
Lotus-Lumlukka Klong 2 branch, R.S. Tower Building
Ratchada, Government Complex Chaeng Wattana, The Mall
2 Ramkamhaeng, Paradise Park and The Mall Bangkapi.
In addition, Deliya has received made-to-order
manufacturing, such as sandwich bread, cake, and bakery for
Lawson Shops.
		 2.2 Madame Marco
        Homemade soft texture cake, an original
European style recipes that are deliciously baked in every
steps. Starting from selecting quality raw materials both from
domestic and international, which are baked through clean
and punctilious production process 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 23 branches of Madame
Marco shops which are located at Siam Paragon, The MallNgam 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,
Central Salaya, The Emporium Crystal Rajapruek, The
Emquartier, Robinson Srisaman, Future Park Rangsit, Tops
Central Pinkloa, Tops Central Westgate, Tops Central Bang
Na, Tops Central Rama 3, Terminal 21, Tops Central Eastville
and Tops Central Ladprao.
Madame Marco cakes offer free delivery both in
Bangkok and Perimeter. For more information please contact
our call center at 0-2326-0200-3.

		 2.3 กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์
			 (Good Morning Farmhouse)
เป็นการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูแ้ ทนขายแซนด์วชิ
ภายใต้รปู แบบของบริษทั โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการสร้างความ
นิยมในการบริโภคขนมปังในรูปแบบทีห่ ลากหลายแก่ผบู้ ริโภคทัว่ ไป
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปมีอาชีพ และรายได้เสริม
ซึง่ ผูแ้ ทนขายจะซือ้ ผลิตภัณฑ์ในการท�ำแซนด์วชิ จากบริษทั และท�ำ
แซนด์วชิ ตามทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ  โดยบริษทั จะคัดเลือกผูแ้ ทนขาย
จากท�ำเลที่ตั้งและความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งบริษัท จะให้
ความรู้ด้านการขาย ณ สิ้นปี 2560 มีผู้แทนขายแซนด์วิชกู๊ดมอร์นิ่ง
ฟาร์มเฮ้าส์ จ�ำนวน 47 ราย เนื่องจากมีมาตรการควบคุมการขาย
ของบนบาทวิถี ท�ำให้ผู้ร่วมค้ามีจ�ำนวนลดลง
3. Fast food & Catering
เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสัง่ ซือ้ ของ
ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
พิซซ่าฮัท เชสเตอร์กริลล์ เอแอนด์ดับบลิว ซานตาเฟ่สเต็ก
เจฟเฟอร์ สเต็ก มอสเบอร์เกอร์ (จากประเทศญี่ปุ่น) เครือไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ป ได้แก่ เบอร์เกอร์คิงส์ ซิสเลอร์ แดรี่ควีน เดอะพิซซ่า คอมปะนี
เป็นต้น รวมถึงธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟต่างๆ เช่น ช็อกโกแลตวิลล์,
เดอะคอฟฟี่คลับ เอสแอนด์พี ที่ล้วนเป็นร้านอาหารชื่อดังที่มี
ยอดขายสูงสุดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

ตู้จ�ำ หน่ายขนมปังอัตโนมัติ

เดลิย่า

		 2.3 Good Morning Farmhouse
Good Morning Farmhouse is the channel to
distribute our products to sandwich selling representatives in
the business pattern predetermined by the Company. The
Company aims at promoting popularity of bread consumption
among general consumers and supporting general people to
have career and extra income. Such selling representative
will purchase the products of the Company to be the ingredients
for making sandwiches according to the consumers’ choice.
The Company shall select the representatives located in
marketable location and being ready to provide quality
services, as well as support training of selling knowledge. As
of the end of 2017, the Company has 47 Good Morning
Farmhouse selling representatives, decreasing representatives
due to the governmental measure to restrict street vendors.
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 McDonald, KFC, Pizza Hut, Chester Grill, A&W,
Santafe Steak, Jeffer Steak, MosBurger (from Japan). For
Minor Food Group Chain consist of 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, S&P, which are the well-known restaurant
with the highest sales volume world wide including Thailand.

กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

มาดาม มาร์โก้
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		 3.1 Fastfood & Catering
			

(1) Fastfood

			

(2) Catering

     
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำการผลิตและจ�ำหน่าย ได้แก่
ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังส�ำหรับฮอตดอกในหลากหลาย
ขนาด ทัง้ แบบโรยงาและไม่โรยงา ซึง่ บริษทั มีการผลิตแบบอัตโนมัติ
ตลอดทัง้ กระบวนการผลิต มีความสามารถในการผลิต 36,000 ชิน้
ต่อชั่วโมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ขนมปังฝรั่งเศส ครัวซองต์
ขนมปังอบกรอบ และผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารพัฒนาขึน้ มา เพือ่ ตอบสนอง
ลูกค้า โดยในปี 2560 มีการผลิต สวีทบันโรยคอนมิลล์ ส�ำหรับร้าน
แมคโดนัลด์ ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็น Supplier สินค้าขนมปัง
รายใหญ่ที่สุดของประเทศ
นอกจากนี้ ยังมี Frozen Dough เป็นผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดแช่แข็งหลายชนิด
หลายขนาด ตามค�ำสั่งซื้อของร้านฟาสต์ฟู้ด ซึ่งสินค้าดังกล่าว
บริษัทได้วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการขยายตลาด
ในส่วนนี้ต่อไปในอนาคต

		 3.1 Fastfood & Catering
			

(1) Fastfood

			

(2) Catering

      
Burger and Hotdog buns come in various
sizes as well as with and without sesames. The Company
uses full automatic manufacturing process to manufacture
burger and hotdog buns with the 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 2017, the Company
manufactured Sweet Cornmeal Bun for McDonald.  At present,
the company is considered as the largest bread supplier in
the country.
     
Additionally, frozen dough is another product
that the company produces & distributes, 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.

     
Apart from fast food, the Company also
         
นอกเหนือจากฟาสต์ฟู้ดต่างๆ แล้ว บริษัทยังได้ expanded the distribution channels into restaurants and coffee
ขยายการจ�ำหน่ายไปยังกลุ่มร้านอาหาร ธุรกิจร้านกาแฟต่างๆ ที่ shop businesses that required bakery in their menus. Our
ต้องการเบเกอรี่เป็นส่วนหนึ่งของเมนู ในร้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ distribution consists of existing products and newly developed
จ�ำหน่ายนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั มีการผลิตและจ�ำหน่าย products to serve each particular group of customers.
อยู่ในปัจจุบนั อยูแ่ ล้ว  ยังหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ได้ทำ� การ 		 3.2 Fried Products
     
Product group that are use as ingredients in fried
พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ
food
dishes
and are well-liked by Thai consumers such as
		 3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด ( Fried Products)
bread crumbs, which are made from special recipe of freshly
			 เป็นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบอาหารประเภทชุบทอด baked
bread resulting in the standard size of crumbs. The
เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทย ได้แก่ เกล็ดขนมปัง ผลิตจาก creamywhite flakes are not too finely ground and perfectly
ขนมปังสดใหม่สูตรพิเศษ ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน ไม่ป่นละเอียด coated the food, making the fried dish golden and appetizing
สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหารได้ดี ท�ำให้อาหารที่ทอดมี as well as delicious, crispier and does not absorb oil.
สีเหลืองทองน่ารับประทาน อร่อย ไม่อมน�้ำมัน กรอบนานกว่า    Farmhouse bread crumbs are suitable for frying both meat
and vegetable.
เหมาะกับการทอดอาหารได้ทั้งเนื้อสัตว์ และผัก
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เกล็ดขนมปังสูตรพิเศษ

เกล็ดขนมปัง

4. ธุรกิจส่งออก
บริษทั ได้ทำ� การพัฒนาสินค้า เพือ่ ส่งจ�ำหน่ายไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น ส�ำหรับลูกค้าที่เป็น Coffee Shop Chain และ Pizza Shop
ซึง่ มีชอื่ เสียงมากในญีป่ นุ่ โดยบริษทั จ�ำหน่ายผ่านตัวแทนในประเทศ
เพื่อส่งไปยังลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น

การตลาดและการแข่งขัน

6. ฮอตดอกครีมนมฮอกไกโด 50 กรัม
Hokkaido Milk Flavour Cream
Filled Hot dog Bread 50 Grams
7. บัตเตอร์คุกกี้วานิลลา
Butter Cookies Vanilla
8. บัตเตอร์คุกกี้ช็อกโกแลต
Butter Cookies Chocolate
9. เค้กโรลกลิ่นนมฮอกไกโด
Cake Roll Hokkaido milk Flavoured
10. ฮอตดอกทุเรียนอัลมอนด์
Durian Almond Flavour cream filled hot dog bread
11. มินิแพ็ค ขนมปังรสเผือก
Mini Pack Taro Flavoured Sliced Bread
12. มินิแพ็ค ขนมปังรสกะทิใบเตย
Mini Pack Coconut Cream Pandan Flavoured
13. บัตเตอร์คุกกี้นมฮอกไกโด
Butter Cookies Hokkaido Milk
14. ขนมปังกรอบลูกเกดอบเนย
Raisin Butter Toast
		
15. ขนมปังแพบัตเตอร์โคโคนัท
Bread Roll with Butter Coconut Flavour
		

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

MARKETING AND COMPETITION

การตลาด
		 1.1 ผลิตภัณฑ์ใหม่
ในปี 2560 บริษัทได้วางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 15
รายการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้แก่
1. แซนด์วิชโฮลวีตทูน่าคอร์นสลัด
Tuna Corn Salad Whole Wheat Sandwich
2. ขนมปังสอดไส้คัสตาร์ดทุเรียน
Durian custard filled bun
3. ขนมปังมินิโลฟโกโก้ลูกเกดช็อกโกแลตชิพ
Mini Loaf Chocolate Chip Raisin Bread
		
		
4. พายไส้สับปะรด
Pineapple Pie
		
5. พายไส้เผือก
Taro Pie

4. EXPORT BUSINESS

MARKETING

		 1.1 New Product
In 2017, the Company has distributed 15 new
products to provide alternatives for consumers as following,

ขนมปังโฮลวีตหนานุ่มประกบไส้ทูน่าคอร์นสลัดเนื้อเน้นๆ เต็มค�ำ
Mouthwatering soft whole wheat bread filled with tuna corn salad
ขนมปังก้อนกลมเนื้อนุ่ม สอดไส้คัสตาร์ดทุเรียนอันหอมหวาน
Soft bun filled with delicious durian custard filling
ขนมปังเนื้อนุ่มได้ความหอมจากโกโก้ ผสมผลานกับรสชาติของลูกเกดและ
ช็อกโกแลตชิพ
Soft bread mixed with raisin and chocolate chip giving a perfect smooth
and delicious taste
พายไส้สับปะรด ไส้หอม ชุ่มฉ�่ำด้วยเนื้อสับปะรดเต็มค�ำ รสชาติ เปรี้ยวอมหวาน
แป้งพายหอมเหนียวนุ่ม
Pie filled with deliciously sweet and mouthwatering pineapple filling
พายไส้เผือก ไส้หอม ชุ่มฉ�่ำด้วยเนื้อเผือกเต็มค�ำ รสชาติหอมหวาน แป้งพายหอม
เหนียวนุ่ม
Pie filled with delicious taro filling
ขนมปังเนื้อนุ่มผสานไส้ครีมกลิ่นนมฮอกไกโดให้รสชาติหอมอร่อย กลมกล่อม
ละมุนลิ้นเข้ากันอย่างลงตัว
Hot dog bun with Hokkaido milk flavor cream filling in 50 grams package
บัตเตอร์คุกกี้วานิลลา รสชาติหวาน เนื้อกรอบ และมีกลิ่นหอมกรุ่นจากเนยเต็มค�ำ
Smooth cookies with delicious vanilla flavor
บัตเตอร์คุกกี้ช็อกโกแลต รสชาติหวาน หอมเข้มข้นจากช็อกโกแลตเต็มค�ำ
Smooth cookies with delicious chocolate flavor mixed with rich butter scent
เค้กโรลเนื้อนุ่ม ได้กลิ่นหอมของไส้ครีมกลิ่นนมฮอกไกโด รสชาติหวาน กลมกล่อม
Soft cake with the sweet scent of Hokkaido milk
ขนมปังเนื้อนุ่ม ได้กลิ่นหอมของไส้ครีมรสทุเรียน รสชาติหวานกลมกล่อม
Soft hot dog bread filled with delicious durian almond filling
ขนมปังแผ่นสไลด์ รสชาติหวาน ผสมผสานกับกลิ่นหอมจากเผือก  
Sliced bread with taro flavour in mini package
ขนมปังแผ่นสไลด์ รสชาติหวาน มัน ผสมผสานกับกลิ่นหอมจากใบเตย
Sliced Bread Sliced bread with coconut cream pandan flavour in mini package
บัตเตอร์คุกกี้นมฮอกไกโด รสชาติหวาน หอมเข้มข้นจากนมฮอกไกโด
Smooth cookies with the sweet scent of Hokkaido milk
ขนมปังอบกรอบ กลิ่นหอมเนย ได้เนื้อสัมผัสและรสชาติจากลูกเกด
Toasted sliced bread with delicious, sweet scent of rich butter
and mixed with raisin
ขนมปังแพสีเหลืองทอง รสชาติหวาน หอมกลิ่นเนย มีเนื้อมะพร้าวสอดแทรก
เมื่อรับประทานจะรับรู้ถึงความเข้ากันของเนย และเนื้อมะพร้าวอย่างลงตัว
Soft bread roll with sweet scent of butter and mixed with coconut texture
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		 1.2 ปรัชญาในการผลิตที่แสวงหาคุณภาพ

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก
ปฏิบัติ 4 ประการ คือ
1. เลือกวัตถุดบิ ทีด่ ี เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ภาพ
ดีที่สุด
2. พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สนองความต้ อ งการทาง
โภชนาการของคนไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการเพือ่ สร้าง
คุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
4. ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อให้
ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
		 1.3 ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้นำ� อันดับหนึ่ง

			

ในตลาดขนมปังและเบเกอรี่

ทั้งในด้านเทคโนโลยีในการผลิตที่ถือว่าทันสมัยที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศักยภาพการผลิตรวมสูงสุด
ในประเทศ รวมทั้งการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
ทุกชิน้ ตลอดจนความสามารถทางด้านการกระจายสินค้าทัว่ ภูมภิ าค
ของประเทศได้แบบวันต่อวัน  
ส�ำหรับภาวะตลาดโดยทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท
จะเห็นได้วา่ ในส่วนของร้านค้าต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และกลุ่มร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วไปที่เป็น
ช่องทางการจ�ำหน่ายของบริษัท ต่างมีการแข่งขันสูง ทั้งในด้าน
ราคา การจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการขยายสาขา
ให้เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ทางด้าน
ยอดขายของบริษทั และการแข่งขันกันในธุรกิจต่างๆ นีเ้ องก็จะเอือ้
ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคที่ จ ะได้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และท�ำให้
สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่การขายที่ขยายกว้างขึ้น และมีความถี่
ในการลงสินค้าได้มากขึ้นทั่วถึงทุกภาคทั่วประเทศ
จากความใส่ใจในทุกกระบวนการ ภายใต้ปรัชญาการ
ด�ำเนินงาน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริโภคในการเลือกซือ้ ผลิต
ภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีความสด ใหม่ สะอาด มีคุณภาพสูง และได้
มาตรฐานอย่างสม�ำ่ เสมอ อาทิเช่น การมีฉลากหีบห่อพร้อมซีลปากถุง
ที่ดี ที่สามารถรักษาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ดี
จนถึงมือผู้บริโภค มีความสวยงามโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจต่อ
ผู้บริโภค การแสดงวันหมดอายุเป็นรายแรก การให้ข้อมูลทาง
โภชนาการบนฉลาก การให้ความรูต้ อ่ ผูบ้ ริโภคในเรือ่ งของส่วนผสม
และการน�ำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหาร
การกระจายสินค้าเพื่อความสดใหม่ของสินค้า
บริ ษั ท ให้ ค วามส�ำ คั ญในเรื่ อ งคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและเน้นในเรื่อง
อาหารปลอดภัย (Food Safety) บริษัทได้รับการรับรองการจัดการ
สุขลักษณะทีด่ ขี องโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (GMP Codex) และ
การรับรองระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
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		 1.2 The philosophy in providing
			 quality product
			 for the consumers to get the best benefits 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.
		 1.3 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 to 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 in the customers’ hands with attractive packaging, clear
expiry date, sealing on the pack 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 emphasized on the quality and
safety of food, in compliance with the government’s policies
in pushing Thailand to be the world’s kitchen by focusing on
food safety. The Company has been certified with Good
Manufacturing Practice (GMP Codex) certificate and with
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP Codex)
certificate from the Thailand Institute of Scientific and
Technological Research, and from Office of Certification Body
(TISTR-OCB). In addition, the Company has established

(HACCP Codex) จาก ส� ำ นั กรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ (สรร.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
นอกจากนี้ บริษัทยังมีขั้นตอนการควบคุมและทวนสอบคุณภาพ
ของวัตถุดบิ ณ สถานทีผ่ ลิตของผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ ในแต่ละรายและ
พร้อมส่งเสริมให้คำ� แนะน�ำในเรือ่ งระบบคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินค้าในอุตสาหกรรม SMEs อีกด้วย รวมไปถึงบริษทั ยังได้รบั
การทวนสอบกระบวนการผลิตจากลูกค้า เช่น กลุ่มธุรกิจฟาสต์ฟู้ด
และกลุม่ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง เป็นต้น ด้วยมาตรฐานทีว่ า่ “อาคาร
ปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภคทุกที่” Global Food Safety Initiative
(GFSI) ทั้งนี้เพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานทุกขั้นตอน
			 บริษัทได้ลงทุนมากกว่า 35 ล้านบาท ในการสร้าง
ศูนย์กลางห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025 และห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย (Research
and development (R&D) and Laboratory center) โดยติดตั้งที่
ชั้น 5 โรงงานบางชัน ซึ่งห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติ
การวิเคราะห์เคมี และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา
ที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถตรวจวิเคราะห์ตามวิธี
มาตรฐานสากล มีพนื้ ทีก่ ว้างขวาง แบ่งแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน รวม
ถึงมีห้องปลอดเชื้อ (Clean room) ส�ำหรับตรวจวิเคราะห์ทาง
จุ ล ชี ววิ ท ยาเพื่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื ้ อ นเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ จากสภาวะ
แวดล้อมลงสูต่ วั อย่างและผูป้ ฏิบตั งิ านได้ รวมทัง้ มีหอ้ งทดลองวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ครบครัน
พร้อมห้อง Sensory ที่เป็นมาตรฐานสากล ส�ำหรับพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพสินค้า รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
นอกจากนี้ในชัน้ 5 ยังมีหอ้ งประชุม โซนส�ำนักงานและพืน้ ทีร่ บั รองแขก
พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบวงจร เพื่อความเชื่อมั่นในระบบ
ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพของบริษัทและสามารถตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคได้

ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ปี 2560
1. ในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน อย. Quality Award ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นปีที่
6 ภายใต้ค�ำขวัญ “คุณภาพปลอดภัย ใส่ ใจสังคม” ในฐานะ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดำ� เนินการที่ดี รักษามาตรฐาน
การผลิต มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและด�ำเนินการอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
2. วั น ที่ 16 ธั นวาคม 2559 ได้ รับ รองการต่ อ อายุ
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
สากล ISO/IEC17025 และขยายขอบข่ายการรับรองเพิม่ วิธที ดสอบ
Rapid Test ทางจุลชีววิทยา เพือ่ ให้ทราบผลได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ พร้อม
ทั้งได้รับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ณ สถานที่ห้องปฏิบัติการแห่งใหม่ โรงงานบางชัน

controlling and testing procedure at the operating place of
suppliers, as well as distributed the knowledge of quality control
and safety products to SMEs trading partners. Furthermore,
the Company has opened for our customers, no matter being
Wholesale, Retail, or fast Food business, to verify our
production process in order to comply with the standard of
“Global Food Safety Initiative (GFSI)”, and to ensure our quality
assurance in the aspect of quality and safety for consumers
along the whole operating process.
The Company invested more than 35 million baht to
construct Laboratory Center in compliance with International
Standard ISO/IEC 17025 and the modern Research and
Development (R&D) and Laboratory Center on the 5th floor
of Bang Chan factory. The laboratory consisted of chemical
analysis lab and microbiology analysis lab, which have modern
equipment as well as has the process of testing and analyzing
in accordance with the international standard. The laboratory
is spacious and is divided into separate Sections, including
Clean Room for testing and analyzing the microbiology to
prevent the operator from contamination of the microbe test
sample, fully-equipped Research and Development Room,
and International Standard Sensory Room to encourage
product development and technology to invent new products
to meet the demand of consumers of all age and gender.
Moreover, on the 5th floor there are meeting room, office zone,
and reception area to welcome the visitors with full-service
facilities; for the confidence in the quality control system and
the assurance in the Company’s quality as well as to meet
the consumers demand.

OPERATING RESULTS IN 2017
1. The Company received FDA Quality Award on
food product under the slogan of “Quality, Safety and
Consideration of Society” for the sixth year in 2017 as the
manufacturer of health products with good operation,
maintaining high production standard, and performing ethics
and social responsibility in compliance with the relevant law
2. The Company renewed the certificate of
International Standard ISO/IEC 17025 for laboratory on Dec
16, 2016, and increased the scope of certified Testing
Capability for Rapid Test of Microbiology, as well as received
the certificate of International Standard ISO/IEC 17025 for the
laboratory at new Bang Chan Factory
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3. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้ย้ายห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์นำ�้ เสีย น�ำ้ ทิง้ จากโรงงานลาดกระบังมาประจ�ำ ณ โรงงาน
บางชัน และขอขึน้ ทะเบียนห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์เอกชน กับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ขอบข่ายวิเคราะห์นำ�้ เสีย น�ำ้ ทิ้ง พร้อมได้รับ
อนุญาตขึน้ ทะเบียนห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์เอกชน กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (Good Laboratory Practice Department of
Industrial Works, GLP/DIW)
4. ในปี 2560 ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทางประสาทสัมผัส
(Sensory Laboratory) ได้จดั อบรมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert Panel
Leader) จากประเทศฝรั่งเศส ให้กับ Expert Panel Leader และ
Expert Panelists ของบริษทั เพือ่ เป็นการเพิม่ ทักษะ ความช�ำนาญ
มากยิ่งขึ้น
กิจกรรมทางการตลาด
บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของกิจกรรมทางการตลาด
ที่นอกเหนือจากการช่วยส่งเสริมยอดขายให้สูงขึ้นแล้ว ยังช่วย
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ช่วยขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างการบริโภคอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และ
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง คือ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างคุณค่าของตรา
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างทัศนคติและความจงรักภักดีของ
ผู้บริโภคต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ดังนั้น ในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมทางการตลาดและการสือ่ สารผูบ้ ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดย
		 1.1 ออกภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
		 โดยมีการสร้างภาพยนตร์โฆษณาใหม่ถึง 3 ชุด
			 ได้แก่

1. โฆษณาผลิตภัณฑ์ขนมปังแถว ชุด คุณประโยชน์
vs คุณประหยัด ความยาว 15 วินาที เป็นโฆษณา
Tactical campaign ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขนมปังแผ่น
เพือ่ สือ่ สารถึงความคุม้ ค่าของผลิตภัณฑ์ขนมปังแผ่น
ที่เต็มไปด้วย คุณประโยชน์ และความประหยัด  

3. The Company moved the laboratory of waste
water testing from Lad Krabang Factory to Bang Chan Factory
on June 23, 2017, and submitted the application to register
private waste water testing lab with Department of Industrial
Works and was granted as Good Laboratory Practice
Department of Industrial Works (GLP/DIW)
4. The Sensory Laboratory of the Company arranged
the training by Expert Panel Leader from France in 2017 for
Expert Panel Leader and Expert Panelists of the Company to
improve skill and expertise
MARKETING ACTIVITIES

The company realized the importance of marketing
activities not only to increase sales volume but also to attract
new targeting customers as well as to widen our customer
base and support sustainable bakery consuming habits.
Especially, the Company has performed marketing activities
to strengthen brand image, brand value, brand attitude, brand
loyalty of the company.
As a result in 2017, the Company allocated the budget
of marketing activities to communicate with the consumers
in an effective manner as following:
		 1.1 Broadcast 3 new TV commercials
			 as below,

1. TV Commercial for bread in “Khun Prayote
(Mr.Benefit) VS Khun Prayat (Ms.Economy)”
with the length of 15 second to be the tactical
campaign to promote the sliced bread on the
aspect of benefits and economical value.

โฆษณาผลิตภัณฑ์ขนมปังแถว ชุด คุณประโยชน์ vs คุณประหยัด ความยาว 15 วินาที
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2. โฆษณาผลิตภัณฑ์ รอยัลเบรด ทั้ง 3 ชนิด
ชุด ตระกูลรอยัล ความยาว 15 วินาที เป็น
โฆษณาที่สื่อสารถึงความพรีเมียมของขนมปัง
ตระกูลรอยัล เพื่อสื่อสารถึงความหอม นุ่ม ที่มี
ให้เลือกถึง 3 แบบ ทั้งรอยัลเบรด รอยัลโฮลวีต
และรอยัล 12 เกรน
3. โฆษณาเดลี่แซนด์วิช ชุด ปังเวอร์ ความยาว 15
วินาที เป็นโฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปรับโฉม
ใหม่ เดลี่แซนด์วิช 5 รสชาติ เพื่อสื่อสารถึงการ
พัฒนาปรับสูตรและไส้ ทีห่ นานุม่ เวอร์ ไส้เยอะเวอร์
และอร่อยเวอร์ พร้อมทัง้ แพคเกจใหม่ทดี่ ทู นั สมัย
และเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น  

2. TV Commercial for 3 types of Royal Bread
in  “Royal Group” with the length of 15 second
to promote premium quality of Royal Bread
on the aspect of soft rich and scented
products as provided with 3 choices; Royal
Bread, Royal Whole Wheat, and Royal 12 Grain
3. TV Commercial for daily sandwich in “Pung
Ver (over quality bread)” with the length of 15
seconds to promote new daily sandwich of 5
favlours in fluffy and soft bread with over
amount of fillings and over delicious flavour
in the modern package suitable with
teenagers

		 1.2 โฆษณา re-edit

แจ้งลดราคา เพือ่ ช่วยประชาสัมพันธ์ Promotion ของ
ทางการตลาด
1. โฆษณา corporate ชุดคัดสรร (15 วินาที)
วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560
2. โฆษณาขนมปังกลิ่นนมฮอกไกโด (15 วินาที)
วันที่ 1-31 มีนาคม 2560
3. โฆษณาโดนัทเค้ก (15 วินาที) วันที่ 1-15 มิถนุ ายน
2560
4. โฆษณารอยัลโฮลวีต (15 วินาที) วันที่ 1-31
พฤษภาคม 2560
5. โฆษณาขนมปังสอดไส้ (15 วินาที) วันที่1-31
พฤษภาคม 2560
6. โฆษณารอยัล 12 เกรน (15 วินาที) วันที่1-20
มิถุนายน 2560
7. โฆษณาเค้กโรล (15 วินาที) วันที่1-31 สิงหาคม
2560

โฆษณาผลิตภัณฑ์ รอยัลเบรด ทั้ง 3 ชนิด ชุด ตระกูลรอยัล ความยาว 15 วินาที

		 1.2 Re-edit Advertising

			

to promote discount information
1. Commercial for corporate (15 seconds) during
1-28 February, 2017
2. Commercial for Hokkaido Milk Flavored Bread
(15 seconds) during 1-31 March, 2017
3. Commercial for Donut Cake (15 seconds)
during 1-15 June, 2017
4. Commercial for Royal Whole Wheat (15
seconds) during 1-31 May, 2017
5. Commercial for Filled Bread (15 seconds)
during 1-31 May, 2017
6. Commercial for Royal 12 Grain (15 seconds)
during 1-20 June, 2017
7. Commercial for Cake Roll (15 seconds) during
1-31 August, 2017

โฆษณาเดลี่แซนด์วิช ชุด ปังเวอร์ ความยาว 15 วินาที
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		 1.3 กิจกรรมส่งเสริมการขายให้ผู้บริโภค
			 (Consumer Promotion Activities)

โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า

ได้แก่
			 • ขนมปังชนิดแผ่น 480 กรัม ลดราคา 3 บาท
วันที่ 15 ธันวาคม 2559-31 มกราคม 2560
ลดราคา 2 บาท วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560
			 • ขนมปังโฮลวีต 500 กรัม ลดราคา 3 บาท วันที่
1-28 กุมภาพันธ์ 2560, 1-31 สิงหาคม 2560
			 • ขนมปังตัดขอบ ลดราคา 2 บาท วันที่ 1-31
มีนาคม 2560, วันที่ 1-31 ธันวาคม 2560
			 • ขนมปังกลิ่นนมฮอกไกโด ลดราคา 2 บาท วันที่
1 - 31 มีนาคม 2560, วันที่ 1-31 สิงหาคม  และ
วันที่ 1-31 ธันวาคม 2560
			 • รอยัลเบรด ลดราคา 2 บาท วันที่ 1 - 30 เมษายน
2560, วันที่ 1-30 กันยายน 2560
			 • รอยั ล โฮลวี ต ลดราคา 2 บาท วั น ที่ 1-31
พฤษภาคม 2560, วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560
			 • รอยัล 12 เกรน ลดราคา 2 บาท วันที่ 1-30
มิถุนายน 2560, วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560
			 • เค้กกล้วยหอม / เค้กบัตเตอร์สับปะรด  ลดราคา
2 บาท วันที่ 1-31 มกราคม 2560 ,วันที่ 1-31
กรกฎาคม 2560
			 • สวิสโรล ลดราคา 2 บาท วันที่ 1-31 มกราคม
2560 ลดราคา 3 บาท วันที่ 1-30 มิถนุ ายน 2560
			 • เดลี่แซนด์วิช ลดราคา 2 บาท วันที่ 1-28
กุ ม ภาพั น ธ์ 2560, วั น ที่ 1 กรกฎาคม-31
สิงหาคม 2560
			 • แซนด์วชิ ลดราคา 1 บาท วันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์
2560, วันที่ 1-30 กันยายน 2560
			 • โดนัทเค้ก ลดราคา 2 บาท วันที่ 1-31 มีนาคม
2560, วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560
			 • มินิโลฟ ลดราคา 2 บาท วันที่ 1-31 มีนาคม
2560
			 • โดรายากิ ลดราคา 1 บาท วันที่ 1-30 เมษายน
2560, วันที่ 1-30 กันยายน 2560
			 • พาย ลดราคา 2 บาท วันที่ 1 - 30 เมษายน 2560
			 • ขนมปังสอดไส้ 60-80 กรัม ลดราคา 1 บาท
วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560, วันที่ 1-31 ตุลาคม
2560
			 • ขนมปังฮอตดอก 85 กรัม ลดราคา 1 บาท
วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560
			 • เค้กโรล ลดราคา 2 บาท วันที่ 1-31 สิงหาคม
2560, วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560
			 • มินิแพ็คเผือก และมินิแพ็คกะทิใบเตย ลดราคา
2 บาท วันที่ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
			 • ขนมปังแพ ลดราคา 1 บาท วันที่ 1-31 ธันวาคม
2560
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		 1.3 Consumer Promotion Activities of the
			 Company in 2017 as below,

			 • Sliced Bread 480 grams, offer 3 baht discount
during 15 December 2016 -31 January 2017,
and 2 baht discount during 1-31 July 2017
			 • Whole Wheat Bread 500 grams, offer 3 baht
discount during 1-28 February 2017, and 1-31
August 2017
			 • Crustless Bread, offer 2 baht discount during
1-31 March 2017, and 1-31 December 2017
			 • Hokkaido Milk Flavored Bread, offer 2 baht
discount during 1-31 March 2017, 1-31
August 2017, and 1-31 December 2017
			 • Royal Bread, offer 2 baht discount during
1-30 April 2017, and 1-30 September 2017
			 • Royal Whole Wheat, offer 2 baht discount
during 1-31 May 2017, and 1-30 November
2017
			 • Royal 12 Grain, offer 2 baht discount during
1-30 June 2017, and 1-31 October 2017
			 • Banana Cake/Butter Pineapple Cake, offer 2
baht discount during 1-31 January 2017, and
1-31 July 2017
			 • Swiss Roll, offer 2 baht discount during 1-31
January 2017, and 3 baht discount during
1-30 June 2017
			 • Daily Sandwich, offer 2 baht discount during
1-28 February 2017, and 1 July - 31 August
2017
			 • Donut Cake, offer 2 baht discount during 1-31
March 2017, and 1-30 June 2017
			 • Mini Loaf, offer 2 baht discount during 1-31
March 2017
			 • Dorayaki, offer 1 baht discount during 1-30
April 2017, and 1-30 September 2017
			 • Pie, offer 2 baht discount during 1-30 April
2017
			 • Filled Bun 60-80 grams, offer 1 baht discount
during 1-31 May 2017, 1-31 October 2017
			 • Hot Dog 85 grams, offer 1 baht discount
during 1-31 August 2017
			 • Cake Roll, offer 2 baht discount during 1-31
August 2017, and 1-30 November 2017
			 • Mini Pack Taro Flavoured and Mini Pack
Coconut Cream Pandan Flavoured sliced
bread, offer 2 baht discount during 15
October-30 November 2017
			 • Pae Bread, offer 1 baht discount during 1-31
December 2017

		 1.4 กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง
			 ครัง้ ที่ 16

กิจกรรมส�ำหรับเยาวชน อายุ 8-12 ปี จัดขึ้น ณ
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560
ที่ผ่านมา เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การคิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการรูปแบบต่างๆ
ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนส่งสูตรเข้าประกวดกว่า 500 สูตร
ภายใต้แนวคิด “Open Sandwich แซนด์วิชเปิดหน้าหลากสีสัน”
โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน
หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์
		 1.5 กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าในงานสหกรุป๊ แฟร์
			 ครัง้ ที่ 21

จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัทได้
ออกบูธแสดงนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ 6 ชนิด ได้แก่
พายไส้เผือก, พายไส้สับปะรด, ขนมปังมินิโลฟโกโก้ลูกเกด
ช็อกโกแลตชิพ, เค้กบัตเตอร์สับปะรด, เค้กกล้วยหอม และบูธ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ เดลิยา่ มาดาม มาร์โก้ และกูด๊ มอร์นงิ่
ฟาร์มเฮ้าส์ ในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้
รับความสนใจเข้าเยีย่ มชมจากลูกค้ารายใหญ่ตา่ งๆ รวมถึงผูบ้ ริโภค
ได้ทดลองชิมและซื้อผลิตภัณฑ์อย่างหนาแน่น

		 1.4 Organize Farmhouse

			
			

Sandwich Contest No. 16th

for Children aged 8-12 years, at Queen Sirikit
National Convention Center on Sunday the 2nd July 2017. The
purpose of the activity was to encourage children and youth
to use their creativity in creating sandwich recipes that contain
nutritious values; from which 500 recipes under the concept
of “Colourful Open Sandwich” were submitted for the contest.
The activity was publicized through various newspapers and
online media.
		 1.5 Join the exhibition at SAHA Group Fair,
			 No. 21
			 during 29 June - 2 July 2017, at Queen Sirikit

National Convention Center, where the Company promoted
6 new innovative Farmhouse products such as Taro Pie,
Pineapple Pie, Mini Loaf Chocolate Chip Raisin Bread, Banana
Cake, and Butter Pineapple Cake as well as arranging the
booth to distribute Farmhouse products such as Deliya,
Madame Marco and Good Morning Farmhouse. The booth of
the Company had been visited by major customers and
received massive interest from consumers in tasting and
purchasing the products.

กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง ครั้งที่ 16

กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 21
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		 1.6 การปรับปรุงภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์
			 (Improved Packaging Design)

บริษัทได้มีการปรับปรุงลวดลายของบรรจุภัณฑ์ ให้ดู
ทันสมัย สวยงาม สะดุดตายิ่งขึ้น ในสินค้ากลุ่มเดลี่แซนด์วิช
เค้กโรล และกลุ่ม Confectionary เพื่อให้ดูทันสมัยและถูกใจลูกค้า
มากยิ่งขึ้น

		 1.7 เพื่อติดตามความเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริโภคทีม่ ี
			 ต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในปัจจุบันและเพิ่มความ
			 แข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ตราฟาร์มเฮ้าส์

ฟาร์มเฮ้าส์จึงได้ร่วมมือกับบริษัทวิจัยชั้นน�ำแห่งหนึ่ง
เพื่อท�ำการวิจัยศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

		 1.8 กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาทางสื่อมวลชน
			 และสื่อออนไลน์ ได้แก่

			 • กิจกรรม Farmhouse Road Show School Tour
2017 ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า 200
โรงเรียน
			 • การร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมที่ส่งเสริม
เยาวชน องค์กรการกุศลและสิ่งแวดล้อมกับทางสื่อต่างๆ เช่น
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560, Farmhouse Cooking Club 2017,
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2017 รอบคัดเลือก
สุดท้ายของเอเชีย, งานเดินวิง่ การกุศล รพ.รามาธิบดี, งานเดิน-วิง่
รามาธิบดี 52 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ กิจกรรม
บริจาคโลหิตโลก 2560, RMHC Mini Marathon, Movie on the hill,
กิจกรรมงานเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรม Farmhouse School Tour 2017 ระดับประถมศึกษา

		 1.6 Improve Packaging Design.
The company has improved the packaging design
to make it more beautiful, modern and eye-catching for the
daily sandwich, cake roll and Confectionary products in order
to have modern and interesting appearance
		 1.7 Observe changing consumers behavior
			 upon present bakery products in order
			 to strengthen Farmhouse products.

The Company cooperated with a leading research
house to conduct a research on the consumers’ consumption
behavior and the real demand of bakery products.
		 1.8 Perform various social activities

			
			

			 • Farmhouse Road Show School Tour 2017
activities at the elementary and secondary level from more
than 200 schools nationwide.
			 • Offer our products to support youth activities,
charitable and environmental organization in cooperation with
various media. For example, Sponsoring National Children’s
Day 2017, Farmhouse Cooking Club 2017, Asia Final Qualified
Round of Women’s Volleyball World Championship 2017,
Walk-Run Charity Rally Ramathibodi Hospital, Walk-Run
Charity of 52th Anniversary of Ramathibodi Hospital to be
donated for Chakri Naruebodindra medical Center, World
Blood Donation 2017, RMHC Mini Marathon, Movie on the
hill, Crown Jewel Economics Activity No. 9th for elementary,
secondary school and university in cooperation with Thailand
Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand.

กิจกรรม Farmhouse School Tour 2017 ระดับมัธยมศึกษา

รับรางวัล อย. Quality Awards 2017
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through mass media and online media
as following,

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจ�ำหน่าย
ความหลากหลาย ราคาทีเ่ หมาะสมและความสะดวกแก่การ
บริโภค คือแนวคิดและแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ดังนัน้ ลูกค้าของบริษทั
จึงครอบคลุมผูบ้ ริโภคทุกเพศทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ โดยบริษทั
จ�ำแนกลูกค้าออกตามช่องทางการขาย ได้ดังนี้
		 1. การค้าส่ง
			 1.1 การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
				 เครื่องหมายการค้าของบริษัท

เป็นการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไปยังผู้บริโภคผ่าน
ร้านค้า ซึ่งร้านค้าจะได้รับส่วนลดของราคาขายปลีกจากบริษัท
โดยแยกประเภทร้านค้าออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
				 • ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
หรือร้านขายของช�ำ  โดยมีลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 35,994 ร้าน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์
ทีว่ างจ�ำหน่ายบางชนิด จะเป็นผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ผลิตให้เฉพาะเพือ่
ให้มีความแตกต่างจากช่องทางการจ�ำหน่ายอื่นๆ และสอดคล้อง
กับความต้องการ และก�ำลังการซื้อของลูกค้า โดยร้านค้าประเภท
นี้จะช�ำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท ทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์
				 • ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มีการ
บริหารจัดการมาตรฐานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ลงทุนสูง เช่น
เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท ร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการ
น�ำ้ มัน และประเภทดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store เช่น เทสโก้
โลตัส และบิก๊ ซี รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีจ�ำนวน 16,710 ร้าน
		 1.2 การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
			 ตามค�ำสั่งของลูกค้า

เป็นการผลิตสินค้าตามค�ำสั่งที่ได้รับจากร้านอาหาร
ฟาสต์ฟู้ด และร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี  
เบอร์เกอร์คิงส์ เชสเตอร์กริลล์ พิซซ่าฮัท เอแอนด์ดับบลิว ซิสเลอร์
มอสเบอเกอร์ เดอะพิซซ่าคอมปะนี แดรีค่ วีน ซานตาเฟ่ สเต็ก ฟูจิ
และนารายณ์พิซเซอเรีย เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีจ�ำนวนประมาณ 2,393 สาขา โดยส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์
ประเภทขนมปังส�ำหรับแฮมเบอร์เกอร์ และขนมปังส�ำหรับฮอตดอก  
		 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)

CHARACTERISTICS OF CUSTOMERS AND
DISTRIBUTION CHANNELS

Variety, reasonable price, and ease of consumption
are the main concepts of the company, so its customers
include people of every demographic group and every
occupation. The company classifies its customers using the
distribution channels as follows :
		 1. Wholesaling
			 1.1 Selling products Under
				 The Company’s Brand

This includes selling products to consumers
via outlets, who will receive wholesale discount rates from the
company. The outlet can be categorized into:
				 • Traditional Trade or grocery stores. As of
31 December 2017 there were 35,994 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.
				 • 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 16,710 stores in
this category as of 31 December 2017.
			 1.2 Selling products by Customers’
Orders

Products are manufactured according to the
order from fast food restaurants and convenience stores such
as MacDonald, KFC, Burger King, Pizza Hut, A&W, Sizzler,
MOS Burger, The Pizza Company, Dairy Queen, Santa Fe’
Steak, Fuji and Narai Pizzeria. By 31 December 2017 there
were 2,393 branches. Most of the products sold are burger
and hotdog buns.
		 2. Retailing
This involves selling products through the
company’s stores and directly to the customers, using the
company’s brands which include :
Deliya by Farmhouse
Madame Marco
Good Morning Farmhouse
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การแข่งขัน
		 คู่แข่งของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

		• คูแ่ ข่งทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตสินค้าและมีชอ่ งทางจัดจ�ำหน่ายของ
ตนเอง คู่แข่งกลุ่มนี้จะผลิตและจ�ำหน่ายในรูปแบบค้าปลีกตาม
ช่องทางจัดจ�ำหน่ายของตนเอง และบางครัง้ จะจ�ำหน่ายในรูปแบบ
ค้าส่งด้วย ส่วนใหญ่มกั จะเป็นรูปแบบของการค้าสมัยใหม่ ลักษณะ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ้ สมัยใหม่ ร้านค้าใน
ปั๊มน�้ำมัน หรือร้านเบเกอรี่สมัยใหม่ เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี
เซเว่นอีเลฟเว่น  เอสแอนด์พี กาโตว์เฮ้าส์ ยามาซากิ เป็นต้น
		• คูแ่ ข่งทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตสินค้า โดยไม่มชี อ่ งทางจัดจ�ำหน่าย
ของตนเอง คูแ่ ข่งกลุม่ นีจ้ ะจ�ำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งให้กบั ร้าน
ค้าเล็กทั่วไป และ ร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งอาจมีฐานการผลิตอยู่ใน
กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด เช่น บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว จ�ำกัด
บริษัท เอส.ที. เบเกอรี่ จ�ำกัด
โดยทั้งสองช่องทาง มีการหมุนเวียนเข้า-ออกของ
ธุรกิจสูง และมีการแข่งขันด้านราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง ขณะที่ทาง
บริษัทฯ เน้นความสดใหม่ ประกอบกับบริษัทเป็นผู้นำ� ในการออก
สินค้าใหม่เสนอต่อลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ ในขณะทีค่ แู่ ข่งเป็น ผูต้ 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
สินค้าจากจุดผลิตต่างกันมีคุณภาพไม่เหมือนกัน ประกอบกับการ
ทีบ่ ริษทั มีการลงทุนเทคโนโลยีดา้ นการจัดส่งและจัดจ�ำหน่าย ท�ำให้
สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ได้วันต่อวัน และมีการ
บริหารการเก็บผลิตภัณฑ์คืนเพื่อไม่ให้มีผลิตภัณฑ์เดิมตกค้างอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสดใหม่ของสินค้า เป็นที่พอใจจาก
ผู้บริโภค ท�ำให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นๆ เป็นอย่าง
มากทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการบริการที่
สามารถครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ของประเทศ   
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
		 การผลิต
บริษัทมีโรงงานอยู่ 3 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง  2 โรงงาน มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งาน โดยโรงงานที่ 1
มี 3 อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ  26,680  ตารางเมตร โรงงาน
ที่ 2 มี 2 อาคาร พืน้ ที่ใช้สอยประมาณ 10,000 ตารางเมตร โรงงาน
ที่ 3 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  มีพื้นที่ 12 ไร่  2 งาน  57
ตารางวา มี 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยกว่า 64,000 ตารางเมตร  
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ผลิตจากโรงงานทั้ง 3 แห่ง โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและดีที่สุดจากหลายๆ ประเทศ เช่น
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น  
สินค้าที่ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพสม�่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน
พร้อมต่อการจัดจ�ำหน่ายทั่วภูมิภาคของประเทศไทยได้วันต่อวัน
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COMPETITIONS
		 The company’s competitors can be classified
into 2 categories which are :

		• 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.
		• Competitors who are manufacturers but do not
have their own distribution channels. These competitors will
sell their products in the form of wholesaling to small shops
and modern stores. Their production might be based in
Bangkok or upcountry. Some examples of competitor include
C&W Co., Ltd. and S.T. Bakery Co., Ltd.
For both types of competitors, there is high rate
of business entering and leaving the market. Competitors in
the market tend to focus on price competition while the
company emphasizes on freshness of its products and is the
leader in introducing new products to the market. Therefore,
it is clear that the company has some competitive advantages
over both types of competitor due to investment in cutting
edge production machinery, which is controlled by computer
in every process. This resulted in low production cost,
consistent high quality and standard products while some of
the competitors 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 2 building with 64,000 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.

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของคุณภาพที่ดีของสินค้า
ทีผ่ บู้ ริโภคจะได้รบั เป็นส�ำคัญ  ดังนัน้   บริษทั จึงเข้มงวด กับทุกขัน้ ตอน
การผลิต  เริม่ ตัง้ แต่การรับวัตถุดบิ จนถึงการส่งสินค้าส�ำเร็จรูปออก
จากโรงงาน นอกจากนี้ ได้มีการน�ำเทคโนโลยีการผลิตที่ดีและ
ทันสมัย สามารถผลิตสินค้าที่ดีที่สุดและมีคุณภาพมาตรฐาน
สม�่ำเสมอมาติดตั้งในโรงงานทั้ง 3 แห่ง ไม่เพียงแต่ความทันสมัย
และกระบวนการผลิตเท่านั้น  ในเรื่องของวิศวกรรมโครงสร้างและ
การออกแบบตัวอาคารก็เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความส�ำคัญเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ง่ายต่อการควบคุมดูแลและค�ำนึงถึงความเพียง
พอของแสงสว่างและระบบหมุนเวียนอากาศที่ดีภายในโรงงาน
		 โดยแบ่งสายการผลิตได้ดังนี้
		 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

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

		 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

1. สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น 5 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
8. สายการผลิตขนมปังวาไรตี้ 1 สายการผลิต
		ส�ำหรับนโยบายการผลิตนั้น นอกจากขนมปังเบอร์เกอร์บันที่
จ�ำหน่ายในร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ และร้านค้าสะดวกซือ้ รวมทัง้ เค้ก
“มาดาม มาร์โก้” ซึ่งจะผลิตตามค�ำสั่งของลูกค้าแล้ว การผลิตโดย
ทัว่ ไปขึน้ อยูก่ บั การสรุปยอดขายของพนักงานขาย โดยในแต่ละวัน
พนักงานขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์โดยใช้สถิตขิ อ้ มูล
การขายในอดีตที่ผ่านมา ในเขตที่ตนรับผิดชอบและส่งค�ำสั่งผลิต
ให้โรงงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต
สินค้าแต่ละวัน ทั้งนี้ พนักงานขายจะใช้คอมพิวเตอร์มือถือในการ
ลงบันทึกยอดขาย ยอดสินค้าคืน รวมทั้งการออกใบก�ำกับภาษีให้
กับร้านค้า โดยข้อมูลการขายจากคอมพิวเตอร์มือถือเหล่านี้จะถูก
เก็บไว้เป็นสถิตแิ ละน�ำไปประมวลผลทีส่ ว่ นกลาง เพือ่ ใช้เป็นข้อมูล
ส�ำหรับการวางแผนการผลิต
ในด้านวัตถุดิบ แป้งสาลี และไขมัน ถือเป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ บริษัทท�ำการสั่งซื้อจากผู้ขาย
หลายราย เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในการขาดแคลนวัตถุดบิ โดยสัง่ ซือ้
แป้งสาลีจากผู้ขาย 6 ราย และไขมันจากผู้ขาย 12 ราย นอกจากนี้
ยังมีวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบส�ำคัญในการผลิตขนมปัง รวมถึง
บรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าการซื้อสูง

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3 production lines of Sliced Bread
1 production line of Burger and Hotdog Buns
1 production line of Hotdog Cream
5 production lines of Daily Sandwich
2 production lines of Sweet Sandwich
3 production lines of Filled Bun
Production line of Cake, Cookie, Fruit Pie,
Crispy Toast and Bread Crumbs
8. Production line of Puff, Pie, and Pastry
9. Production line of Frozen Dough

		 Bang Chan Industrial Estate Factory

1. 5 production lines of Sliced Bread
2. 1 production line of Filled Bun
3. 2 production lines of Cake
4. 4 production lines of Dorayaki
5. 5 production lines of Spread Bread
6. 1 production line of Donut Cake
7. 1 production line of Waffle
8. 1 production line of Variety Bread
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.
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การกระจายสินค้า

PRODUCT DISTRIBUTION

ส�ำหรับนโยบายทางด้านการกระจายสินค้านัน้ บริษทั ยึดหลัก
การผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าตามความต้องการของตลาดและลูกค้า
ซึง่ จะมีการสรุปยอดขายของพนักงานขาย โดยในแต่ละวันพนักงาน
ขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยใช้สถิตขิ อ้ มูลการขาย
ในอดีตที่ผ่านมาในเขตที่ตนรับผิดชอบและส่งค�ำสั่งผลิตให้โรงงาน
ผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าแต่ละวัน
เพื่อให้สินค้าที่ออกสู่ตลาดมีความสดใหม่ทุกวัน ไม่เหลือค้างเป็น
ของเก่าบนชั้นวางสินค้า และส�ำหรับขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ที่
จ�ำหน่ายในร้านฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซื้อรวมทั้งเค้กมาดาม
มาร์โก้ จะผลิตตามค�ำสั่งของลูกค้า เพื่อผู้บริโภคจะได้รับเบเกอรี่
ที่ มี ค วามสดใหม่ ทุ ก ครั้ ง ที่ ซื้ อ เพื่ อ คุ ณ ภาพที่ ดี ของสิ น ค้า และ
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 ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ได้
ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากที่สุด และบริหารความ
สดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายได้วันต่อวัน ท�ำให้มีสินค้าคืนใน
อัตราที่ต�่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเบเกอรี่รายอื่นๆ ทั้งในประเทศ
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.

นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีการขยายช่องทางการจ�ำหน่ายทัง้ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทยให้ได้มากที่สุด โดยมีการจัดจ�ำหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade)
ส�ำหรับการกระจายผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทมีศูนย์กลางการ
กระจายสินค้า (Distribution Center) กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทยรวม 39 แห่ง และขนส่งผลิตภัณฑ์ ไปยังร้านค้าต่างๆ
ด้วยรถขนส่งของบริษัท ซึ่งมีจ�ำนวนมากถึง 960 คัน จะเห็นได้วา่
บริษัทมีความพร้อมในทุกๆ ด้านของการขนส่งและจัดจ�ำหน่าย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ คู ่ แ ข่ ง ทั้ ง หมด ซึ่ ง ยั ง ใช้ ร ะบบและวิ ธี การ
จัดจ�ำหน่ายแบบเดิมๆ นับได้ว่าบริษัทมีความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างมาก ดังนัน้ ตลอดเส้นทางการเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจเบเกอรี่
ของบริษัท จึงด�ำเนินไปอย่างมั่นคงและมั่นใจ
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

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 960 delivery trucks. This clearly indicates that
the company is ready and prompt in all aspects of sales and
delivery when compared to other competitors, who are still
using the traditional systems and delivery methods. The
competitive edge keeps the company sturdy and confident
as a leader in the Thai bakery business.

ศูนย์กระจายสินค้าในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้
DISTRIBUTION CENTERS BY REGION

ภาคเหนือ (NORTH)
1. ดี.ซี. เชียงใหม่
Tel. 053-386018
2. ดี.ซี. เชียงราย
Tel. 053-701239
3. ดี.ซี. พิษณุโลก
Tel. 055-226470
4. ดี.ซี. นครสวรรค์
Tel. 056-872330
5. ดี.ซี. แพร่
Tel. 054-533906
6. ดี.ซี. ตาก
Tel. 055-893136

เชียงใหม่
แพร่
อุดรธานี
สกลนคร

พิษณุโลก
ตาก

ขอนแก่น

นครสวรรค์

สุพรรณบุรี

ร้อยเอ็ด

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. 056-872331
D.C. Phrae
Fax. 054-626254
D.C. Tak
Fax. 055-540519

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NORTH EAST)
ลพบุรี
นครราชสีมา
อยุธยา

อุบลราชธานี

ปราจีนบุรี

กรุงเทพฯ
ราชบุรี

สุรินทร์

1. ดี.ซี. อุบลราชธานี
Tel. 045-424276
2. ดี.ซี. ขอนแก่น
Tel. 043-467241
3. ดี.ซี. นครราชสีมา

Tel. 044-929158
4. ดี.ซี. อุดรธานี
Tel. 042-920074
5. ดี.ซี. สกลนคร
Tel. 042-736017
6. ดี.ซี. ร้อยเอ็ด
Tel. 043-516696
7. ดี.ซี. สุรินทร์
Tel. 083-5405903

ชลบุรี
จันทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

D.C. Ubon Ratchathani
Fax. 045-424277
D.C. Khonkaen
Fax. 043-467231
D.C. Nakhon Ratchasima
(Khoraj)
Fax. 044-929159
D.C. Udon Thani
Fax. 042-920075
D.C. Sakon Nakhon
Fax. 042-736018
D.C. Roiet
Fax. 043-516698
D.C. Surin
Fax. 044-060185

ภาคกลาง (CENTRAL)
ชุมพร
เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี

ภูเก็ต

กระบี่

นครศรีธรรมราช

สงขลา

กระจายสินค้าสู่ร้านค้ากว่า
52,704 ร้านค้าทั่วประเทศ
ภายในเวลา 12 ชั่วโมง
Distribute to 52,704 outlets
in Thailand
with in 12 hours

กรุงเทพมหานคร (BANGKOK)
•
•
•
•
•

วิภาวดี
ศูนย์วิจัย
รัตนาธิเบศร์
รังสิต
พระราม 2

• พระราม 3
• เสรีไทย
• อุดมสุข
• ตลิ่งชัน
• บางพลี

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)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (10 ดี.ซี.)

BANGKOK AND VICINITY
(10 DISTRIBUTION CENTERS)
1. ดี.ซี. ประชาชื่น
Tel. 02-9759021
2. ดี.ซี. พระราม 3
Tel. 02-2954769
3. ดี.ซี. ศูนย์วิจัย
Tel. 02-7182491
4. ดี.ซี. พระยาสุเรนทร์
Tel. 02-5171045
5. ดี.ซี. รัตนาธิเบศร์
Tel. 02-5809900
6. ดี.ซี. อุดมสุข
Tel. 02-3288452
7. ดี.ซี. รังสิต
Tel. 02-5331629-30
8. ดี.ซี. ตลิ่งชัน
Tel. 02-8656524
9. ดี.ซี. พระราม 2
Tel. 02-8954875
10. ดี.ซี. บางพลี
Tel. 02-3288452

1. ดี.ซี. อยุธยา
Tel. 035-881097
2. ดี.ซี. ราชบุรี
Tel. 032-312815
3. ดี.ซี. ลพบุรี
Tel. 036-799453
4. ดี.ซี. สุพรรณบุรี
Tel. 035-408629

D.C. Prachachuen
Fax. 02-9759091
D.C. Rama III
Fax. 02-2954785
D.C. Soonvijai
Fax. 02-7182167
D.C. Phayasurat
Fax. 02-5171046
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. พัทยา (ชลบุรี)
Tel. 038-374467
2. ดี.ซี. ชลบุรี
Tel. 038-064848
3. ดี.ซี. จันทบุรี
Tel. 039-311601
4. ดี.ซี. กบินทร์บุรี
(ปราจีนบุรี)
Tel. 037-625419

ภาคใต้ (SOUTH)

1. ดี.ซี. สุราษฎร์ธานี
Tel. 077-204113
2. ดี.ซี. หาดใหญ่ (สงขลา)
Tel. 074-582494
3. ดี.ซี. ภูเก็ต
Tel. 076-321435
4. ดี.ซี. ชุมพร
Tel. 077-630953
5. ดี.ซี. กระบี่
Tel. 075-613172
6. ดี.ซี. เกาะสมุย
(สุราษฎร์ธานี)
Tel. 077-961840
7. ดี.ซี. นครศรีธรรมราช
Tel. 075-357868
8. ดี.ซี. หัวหิน
(ประจวบคีรีขันธ์)
Tel. 032-826605

D.C. Pattaya (Chonburi)
Fax. 038-374468
D.C. Chonburi
Fax. 038-064801
D.C. Chanthaburi
Fax. 039-332441
D.C. Kabinburi
(Prachin Buri)
Fax. 037-625420
D.C. Suratthani
Fax. 077-204114
D.C. Hatyai (Song Khla)
Fax. 074-582493
D.C. Phuket
Fax. 076-321436
D.C. Chumphon
Fax. 077-630954
D.C. Krabi
Fax. 075-613168
D.C. Kor-Samui
(Suratthani)
Fax. 077-961841
D.C. Nakornsrithammarat
Fax. 075-357867
D.C. Hua Hin
(Prachuapkhirikhan)
Fax. 032-826606

ANNUAL REPORT 2017 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

41

ปัจจัยความเสี่ยง
RISK FACTORS

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

1. ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้า
บริษัทจ�ำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึง่ ประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซือ้ โดยบริษทั ถือว่าบริษทั
ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นช่องทางการจ�ำหน่ายช่องทาง
หนึง่ ของบริษทั ซึง่ ในช่วงปี 2560 ยอดจ�ำหน่ายให้แก่ลกู ค้าดังกล่าว
คิดเป็นประมาณร้อยละสีส่ บิ ของรายได้รวม โดยหากบริษทั สูญเสีย
ลูกค้ารายนี้ จะส่งผลต่อรายได้ในส่วนดังกล่าวของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสูง
และได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภคอย่างกว้างขวาง ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่ท�ำรายได้ให้กับร้านค้าในระดับที่
สูงเมื่อเทียบกับสินค้าขนมปังและเบเกอรี่ของคู่แข่ง โดยหาก
พิจารณาจากร้านค้าสะดวกซื้อของบริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) จะพบว่ามีการวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปังและเบเกอรี่
ที่ผลิตโดยบริษัทเป็นจ�ำนวนมาก จึงนับได้ว่าทั้งบริษัทและบริษัท
ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
2.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ประกอบการผลิตเบเกอรี่ ได้แก่ แป้งสาลี
ไขมัน และไข่ไก่ รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีราคาผันแปรไปตาม
ฤดูกาล ความต้องการใช้ และปริมาณทีจ่ ดั หาได้ ตลอดจนคุณภาพ
ทีแ่ ตกต่างกันนัน้ อาจส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมต้นทุน
วัตถุดิบได้
โดยในปี 2560 วัตถุดบิ หลักทีบ่ ริษทั ท�ำการซือ้ ได้รบั ผลกระทบ
ดังนี้
• แป้งสาลี ความเคลื่อนไหวราคาข้าวสาลีในตลาดโลก
รวมค่าขนส่ง ราคาขายรายเดือนมีการเคลื่อนไหวอยู่ ในช่วง
ประมาณ 285-374 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยราคาเฉลี่ย/เดือนสูงสุด
ในปี 2560 อยู่ที่เดือนกรกฎาคม และราคาเฉลี่ย/เดือนต�่ำสุด อยู่ที่
เดือนเมษายน ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ อาจส่ง
ผลให้บริษัทเกิดความเสี่ยงในการซื้อแป้งสาลีที่มีราคาสูงกว่าปกติ
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

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
2017, 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 raw materials for manufacturing bakery are
wheat flour, fat, eggs and other the raw materials upon which
the price are varied with seasonal changes and demand for
the material as well as the quality of supply are different, thus
affecting capability to control raw material cost.
In the year 2017, the affecting raw materials of the
Company were summarized as following:
• Wheat Flour ; The price of wheat in the global
market, including shipping cost, was monthly-average between
285-374 US dollars/ton in 2017, whereas the highest monthlyaverage price was in July and the lowest monthly-average
was in April. In addition, the exchange rate had been changing
all the time and become more volatile, thus causing higher
risk of the Company to purchase the wheat flour at higher
price.

การบริหารความเสีย่ ง : เนือ่ งด้วยบริษทั มีปริมาณการ
ซื้อแป้งสาลีจ�ำนวนมากและมีผู้จ�ำหน่ายในประเทศจ�ำนวน 6 ราย
ประกอบกับมีการสรรหาผู้จ�ำหน่ายรายใหม่เพิ่มเติม ท�ำให้บริษัท
มีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองราคากับผู้จ�ำหน่ายได้
• กลุ่มไขมัน ได้แก่ มาการีน ชอร์ตเทนนิ่ง และเนยมี
แนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ
น�้ำมันปาล์ม ที่มีราคาค่อนข้างผันผวนท�ำให้ไม่สามารถคาดการณ์
ราคาล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2560 ราคาน�้ำมันปาล์มมีการ
ขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากช่วงปลายฤดูกาล
ประกอบกับราคาไขมันเนยในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้ราคา
ซื้อมาการีน ชอร์ตเทนนิ่งและเนยมีแนวโน้มสูงขึ้น
การบริหารความเสี่ยง : ปัจจุบันบริษัทมีผู้จ�ำหน่าย
มาการีนและชอร์ตเทนนิ่ง จ�ำนวน 6 ราย และยังคงมีการสรรหา
ผูจ้ ำ� หน่ายเพิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มคี วามเพียงพอต่อปริมาณ
การใช้ทเี่ พิม่ ขึน้ ด้วย ท�ำให้บริษทั มีอำ� นาจในการเจรจาต่อรองราคา
กับผู้จ�ำหน่ายได้
2.2 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจ�ำกัด
เนื่องจากบริษัทมีปรัชญาในการด�ำเนินงาน คือ ใช้วัตถุดิบ
ดีทสี่ ดุ เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ นัน้ ส่งผลให้แหล่งซือ้
วัตถุดบิ บางชนิดจึงต้องซือ้ จากผูจ้ ำ� หน่ายเพียงรายเดียว ด้วยเพราะ
มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษทั กับผูจ้ ำ� หน่ายรายนัน้ ๆ เพือ่ ให้ได้
มาซึง่ ลักษณะเฉพาะตามความต้องการของบริษทั จากกรณีดงั กล่าว
บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงจากวัตถุดิบขาดแคลนหรือขาดอ�ำนาจ
ต่อรองทางด้านราคา
การบริหารความเสี่ยง : บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่าย
สรรหาและจัดซื้อด�ำเนินการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจากที่มีอยู่
โดยค�ำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้เป็นหลัก
เกณฑ์ส�ำคัญในการพิจารณา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการผลิต
และบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น
เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ
ประมาณ 4-5 วัน ส่งผลให้วตั ถุดบิ ในการผลิตมีการหมุนเวียนอย่าง
รวดเร็ว และผันแปรไปตามสภาวะตลาดและความต้องการของผู้
บริโภคซึ่งจะมีการปรับตัวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงต้องมี
การบริหารจัดการการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ และบรรจุภณั ฑ์ให้มคี วามถูกต้อง
ครบถ้วน และทันต่อเวลาทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการผลิต ตลอดจนบริหาร
จัดการสัดส่วนของการสัง่ ซือ้ กับผูผ้ ลิตและ/หรือผูจ้ ำ� หน่ายแต่ละราย
อย่างเท่าเทียมกัน

Risk Management : Because the Company shall
purchase the wheat flour at a large volume, and there are 6
local distributors available in the market at present and the
additional distributors is being recruited, thus supporting the
Company to gain negotiating power against the distributor.
• Fat group such as margarine, shortening, and
butter, the use of which is more increasing. The main raw
material of the Company is palm oil. The price of palm oil is
quite fluctuated, and hardly predictable. At early 2017, the
price of palm oil was rising continuously due to the period
closing to the end of season, and the price of butterfat in the
global market was increasing, thus resulted in higher price of
margarine, shortening, and butter
Risk Management : At present the Company
has been dealing with 6 margarine and shortening distributors
and continued to recruit the additional distributors in order to
ensure sufficient amount to serve higher usage demand, thus
supporting the Company to gain negotiating power against
the distributor.
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.
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.
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อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผา่ นมา บริษัทยังไม่
เคยประสบปัญหาดังกล่าว ด้วยมีการบริหารจัดการภายในที่ดี
ตลอดจนความสัมพันธ์ทดี่ แี ละยาวนานกับผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ ทุกราย
ประกอบกับผู้จ�ำหน่ายแต่ละรายต่างก็มีความมั่นคงและเป็นบริษัท
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยบริษัทมีการศึกษาข้อมูล
และนโยบายที่ชัดเจนของผู้จ�ำหน่ายทุกรายอย่างละเอียดเพื่อ
ป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายของ
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายด้วย
การบริหารความเสีย่ ง : บริษทั ได้มกี ารจัดเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยมีการ
วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบอย่างเหมาะสม จัดหาแหล่งวัตถุดิบส�ำรอง
หลายรายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนส�ำรอง
ปริมาณวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตล่วงหน้า ทั้งนี้ หากเกิดกรณี
ฉุกเฉิน อาทิ จากการชุมนุมประท้วง ภัยธรรมชาติ บริษทั ได้มกี าร
จัดท�ำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับการจัดซื้อวัตถุดิบไว้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
		 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สด
เนื่ อ งจากขนมปั ง และเบเกอรี่ ข องบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์สด มีอายุในการบริโภคสั้นตั้งแต่ 3-7 วันนับแต่วันผลิต
ท�ำให้บริษัทมีความเสี่ยงหากมีผลิตภัณฑ์สดคืนจากร้านค้าใน
ปริมาณมากเนื่องจากจ�ำหน่ายไม่หมด ซึ่งจะกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทให้ความ
ส�ำคัญในการฝึกอบรมพนักงานขาย และมีการน�ำระบบคอมพิวเตอร์
แบบมือถือมาใช้ในระบบการจัดจ�ำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์สู่
ร้านค้าต่างๆ ท�ำให้พนักงานขายของบริษัทสามารถสรุปยอดขาย
และควบคุมปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ได้ตรงตามความต้องการ
ของร้านค้าและผู้บริโภคมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทจะรับผลิตภัณฑ์ที่
จ�ำหน่ายไม่หมดจากร้านค้าคืนทั้งหมดเมื่อน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปส่ง
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมายให้พนักงานขายประเมิน
ยอดขายให้ได้อย่างแม่นย�ำ และก�ำหนดให้มีผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่าย
ไม่หมดซึ่งบริษัทต้องรับคืนในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง โดยมีการก�ำหนดผลตอบแทนของ
พนักงานขายอ้างอิงกับยอดจ�ำหน่ายและปริมาณผลิตภัณฑ์คนื เพือ่
เป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานขาย บริษัทได้มีการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยน�ำระบบ Pre-sale มาใช้ในการคาดถึงความ
ต้องการสินค้าของลูกค้าได้แม่นย�ำยิ่งขึ้น ท�ำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์
คืนจากร้านค้าลดลง เมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนการน�ำระบบ Pre-sale
มาใช้ และมีการพัฒนาระบบดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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However, for the past 35 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 raw 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
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. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์
โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) (SPI) ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท
เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (PH) ส่งผลให้บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์
โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) (SPI) ถือหุ้นสามัญของบริษัททั้งทางตรง
และทางอ้อมรวมร้อยละ 59.1
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จ�ำกัด (มหาชน) (TF) ได้ควบรวมกิจการกับ บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์
โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) (PR) และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท
ใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
“TFMAMA” มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 46.9 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ส่งผลท�ำให้กลุ่มผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ข้างต้น สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติใน
เรือ่ งอืน่ ทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรือ่ งที่
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ จึงอาจไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

4. RISK FROM SHAREHOLDING OF
		 MAJOR SHAREHOLDERS

		 On June 8, 2017, Saha Pathana Inter-Holding PCL.
(SPI) has received all business of the President Holding Co.,
Ltd.(PH), thus resulting in the shareholding of Saha Pathana
Inter-Holding PCL.(SPI) either directly or indirectly totaling to
59.1%
Meanwhile on October 16, 2017, Thai President Foods
PCL.(TF) has amalgamated with President Rice Product PCL.
(PR) and registered the new company of Thai President Foods
Public Company Limited(“TFMAMA”) with the shareholding of
46.9% of total paid-up capital.
As a result, the abovementioned major shareholders
shall have controlling power over the most of the resolution
of shareholders’ meeting, no matter concerning to the
appointment of Directors or the other agenda required majority
approval form shareholders’ meeting except the agenda
required three-fourths approval form shareholders’ meeting
as stipulated by the relevant law or regulation. Therefore, the
other minor shareholders are unable to consolidate their voting
to perform checking and balance against the major
shareholders.
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
SHAREHOLDING STRUCTURE

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)
List of shareholders as of August 31, 2017 (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 สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
Sahapattana Inter Holding Plc.
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
Thai President Foods Plc.
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
Mr. Pipat Paniangvait
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
Mr. Weerapat Punsak-Udomsin
บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน)
Sahapattanapibul Plc.
นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย
Miss Apiradee Thammanomai
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 เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอนเตอร์ ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)
S & J International Enterprise Plc.
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จ�ำกัด
International Laboratory Co., Ltd.
รวม

จ�ำนวนที่ถือ (หุ้น)

PERCENTAGE

168,817,500

37.52

97,127,400

21.58

42,245,300

9.39

14,060,850

3.13

7,136,800

1.59

5,650,000

1.26

5,634,940

1.25

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

372,322,790

82.75

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

NO. OF SHARES HOLD

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบ
ธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ธุรกิจ
การให้เช่าและบริการ และ ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จ�ำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท เพรซิเดนท์ ไรซ์
โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนจัดตัง้ เป็นบริษทั ใหม่ภาย
ใต้ชื่อ บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) “TFMAMA”
เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบ
ธุ ร กิ จ ด้ า นการผลิ ต และจั ด จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาหาร ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์บะหมีแ่ ละอาหารกึง่ ส�ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ
น�้ำผลไม้ และ บรรจุภัณฑ์ ท�ำให้ TFMAMA ถือหุ้นสามัญในบริษัท
ร้อยละ 46.9

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักส�ำรองตาม
กฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุน
ของบริษัท

Saha Pathana Inter-Holding PCL. is the listed
company in Stock Exchange of Thailand, conducting 3 major
businesses, i.e. investment in share capital, rental and
services, and industrial park
Meanwhile on October 16, 2017, Thai President
Foods PCL. has amalgamated with President Rice Product
PCL. and registered the new company of Thai President Foods
Public Company Limited (“TFMAMA”) to be the listed company
in Stock Exchange of Thailand to manufacture and distribute
foods products including instant noodles, semi-finished foods,
bakery, biscuit, fruit juice, and packaging, and holding 46.9%
of total shares of the Company.

DIVIDEND POLICY
The company has a dividend policy of paying no
less than 50% of net profit after deducting income tax and
statutory reserve. Nonetheless, dividend payment can be
changeable dependent upon the result of company’s
management, financial statement and investment plan

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ มีดังนี้

DIVIDEND PAYMENT DETAILS FOR THE PAST 5 YEAR ARE AS FOLLOWS ;
YEAR

ปี

2559
2016

2558
2015

2557
2014

2556
2013

2555
2012

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

3.25
1.65
50.80

2.90
1.45
50.07

2.31
1.16
50.25

2.10
1.05
50.12

1.89
0.95
50.29

บุคคลากร

HUMAN RESOURCES

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวนพนักงานของบริษัท
แบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

As of December 31, 2017 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

2560
2017

2559
2016

2,944
2,059
89
164
17
78
5,351

2,964
2,081
93
165
20
80
5,403
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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 2560 เท่ากับ 117.61 ล้านบาท
และบริษทั ได้จา่ ยดอกเบีย้ ให้แก่พนักงานส�ำหรับปี 2560 เป็นจ�ำนวน
3.80 ล้านบาท
นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต ตลอดจน
เป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
หรือไร้ความสามารถ หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการ
ท�ำงานตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพพนักงาน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่ง
จดทะเบียนแล้ว” ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ 467,751,353.34 บาท
โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด เป็นผู้จัดการ
กองทุ น และ บริ ษั ท ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี ที่ อ ยู ่ อาศั ย เป็ น
กรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว
โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม
พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ กว่าท้องตลาด ปัจจุบนั มีพนักงาน
ที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจ�ำนวน 626 ราย

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
บริษัทฯ เชื่อมั่นและตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
พัฒนาบุคลากรและถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด
เพราะทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพจะเป็นพลังขับเคลือ่ นองค์กรให้
บรรลุซงึ่ วิสยั ทัศน์และเป้าหมายทีอ่ งค์กรก�ำหนดไว้ ในปี 2560 การ
ด�ำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ด้วยการฝึกอบรม
(Training) ยังคงมุง่ เน้นในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพ
ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกระดับ โดยกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายงานจัดท�ำแผนการฝึกอบรมแบบ OJT (On the
Job Training) และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยการโค้ชโดยให้
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2560
2017

2559
2016

879,460,891.75
143,699,960.00
26,809,993.00
1,049,970,844.75

791,351,466.00
159,576,000.00
28,685,403.50
979,612,869.50

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, 2017, the aforementioned
amount was 117.61 million baht and for the year 2016, bonuses
were paid to employees at the amount of 3.80 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
467,751,353.34 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 626 employees that used
the welfare to obtain a mortgage loan.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
The Company recognizes the importance of human
resource development, and considers all employees as the
most valuable asset to be a key driver to business success.
The Company has conducted human resource development

พนักงานแต่ละคนต้องรับผิดชอบและขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองควบคูก่ บั การฝึกอบรมแบบชัน้ เรียน (Formal Learning) โดย
มีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุนตามแนวคิดหลักการ 70:20:10
(Learning by On the Job Training : Learning by Coaching and
Mentoring : Formal Learning) เพื่อให้กระบวนการฝึกอบรมของ
บริษทั มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในระดับหัวหน้างานนอกจากความ
รูใ้ นงานแล้วบริษทั ยังมุง่ เน้นพัฒนาความรู้ ทักษะทีจ่ ำ� เป็นด้านการ
บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การที ม งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หวั หน้างานมีเทคนิคด้านการสอนงาน
โดยจัดการอบรมหลักสูตร Train the Trainer หลักสูตรการสอนงาน
แบบ OJT และหลักสูตร QC 7 Tools หลักสูตรการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (Kaizen) หลักสูตร GMP&HACCP ส�ำหรับหัวหน้างาน
ฝ่ายต่างๆ เป็นต้น ส่วนพนักงานระดับปฏิบัติการมุ่งเน้นพัฒนา
ความรูแ้ ละทักษะทีต่ รงตามหน้างาน โดยผ่านการสอนจากผูบ้ งั คับ
บัญชาที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน (On the Job Training)
นอกจากนีพ้ นักงานทุกระดับทีเ่ กีย่ วข้องกับสายการผลิตจะต้องเข้า
รับการอบรมหลักสูตรบังคับตามมาตรฐานระบบคุณภาพ GMP,
HACCP และหลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงาน ส่วนพนักงาน
ฝ่ายขายจะมุง่ เน้นพัฒนาทักษะด้านการวางแผน การวิเคราะห์การ
ขายล่วงหน้า (Presale System) รวมทั้งหลักสูตรกลยุทธ์ผู้น�ำด้าน
การขายเพือ่ บริหารงานขายอย่างมืออาชีพ ส่วนพนักงานขับรถจาก
ฝ่ายโลจิสติกส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการขับขี่อย่างประหยัดและปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้
บริษทั ยังมีการจัดท�ำสือ่ มัลติมเี ดียเข้ามาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการ
เรียนรูโ้ ดยจัดท�ำเป็นวิดโี อประกอบการสอนหลักสูตรต่างๆ ในบริษทั
เพือ่ ให้การเรียนรูข้ องพนักงานมีมาตรฐานเดียวกันและไม่จำ� กัดการ
เรียนรู้แต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว
จากความมุ่งมั่นในการเติบโตทางธุรกิจด้วยการส่งเสริม
ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ านแล้ว บริษทั ยังมีนโยบาย
ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอแนวคิดที่
สร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยเน้นการปรับปรุงการท�ำงานให้ดมี ปี ระสิทธิภาพ,
ลดค่าใช้จ่าย, ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น, ลดอุบัติเหตุ เป็นต้น
ผ่านกิจกรรม คนต้นคิด (กิจกรรมข้อเสนอแนะ) และกิจกรรม 5ส.
Improvement (Kaizen) จากผลการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวใน
ปี 2560 ท�ำให้บริษทั ฯ มีผลงานเกิดขึน้ จ�ำนวน 94 ผลงาน ทัง้ นีผ้ ลงาน
ที่ผ่านการพิจารณายังจะได้รับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติและรางวัล
จูงใจเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดขวัญและก�ำลังใจในการรังสรรค์
ผลงานต่อไป ทั้งนี้ด้วยบริษัทตระหนักเสมอว่าความส�ำเร็จของ
องค์กรมิได้ขนึ้ อยูก่ บั บุคคลใดบุคคลหนึง่ แต่ความส�ำเร็จจะเกิดขึน้
ได้ดว้ ยความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและความมุง่ มัน่ ของพนักงาน
ทุกคน ทีจ่ ะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมัน่ คงและ
ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

in 2017 to organize training program in order to improve
knowledge, skill, capability as needed for the staffs at all levels.
The Company has urged all departments to arrange On the
Job Training, and to establish educational culture by
encouraging individual employee to perform self-learning
together with attending Formal Learning Program under the
coaching of supervisors according to the principle of 70:20:10
(Learning by On the Job Training : Learning by Coaching and
Mentoring : Formal Learning) In addition, the Company
supports the employees at Head Level to have not only
operational knowledge, but also directing skill in order to
perform effective teamwork management. The Company also
developed coaching skill for the employees at Head Level
with the training programs, such as Train the Trainer, On the
Job Training (OJT), QC 7 Tools, Continuous Quality
Management (Kaizen), GMP&HACCP for Staff at Head Level,
and so on. Additionally, the Company provided knowledge
and skill as deemed necessary for the employees at
operational level upon On the Job Training under the coaching
of experienced supervisors. Furthermore, all employees
engaging in the production line are required to attend the
training related to GMP, HACCP quality standard, safety
workplace. The Company developed the employees in sales
department with sales planning skill, Presale System,
professional selling strategy. The drivers of logistic department
are trained with saving and safety driving program. In addition,
the Company has prepared multimedia and VDO taping as
the effective tools to provide training at the similar standard,
and encourage learning opportunity outside classroom.
Not only to enhance business growth by improving
necessary operational knowledge and skill, the Company also
encouraged innovative organization by supporting all staffs
to propose creativity related to improving production efficiency,
production cost, product quality, or to reducing operational
accidents with the program of Suggestion Activity, 5-S Activity,
and Improvement(Kaizen). According to aforementioned
activity, 94 suggestions were raised in 2017 and some had
been awarded by the Company to the motivation for the
participating employees. Upon the recognition that the
accomplishment shall not depend on any particular persons,
but require the sharing of knowledge, capability, determination
from all staffs to establish sustainable growth for the
organization.
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โครงสร้างการจัดการ

MANAGEMENT STRUCTURE
โครงสร้างองค์กร

ORGANIZATION CHART

คณะกรรมการบริษัท

BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE

AUDIT COMMITTEE

ส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

INTERNAL AUDIT DIVISION

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

เลขานุการบริษัท

COMPANY SECRETARY

กรรมการผู้อ�ำนวยการ

MANAGING DIRECTOR

กรรมการรองผู้อำ� นวยการ

VICE MANAGING DIRECTOR

ส�ำนักงาน

โรงงาน

FACTORY

โรงงานลาดกระบัง 1
LAD KRABANG
FACTORY 1

ผลิตลาดกระบัง 1
Production
Ladkrabang 1

วิศวกรรม
Engineering

โลจิสติกส์
Logistics

สนับสนุนการผลิต
โรงงานลาดกระบัง
Supporting
Ladkrabang Factory

โรงงานลาดกระบัง 2

โรงงานบางชัน

ผลิตลาดกระบัง 2
Production
Ladkrabang 2

ผลิตบางชัน
Production
Bang Chan

ธุรกิจ 2
Retail Business

วิจัยพัฒนาและ
ควบคุมคุณภาพ
RD and QC

LAD KRABANG
FACTORY 2

BANG CHAN
FACTORY

สนับสนุนการผลิต
โรงงานบางชัน
Supporting
Bang Chan Factory
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SALES

ส�ำนักงานกลาง
Central
Management

การเงิน
Finance

ขายธุรกิจ 1
Sales 1

ทรัพยากรบุคคล
Human Resource

บัญชีบริหาร
Management A/C

หน่วยงานดูแล
ลูกค้ารายใหญ่
Key Account

สรรหาและจัดซื้อ
Procurement

บัญชีต้นทุนและ
งบประมาณ
Cost Accounting
and Budgeting

พัฒนามาตรฐาน
Work Standard
Development

การตลาด
Marketing

สารสนเทศ
MIS
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ขาย

OFFICE

โครงสร้างการจัดการ

MANAGEMENT STRUCTURE

		 โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย คณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 3 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการบริษัท
		 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และ รายละเอียด
		 การเข้าประชุมของกรรมการ ประจ�ำปี 2560

		 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. BOARD OF DIRECTOR

		 Board of Director Name List and Board
		 of Directors Meeting for year 2017

การประชุมคณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTORS MEETING

รายชื่อกรรมการ
NAME

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

ต�ำแหน่ง

POSITION

			

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

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

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม

NO. OF
MEETING

NO. OF MEETING
ATTENDANCE

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

12

13

13

13

12

13

11

13

9

3

3

ANNUAL REPORT 2017 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

51

การประชุมคณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTORS MEETING

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

NAME

POSITION

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

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and
Audit Committee
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and
Audit Committee
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and
Audit Committee

			

*** กรรมการล�ำดับที่ 12 เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
กรรมการล�ำดับที่ 16 ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
*** Director No.12 sit in the Board of Director position on October 1, 2017
Director No.13 has resigned from Director position on September 30, 2017

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม

NO. OF
MEETING

NO. OF MEETING
ATTENDANCE

13

12

13

11

13

13

9

9

การประชุมคณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTORS MEETING

รายชื่อที่ปรึกษากรรมการ

ต�ำแหน่ง

NAME

POSITION

			

1. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
		 Mr. Suchat Rattanajiajaroen

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Board of Director Advisor

		 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท
		 กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท โดยการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�ำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ
		 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
		 ที่ส�ำคัญมีดังนี้
		 คณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินการ เช่น
เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น การท�ำ
รายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 นั้น บริษัท ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการ
บริษัท ให้ฝ่ายจัดการของบริษัท สามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรม
ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปกับกรรมการ
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จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม

NO. OF
MEETING

NO. OF MEETING
ATTENDANCE

13

12

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

		 Significant Scope of Authorities
		 and duties of the Board of Director
		 are as follows:
		 The board of directors have the authorities and duties
to ensure that the company are in line with its objectives,
regulations and shareholders’ resolution unless such matters
have to be approved from the shareholders’ meeting before
taking any actions, such as matters required by the law to be
approved by the shareholders’ resolution, connected
transaction are categorized under section 89/12 of Securities
and Exchange ACT (No. 4) B.E. 2551 (2008) are principle
approved to the company by the board of directors to allow

ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยได้มีการเปิดเผย
รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือตามทีห่ น่วยงานราชการอืน่ ๆ ก�ำหนด เป็นต้น
ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือบุคคล
อื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยใน
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและ
อนุมัติรายการบางรายการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		• การพิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ
		• การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน
			 และการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็น
กรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
มีความอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง หรือมีวาระเท่าเพียงจ�ำนวนที่ยังคงมี
อยู่ในคณะกรรมการบริษทั กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระมี
สิทธิได้รบั เลือกเข้ามาท�ำงานใหม่ได้ และก�ำหนดช่วงวาระของการ
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการ
บริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น
5 ครั้ง (เดือนกุมภาพันธ์จ�ำนวน 1 ครั้ง, เดือนพฤษภาคมจ�ำนวน
2 ครัง้ , เดือนสิงหาคมจ�ำนวน 1 ครัง้ และเดือนพฤศจิกายนจ�ำนวน
1 ครั้ง) โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปได้ดังนี้

ชื่อ

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
• To consider and approve different kinds of
			investment
		• To consider and approve of loan and to open account
			 with the financial institutes
2. AUDIT COMMITTEE

		 The Board of Directors has appointed 4 Directors with
the qualifications as required by the Notification of the Capital
Markets Supervisory Board and having independence to be
the Audit Committee. The Audit Committee shall have the
service term of 1 year from the approval date of such resolution
of appointment, or having the service term of remaining period
of being the Director of the Company. However the Retiring
Committee is entitled to be re-selected. The Company
determines the service term of Audit Committee similar to the
term of the Board of Directors. The Audit Committee held 5
meetings in the previous year (1 meeting in February, 2
meetings in May, 1 meeting in August, and 1 meeting in
November) and were summarized as follows:
ต�ำแหน่ง

NAME
POSITION
			

1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		

ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
Prof. Dr. Suwimon Keeratipibul
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม*
Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom
พญ. ยุพา สุนทราภา
Dr. Yupa Soontrapa
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
Mr. Boonsak Chiempricha
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ*
Prof. Dr. Teravuti Boonyasopon

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Chairman of Audit committee
กรรมการตรวจสอบ
Audit committee
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING

5/5
4/4
5/5
4/5
1/1

* รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการตรวจสอบ ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
เป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
โดยมี ดร.วัชรี  ถิ่นธานี  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
* Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom has resigned from the Audit Committee, effective on September 30, 2017, and Board of Directors has resolved to
appointed Prof. Dr. Teravuti Boonyasopon to be the Replacing Member of Audit Committee, to be effective on October 1, 2017    
With Dr. Watcharee Tintani, Assistant Managing Director, as the Secretary of the Audit Committee
ANNUAL REPORT 2017 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
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		 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
		 1.		 สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียง
พอ ทั้งรายไตรมาส และรายปี
		 2.		 สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติ
งานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
		 3.		 สอบทานการปฏิบตั ขิ องบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 4.		 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 5.		 พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดัง
กล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		 6.		 จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังนี้
				 (ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
				 (ข) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
				 (ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
				 (ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
				 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
				 (ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
				 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
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		The audit committee has performed their duties and
responsibilities according to the audit committee’s charter and
was approved by the Board of Directors as follows:
		 1. To review financial report accurately and in
accordance with the generally accepted standard and disclose
Information sufficiently both quarterly and yearly.
		 2. To review the Company’s internal control system
and internal audit system to ensure that they are suitable and
effective, to consider the independent of internal audit sector,
comment on internal audit plan and performance of internal
audit sector along with to consider, appoint, transfer and
dismissal of the chief of internal audit sector or any other
sector that are in charge of an internal audit;
		 3. Review the Company’s performance to be in
compliance with the laws of Securities and Exchange and the
Stock Exchange regulations, and laws relating to the
Company’s business;
		 4. To consider, select and nominate an independent
persons to be the Company’s auditor, and to propose such
person’s remuneration, as well as to attend a non-management
meeting with an auditor at least once a year;
		 5. To consider the disclosure of connected
transactions or the transactions that may lead to conflicts of
interests, to ensure that they are in compliance with the laws
and regulation of Stock Exchange of Thailand. To ensure such
transaction are reasonable and for the highest benefit of the
Company;
		 6. To prepare audit committee report and disclose
in the Company’s annual report, which such report should be
signed by the chairman of the audit committee and consist of
at least the following information:
			 (a) Opinion on the accuracy, completeness and
creditability of the Company’s financial report;
			 (b) Opinion on the adequacy of the Company’s
internal control system;
			 (c) Opinion on the compliance with the law and
regulation of securities and exchange and the
					 Stock Exchange of Thailand or the laws
relating to the Company’s business;
			 (d) Opinion on the suitability of auditor;
			 (e) Opinion on the transactions that may lead to
conflicts of interests;
			 (f)		 The number of the Audit Committee’s
meetings and the meeting attendance of each
committee member;
			 (g) Opinion or overview comment the audit
committee received by performing their duties,
which is inaccordance 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;

				 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 7.		 สนับสนุนและติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
		 8.		 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
		 9.		 ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หาก
พบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
				 (ก) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
				 (ข) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่
ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
				 (ค) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
				 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนิน
การให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามี
รายการหรือการกระท�ำนั้นต่อ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
			 10. พิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รคณะ
กรรมการตรวจสอบ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
			 11. ปฏิ บั ติ การอื่ น ใดในการก� ำ กั บ ดู แ ลตามที่ ค ณะ
กรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะ
กรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทคงมีความ
รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
นิยามของคณะกรรมการอิสระ
		 กรรมการที่ไม่มธี รุ กิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิน
ใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อ
ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ก�ำหนด
ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่
ต้องไม่ต�่ำกว่า 3 คน
		 คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
		 คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เป็ น ไปตาม
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

		7. Support and monitor to ensure that the company
has effective risk management system.
		 8. Perform duties in accordance with the scope of
authority and duties. Audit Committee has the authority to
invite related management team, executive officers or
employees to comment, participate in the meeting or send in
document as deem related or necessary;
		 9. In performing the duty of audit committee, if found
any suspicious or have doubt in any transaction or any of the
following action, which may impact significantly on the financial
status and company’s operating performance, the audit
committee shall report to the board of director for further
adjustment and revise as the audit committee deem
appropriate.
			 (1) Transaction that may lead to conflict of interest
			 (2) Any fraud, irregularity or significant defect in
internal control system
			 (3) Violation of the law on Securities and
Exchange, the Stock Exchange of Thailand
regulations or any law relating to the
Company’s business.
			 If the directors or executive officers did not take
any action to improve or resolve with in the time the audit
committee deems appropriate, any audit committee member
may report of such transactions or actions to the Securities
and Exchange Commission.
		 10. To consider, review and improve the charter of
audit committee and propose to board of directors for approval.
		 11. Perform any other act in monitoring and
supervising as assigned by the board of directors, with the
approval of the Audit Committee. In its performance of duties
under the first paragraph, the Audit Committee is directly
responsible for the board of directors and the board of directors
shall remain responsible to the third parties for Company’s
operations.
DEFINITION OF INDEPENDENT DIRECTOR

		 Directors who have no business or participation in
management or interest in relation to the Company, which
may affect the independent of decision making. The
independent directors must have the qualifications in
compliance with the regulations of Securities and Exchange
Commission and Stock Exchange of Thailand which require
at least 1/3 of all directors to be independent directors but no
less than 3 persons.
		 Qualification Of Independent Directors
		 Qualifications of independent directors shall be in
compliance with the regulations of Capital Market Supervisory
Board
		 (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.
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		 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการ
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
		 (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท
		 (3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส
พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
		 (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
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
ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า สองปี ก ่ อ นวั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการอิสระ
		ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม
ค�้ ำ ประกั น การให้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ประกั น หนี้ สิ น รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา
มี ภาระหนี้ ที่ ต ้ อ งช� ำ ระต่ อ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต่ ร ้ อ ยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
		 (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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		(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 lower.
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.
		 (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) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวม
ถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็น
กรรมการอิสระ
		 (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 (8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้
ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
		 (9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
		 ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(Collective decision) ได้
		 นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนหรือคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีประกาศ
ปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้
ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป
		 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ
		 คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน
5 ท่าน มีอ�ำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยในปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการอิสระได้ทบทวนการท�ำงานทีผ่ า่ นมา
และได้ให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นสาระส�ำคัญของระบบการควบคุม
ภายใน อ�ำนาจด�ำเนินการ การก�ำหนดนโยบายการบริหารการเงิน
และการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยได้มีการ
ตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ รวมทัง้ ได้อยูร่ ว่ มประชุมกับคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยส�ำคัญ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็น
อิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ส�ำหรับการประชุมอิสระทีผ่ า่ น
มามีการประชุมร่วมกันทัง้ สิน้ 2 ครัง้ (เดือนสิงหาคมจ�ำนวน 1 ครัง้
และเดือนธันวาคมจ�ำนวน 1 ครั้ง) สรุปได้ดังนี้

(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.
		 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 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 (1 time in August and 1 in
December) which can be summarized as follows:
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ต�ำแหน่ง

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

ประธานกรรมการอิสระ
Chairman of Independent Committee
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการอิสระ
Independent Director

2/2

ชื่อ

NAME
POSITION
			

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

ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
Prof. Dr. Suwimon Keeratipibul
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม*
Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom
พญ.ยุพา สุนทราภา
Dr. Yupa Soontrapa
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
Mr. Boonsak Chiempricha
นางเอมอร ปทุมารักษ์
Mrs. Aim-on Pathumarak
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ*
Prof. Dr. Teravuti Boonyasopon

NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING

1/1
2/2
2/2
2/2
1/1

* รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ เป็น
กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
โดยมี ดร.วัชรี  ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ
* Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom has resigned from the Independent Director, effective on September 30, 2017, and Board of Directors has resolved
to appointed Prof. Dr. Teravuti Boonyasopon to be the Replacing Member of Independent Director, to be effective on October 1, 2017    
With Dr. Watcharee Tintani, Assistant Managing Director, as the Secretary of the Independent Committee.

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ด�ำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารใน
เรื่องการติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านการขาย ด้านการผลิต
ด้านส�ำนักงาน เพื่อจัดท�ำทะเบียนคุมความเสี่ยงของบริษัท ตลอด
จนก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งในทุกด้ าน โดยเฉพาะด้านปฏิบัติง าน
(Operation Risk) ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับ
ได้ ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการประชุม
2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

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
2017, 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 2017, risk management
committee held 2 meetings, which can be summarized as
follows:

ชื่อ

ต�ำแหน่ง

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

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

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

2/2

NAME
POSITION
			

58

NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING

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

โดยมี ดร.วัชรี ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ ซึ่งดูแลส่วนการก�ำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
With Dr. Watcharee Tintani, Assistant Managing Director, supervising compliance and risk mannagement, performed as the secretary of the risk management committee.
รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี
นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2560
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำ� หน้าทีส่ รรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และ
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน มีการประชุม 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

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 2017,
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 3 meetings in the year
2017, the details are as follows;
ต�ำแหน่ง

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

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

3/3

ชื่อ

NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING

NAME
POSITION
			

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

3/3
3/3

โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
With Ms. Petcharat Anantawichai, Director and Company Secretary, was The Secretary of Nomination and Remuneration Committee.

ผู้บริหาร
		 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ผู้บริหารตามค�ำนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
NAME

1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
		 Mr. Apichart Thammanomai
2. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
		 Mr. Apisate Thammanomai
3. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
		 Mr. Suchat Rattanajiajaroen
4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
		 Ms. Petcharat Anantawichai
			
5. นางมาลี ตั้งใจสนอง
		 Mrs. Malee Tangjaisanong

EXECUTIVE OFFICER

		 Executive Officer Committee
		 As at 31 December 2017, present there are 9 Executive
Officers, at which the definition of Executive Officer is in
accordance with the Securities and Exchange Commission.
ต�ำแหน่ง

POSITION

กรรมการผู้อ�ำนวยการ
Managing Director
กรรมการรองผู้อ�ำนวยการ
Vice Managing Director
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
Board of Director Advisor and Assistant Managing Director
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
Director and Senior Management Accounting Department
and Finance Department Manager
กรรมการบริหารการผลิต
Executive Production Director
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รายชื่อ
NAME

6.
		
7.
		
8.
		
9.

นายธวัช แก้วพิทักษ์
Mr.Thavach Keawpitag
นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
Miss Panida Prayottaweekij
นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์
Ms. Chaweewan Prakongsup
นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล
Mrs. Poolsub Leetrakul

		 อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อ�ำนวยการ
		คณะกรรมการของบริษทั ได้มกี ารมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการเป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจของบริษทั ให้มอี ำ� นาจกระท�ำการ
แทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		 1. เป็นผู้มีอ�ำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของ
บริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
		 2. เป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน
เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ภายใน
วงเงินส�ำหรับแต่ละโครงการที่ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
		 3. เป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้
เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการที่ไม่
เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
		 4. เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการใช้ดลุ ยพินจิ ส�ำหรับการจ่ายตาม
ปกติธุรกิจในการบริหารเพื่อการด�ำเนินงานของบริษัท
		 ทั้งนี้ การใช้อ�ำนาจของผู้รับมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถกระท�ำได้ หากผู้รับมอบอ�ำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษทั และบริษทั
ย่อยในการใช้อ�ำนาจดังกล่าว
		 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
		 และผู้บริหารระดับสูงสุด
		 คณะกรรมการสรรหาท�ำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
		 ทั้งนี้ ส�ำหรับการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ ซึ่งต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่
เสียง
		 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง

POSITION

กรรมการบริหารวิศวกรรม
Executive Engineering Director
กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน
Director and Senior Production Manager
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริหาร
Management Accounting Department
ผู้บริหารฝ่ายการเงินและเงินเดือน/ค่าจ้าง
Financial and Salary/Wage Department Executive
		 Authorities and Duties of Managing
		 Director
		 The Board of Director authorized managing director to
be the Company’s representative and have the authority to
act on behalf of the Company to conduct business under the
following conditions:
		 1. Has the authority to organize and manage
Company’s activities in accordance to the objectives,
regulations, shareholders’ meeting resolution and Board of
Directors’ meeting resolution in all aspect.
		 2. Has the authority to consider and approve
investment such as buying-selling investment or fix assets
within the amount for each project which are not over 10
million baht or equivalents.
		 3. Authorized to consider and approve of liabilities
incurred item such as financial loan within the amount set for
each item of no more than 100 million baht or equivalents.
		 4. Has the authority to exercise discretion for normal
business transaction expense on Company’s operation
management.
		 The aforementioned representative is not authorized
to exercise their authority if showed any interest or may have
any conflict of interest with the Company and its subsidiaries.
		 Recruitment and Nomination of
		 Director and Senior Executive Officers
		 Recruitment Committee is responsible for recruiting
individual with qualification, which is suitable to sit in the
director position and propose to the Board of Director and/or
shareholders to be considered in further steps. In recruiting
new director as a replacement of director that resign due to
completion of term of office, the director must be appointed
by shareholders’ meeting, which will based on the majority
vote in accordance with the following rules and methods:
		 1. Every shareholder has one vote for every share
held.
		 2. Each shareholder shall cast all his/her votes in a)
to elect one or several persons as director(s) but he/she shall
not allot his/her votes to one individual person.

		 3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในล�ำดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนกรรมการที่ที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียง
ชี้ขาด
		 นอกจากนี้ บริษัท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิ
เสนอชือ่ บุคคล เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งสามารถดู
ได้จากเว็บไซด์ของบริษัท (www.farmhouse.co.th)
		 การสรรหาผู้บริหารสูงสุด
ในการสรรหาผูม้ าด�ำรงต�ำแหน่ง เช่น กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของ
บริษทั เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ได้
		 การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท
		 และผู้บริหาร
กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั มีการถือหลักทรัพย์
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

		 3. The persons who receive the highest votes in their
descending order shall be elected as directors in number not
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)
		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.
		 Holdings of the Company’s shares
		 by directors and management
		 The holdings of the Company’s shares by directors
and management of the Company, as at December 31, 2017,
and 2016 were as follows:
จ�ำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

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

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

2560
2559
NAME OF DIRECTOR
2017
2016
AND EXECUTIVE			

เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน

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.  นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
		 Mr. Pun Paniangvait
6.  นางมาลี ตั้งใจสนอง
		 Mrs. Malee Tangjaisanong
7.  นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
		 Ms. Petcharat Anantawichai
8.  นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย        
		 Mr. Apisate Thammanomai
9.  นายธวัช แก้วพิทักษ์  
		 Mr. Thavach Keawpitag

14,134,100

14,039,850

94,250

3,319,970

3,319,970

-

3,822,150

3,822,150

-

1,214,480

1,214,480

-

471,870

471,870

-

838,220

838,220

-

616,660

616,660

-

3,344,810

3,344,810

-

205,000

205,000

-
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จ�ำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

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

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

2560
2559
NAME OF DIRECTOR
2017
2016
AND EXECUTIVE			

10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
25,000
25,000
		 Miss Panida Prayottaweekijจ�ำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
11. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
Prof. Dr. Suwimon Keeratipibul
12. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ***
		 Prof. Dr. Teravuti Boonyasopon
13. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา	
150,000
150,000
		 Dr. Yupa Soontrapa
79,000
79,000
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	
		 Mr. Boonsak Chiempricha
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์
125,000
125,000
		 Mrs. Aim-on Pathumarak
ผู้ถือหลักทรัพย์ - ที่ปรึกษากรรมการ
SECURITIES HOLDER-BOARD OF DIRECTOR ADVISOR

1. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
Mr. Suchat Rattanajiajaroen
ผู้ถือหลักทรัพย์ - ผู้บริหาร

SECURITIES HOLDER-EXECUTIVE

1.
		
2.
		

นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์
Ms. Chaweewan Prakongsup
นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล
Mrs. Poolsub Leetrakul
รวม / Total

เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน

INCREASE (DECREASE)		
FROM THE PREVIOUS YEAR

-

936,040

936,040

-

125,000

125,000

-

155,000

155,000

-

29,562,300

29,468,050

94,250

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

		 *** กรรมการล�ำดับที่ 12 เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
: Including the shareholding of spouse and minor children
		 *** Director No.12 sit in the Board of Director position on October 1, 2017

NOTE

		 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการน�ำข้อมูล
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
• ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารฝ่ายต่างๆ เกีย่ วกับ
หน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ และบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งส�ำเนารายงานนี้ให้แก่
บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

SUPERVISING THE USE OF INTERNAL
INFORMATION
		 Policies and method in supervising Executive Officers
in utilizing Company’s information for personal interest are as
follows:
		• 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.
		• 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.

• ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อ
ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคล
อื่น โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทด้วย
		 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
(1.1) ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ ประชุมและบ�ำเหน็จกรรมการ
ของคณะกรรมการบริษัท

		• Forbid the Executive Officers in using undisclosed
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, 2017
		 (1.1) Remuneration in the form of meeting allowance
and director bonus of the Board of Director.
(หน่วย:บาท/ Unit : Baht)
ปี 2559 / 2016

ปี 2560 / 2017
จ�ำนวนราย/1

ค่าตอบแทน

NUMBER OF REMUNERATION
DIRECTORS/1		

ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยบ�ำเหน็จ
17
The remuneration and allowances
รวม / Total		
/1
/1
/1
/1

จ�ำนวนราย/2

ค่าตอบแทน

NUMBER OF
DIRECTORS/2

REMUNERATION

16

11,242,000

11,314,000		

11,242,000

11,314,000

นับรวมรศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม ซึ่งลาออกจากต�ำแหน่งการบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
และ /2 นับรวมนายสุชาติ รัตนเจียเจริญ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Includes Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom has resigned from Director position on September 30, 2017
and /2 Includes Mr. Suchat Rattanajiajaroen, to be Board of Director Advisor.

โดยค่าตอบแทนในปี 2560 แยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้
The 2017 remuneration in detail is as follows:

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

(หน่วย:บาท/ Unit : Baht)

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน กรรมการ
ค่าเบี้ยบ�ำเหน็จ กรรมการบริษัท ตรวจสอบ

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ชุดย่อยอื่น

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

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
Mr. Pipat Paniangvait

1,050,000

156,000

36,000

1,242,000

2.

1,050,000

130,000

30,000

1,210,000

570,000

130,000

700,000

480,000

130,000

   610,000

480,000

130,000

   610,000

3.
		
4.
5.

ประธานกรรมการ
Chairman
of the Board
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการ
Mr. Apichart Thammanomai ผู้อ�ำนวยการ
Managing
Director
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการ
Mr. Apisate Thammanomai รองผู้อ�ำนวยการ
Vice Managing
Director
นายก�ำธร ตติยกวี
กรรมการ
Mr. Kamthorn Tatiyakavee Director
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
กรรมการ
Dr. Pojjanee Paniangvait
Director

รวม

TOTAL
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(หน่วย:บาท/ Unit : Baht)
รายชื่อกรรมการ

64

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน กรรมการ
ค่าเบี้ยบ�ำเหน็จ กรรมการบริษัท ตรวจสอบ

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ชุดย่อยอื่น

รวม

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

TOTAL

6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
กรรมการ
		 Mr. Pun Paniangvait
Director
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง
กรรมการ
		 Mrs. Malee Tangjaisanong Director
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและ
		 Ms. Petcharat Anantawichai เลขานุการบริษัท
				
Director and
				
Company
				
Secretary
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์
กรรมการ
		 Mr. Thavach Kaewpitag
Director
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ กรรมการ
		 Miss Panida Prayottaweekit Director
11. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
กรรมการอิสระ
Prof. Dr. Suwimon
และประธาน
Keeratipibul     
กรรมการ
ตรวจสอบ
				
Independent
				
Director and
				
Chairman of
				
Audit Committee
12. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
กรรมการอิสระ
Prof. Dr. Teravuti
และกรรมการ
Boonyasopon
ตรวจสอบ
				
Independent
				
Director and
				
Audit Committee
13. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา กรรมการอิสระ
Dr. Yupa Soontrapa
และกรรมการ
ตรวจสอบ
				
Independent
				
Director and
				
Audit Committee
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ
Mr. Boonsak Chiempricha และกรรมการ
ตรวจสอบ
				
Independent
				
Director
				
and Audit
				
Committee
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์
กรรมการอิสระ
		 Mrs. Aim-on Pathumarak Independent
				
Director
รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

480,000

130,000

610,000

570,000

120,000

690,000

570,000

130,000

570,000

120,000

690,000

570,000

110,000

680,000

570,000

90,000

48,000

240,000

30,000

10,000

280,000

480,000

120,000

40,000

640,000

570,000

110,000

30,000

480,000

130,000

20,000

20,000

720,000

728,000

54,000

764,000

20,000

630,000

(หน่วย:บาท/ Unit : Baht)
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน กรรมการ
ค่าเบี้ยบ�ำเหน็จ กรรมการบริษัท ตรวจสอบ

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ชุดย่อยอื่น

รวม

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

TOTAL

16. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
Assoc. Prof. Dr. Kulpatra และกรรมการ
Sirodom
ตรวจสอบ
				
Independent
				
Director and
				
Audit Committee

370,000

240,000

100,000

1. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ ที่ปรึกษากรรมการ
		 Mr. Suchat Rattanajiajaroen Board of Director Advisor
รวม / Total		
8,970,000

120,000

รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการ

1,986,000

30,000

158,000

20,000

140,000

200,000

11,314,000

*** กรรมการล�ำดับที่ 12 เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
กรรมการล�ำดับที่ 16 ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
*** Director No.12 sit in the Board of Director position on October 1, 2017
Director No.16 has resigned from the Board of Director on September 30, 2017

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการ
บริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหาร
ในระดับเทียบเท่ารายทีส่ ที่ กุ ราย และ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน

			

ค่าตอบแทน

REMUNERATION

จ�ำนวนราย
NUMBER

เงินเดือนรวม / Total Salary
6 ราย
โบนัสรวม / Total Bonus
6 ราย
รวม / Total			
		 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับกรรมการบริหาร

			

ค่าตอบแทน

REMUNERATION

จ�ำนวนราย
NUMBER

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
4 ราย
Contribution to Provident Fund
รวม / Total			

		 (1.2)		 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)
ค่าตอบแทนรวม

TOTAL REMUNERATION

ปี 2560
2017

ปี 2559
2016

20,406,870
5,164,580
25,571,450

22,905,160
6,564,030
29,469,190

		 Other Remuneration
		 Provident Fund Contribution for Member of the
Executive Board.
(หน่วย:บาท/ Unit : Baht)
ค่าตอบแทนรวม
TOTAL REMUNERATION

ปี 2560
2017

ปี 2559
2016

367,752

442,692

367,752

442,692

*** ปี 2559 มีจ�ำนวน 5 ราย ในระหว่างปี 2560 มีกรรมการบริหารเกษียณ 1 ราย
Year 2016, have 5 person. In 2017, There is 1 Executive Director retired
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหารของบริษัท และเลขานุการบริษัท

BOARD OF DIRECTORS MANAGEMENT PROFILE AND COMPANY SECRETARY
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 / As of 31 December 2017

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ • อายุ 78 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
•
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ		
บทบาทหน้าที่ และทักษะของ
•
การเป็นคณะกรรมการ
•
•
•
•
•

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขา Education Science Quanzhou Physical Culture institute สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลักสูตร Stanford Executive Program at Stanford University California, USA.
ได้รับทุนเข้ารับการสัมมนาในหลักสูตร Top Management Seminar on Japanese Business
(TOPS-V) of The Association for Overseas Technical, Japan
• จบการศึกษาหลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• เข้ารับการอบรมใน Havard University USA.
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2547
บริษัทจดทะเบียน

• 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
•
•
•
•
•
•

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
2556-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
และพิจารณาค่าตอบแทน
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
ตุลาคม 2560- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TFMAMA)
ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
2556-ตุลาคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TF)
2560
รองประธานกรรมการ
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
2556-ตุลาคม ทึ่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2560
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการลงทุน
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2556-2560

รองประธานกรรมการ

• 2556-มิิถุนายน กรรมการ
2560
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
• 2556-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์
• 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
• 2556-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
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• 14,134,100 (3.14%)
• เป็นบิดาของบุคคลล�ำดับที่ 5 และ 6

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จ�ำกัด
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหาร
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ธุรกิจเช่าซื้อสินทรัพย์
บริษัท ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จ�ำกัด
ธุรกิจลงทุน
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
ผลิต และจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
บริษัท ซันโกแมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ธุรกิจประกอบเครื่องบรรจุภัณฑ์ ประเภทผงอัตโนมัติ
บริษัท นอร์ทเทิร์น เทคโนโลยี จ�ำกัด
ธุรกิจผลิตเครื่องจักรบรรจุซอง

1. MR.PIPAT PANIANGVAIT Chairman • Age 78
EDUCATION BACKGROUND/ • Honorary Doctor of Science Degree in Food Science and Technology,
DIRECTORS SKILLS AND		 Faculty of Science and Technology / Rajamangala University of Technoly Tawan-ok
DUTIES TRAININGS
• Honorary Doctor of Arts Degree in Business administration / North Chiang Mai University

•
		
•
•
•
•
		
•
•
•
THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

Honorary Doctor of Arts Degree in Home Economics Development,
Faculty of Education / Ramkhamhaeng University
Master’s Degree in Business Administration, Thammasat University
Bachelor Degree in Education Science Quanzhou Physical Culture institute People’s Republic of China
Stanford Executive Program at Standford University California, USA..
Funded to partcipated in seminar for Top Management Seminar on Japanese Business
(TOPS-V) of The Association for Overseas Technical, Japan
Graduated from National Defence College, class 2 National Defence College of Thailand
Trained at Havard University USA.
Director Certification Program 2004

BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2013-Present Chairman
President Bakery Plc.
				
Manufacturer and distributor of bread
				
and bakery products
• 2013-Present Chairman of the
President Bakery Plc.
			
Nomination and
Manufacturer and distributor of bread
			
Remuneration
and bakery products
			
Committee		
• October 2017- Chief Executive Office / Thai President Foods Plc. (TFMAMA)
		 Present
Vice Chairman of
Manufacturer and distributor of
			
the Board
instant noodles, and biscuits
• 2013-October Chief Executive Office / Thai President Foods Plc. (TF)
		 2017
Vice Chairman of
Manufacturer and distributor of
			
the Board
instant noodles, and biscuits
• 2013-October Advisor
President Rice Products Plc.
		 2017		
Manufacturer and distributor of instant noodles
• 2013-Present Director
Saha Pathana Inter-Holding Plc.
				
Investment
• 2013-Present Chairman
Thai O.P.P. Plc.
				
Manufacturer and distributor of plastic packaging
BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

• 2013-2017
Deputy Chairman
				
• 2013-June
Director
		 2017		
• 2013-Present Director
				
• 2013-Present Honorary Chairman
				
• 2013-Present Chairman
				
• 2013-Present Deputy Chairman
				
SHAREHOLDING
• 14,134,100 (3.14%)
(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

President Inter Foods Co., Ltd.
Manufacturer and distributor of food
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
Northern Technology Co., Ltd.
Manufacturer of packing machinery

• As the father of director No.5 and 6
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2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อ�ำนวยการ • อายุ 68 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
• Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทบาทหน้าที่ และทักษะของ
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2548
การเป็นคณะกรรมการ
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)			
				
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการสรรหา
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) 		
			
และพิจารณาค่าตอบแทน
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• ตุลาคม 2560- กรรมการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TFMAMA)		
		 ปัจจุบัน		
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
• 2556-ตุลาคม กรรมการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TF)
		 2560		
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
• 2558-ตุลาคม ประธานกรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
		 2560		
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
• 2555-2558 กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• มิถุนายน 2560- ประธานกรรมการ
		 ปัจจุบัน		
• 2556-พฤษภาคม กรรมการ
		 2560		
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 3,319,970 (0.74%)
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
• เป็นบิดาของบุคคลล�ำดับที่ 3
ระหว่างผู้บริหาร
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำพวกแป้ง
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำพวกแป้ง
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายแป้งสาลี

2. MR. APICHART THAMMANOMAI Managing Director • Age 68
EDUCATION BACKGROUND/ • Master’s Degree in Political Science, Ramkhamhaeng University
DIRECTORS SKILLS AND
• Mini MBA Management, Thammasat University
DUTIES TRAININGS
• Director Certification Program 2005

• Director Accreditation Program 2003

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2013-Present Managing Director
				
				
• 2014-Present Director of the Nomination
			
and Remuneration
			
Committee
• October 2017- Director
		 Present		
				
• 2013-October Director
		 2017		
				
• 2015-October Chairman
		2017		
• 2012-2015
Director
				

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.(TFMAMA)
Manufacturer and distributor of instant
noodles, and biscuits
Thai President Foods Plc.(TF)
Manufacturer and distributor of instant
noodles, and biscuits
President Rice Products Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles
President Rice Products Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles

• June 2017Chairman
		 Present		
• 2013-May
Chairman
		 2017		
• 2013-Present Director
				
SHAREHOLDING
• 3,319,970 (0.74%)

President Flour Mills Co., Ltd.
Production and distributor of flour group
President Flour Mills Co., Ltd.
Production and distributor of flour group
Kerry-Flour Mill Co., Ltd.
Manufacturer and distributor of wheat flour

BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

• As the father of director No.3
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3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อ�ำนวยการ • อายุ 35 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
•
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะของ
•
การเป็นคณะกรรมการ		
•

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

Master of Art in Business and Managerial Economics (Part time program)
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science in Computer System Engineering (Software engineering) Boston University
Thesis “Engineering a System-level Instruction-set Simulator”
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงงานทางวิศวกรรม “Bayesian based Website Classification system”
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2559
บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน กรรมการรองผู้อ�ำนวยการ
• 2557-2560
• 2556

กรรมการและผู้จัดการ
ฝ่ายสารสนเทศ
ผู้จัดการ ฝ่ายสารสนเทศ

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2558-ปัจจุบัน กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
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• 3,344,810 (0.74%)
• เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 2

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

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

3. MR. APISATE THAMMANOMAI Vice Managing Director • Age 35
EDUCATION BACKGROUND/ • Master of Art in Business and Managerial Economics Faculty of Economics,
DIRECTORS SKILLS AND		 Chulalongkorn University
DUTIES TRAININGS
• Master of Science in Computer System Engineering (Software engineering) College of Engineering,

		
•
		
		
•
THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

Boston University Thesis “Engineering a System-level Instruction-set Simulator”
Bachelor of Engineering Program In Computer Engineering (Second Class Honors)
Faculty of Engineering, Kasetsart University
Engineering Project work “Bayesian based Website Classification system”
Director Accreditation Program 2016

BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2017-Present Vice Managing Director
				
				
• 2014-2017
Director and IT Manager
				
				
• 2013
IT Manager
				
				

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		

• 2015-Present Director
				
SHAREHOLDING
• 3,344,810 (0.74%)

President Green House Food Co., Ltd.
Restaurant

BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

• As the son of director No.2
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4. นายก�ำธร ตติยกวี กรรมการ • อายุ 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะของ
การเป็นคณะกรรมการ

•
•
•
•
•

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
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
				
• ตุลาคม 2560- กรรมการ
		 ปัจจุบัน		
• 2556-ตุลาคม กรรมการ
		 2560		

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
				
• 2556-มิถุนายน กรรมการผู้อ�ำนวยการ
		 2560		
• 2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
				
• 2556-กรกฎาคม กรรมการ
		 2560		
• 2556-กรกฎาคม กรรมการ
		 2560		
• 2559-กรกฎาคม กรรมการ
		 2560		
• 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
				
• 2558-ปัจจุบัน กรรมการ
				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 3,822,150 (0.85%)
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
• - ไม่มี ระหว่างผู้บริหาร
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บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TFMAMA)
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TF)
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
บริษัท คีย์สโตน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ธุรกิจการลงทุนและลิสซิ่ง
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ธุรกิจการลงทุนและลิสซิ่ง
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายแป้งสาลี
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ำกัด
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ธุรกิจการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ�ำกัด
ธุรกิจบริหารจัดการลงทุนส่วนบุคคล
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน

4. MR. KAMTHORN TATIYAKAVEE Director • Age 63
EDUCATION BACKGROUND/ • Master’s Degree in Finance, University of Bridgeport Connecticut, U.S.A.
DIRECTORS SKILLS AND
• Bachelor Degree in Economics Thammasat University
DUTIES TRAININGS
• Audit Committee Program 2006

• Director Certification Program 2004
• Director Accreditation Program 2003

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2013-Present Director
				
				
• October 2017- Director
		 Present		
				
• 2013-October Director
		 2017		
				

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
Thai President Foods Plc. (TFMAMA)
Manufacturer and distributor of instant noodles,
and biscuits
Thai President Foods Plc. (TF)
Manufacturer and distributor of instant noodles,
and biscuits

• 2017-Present Chairman
				
• 2013-June
Managing Director
		 2017		
• 2013-July
Advisor
		 2017		
• 2013-July
Director
		 2017		
• 2013-July
Director
		2017		
• 2016-July
Director
		 2017		
• 2014-Present Chairman
				
• 2015-Present Director
				
SHAREHOLDING
• 3,822,150 (0.85%)

Key Stone Holding Co., Ltd.
Leasing and Purchasing of assets
President Holding Co., Ltd.
Leasing and Purchasing of assets
Kerry-Flour Mill Co., Ltd.
Manufacturer and distributor of wheat flour
Asia Wealth Securities Co., Ltd.
Brokerage and financial advisory services
Asia Wealth Holding Co., Ltd.
Investment
ASIA Wealth Securities Company Limited.
Provident Fund Management
WHA Real Estate Management Co., Ltd.
Warehouse Rental Business
Export-Import Bank of Thailand
Financial Institution

BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

(NO. OF SHARE) /1

RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

• - None -
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5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ กรรมการ • อายุ 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะของ
การเป็นคณะกรรมการ

•
•
•
•
•
•

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

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
				
• ตุลาคม 2560- รองผู้อ�ำนวยการ
		 ปัจจุบัน		
• 2548-ตุลาคม รองผู้อ�ำนวยการ
		 2560		
• 2550-ตุลาคม กรรมการ
		 2560		
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TFMAMA)
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TF)
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว

• 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
				
ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำพวกแป้ง
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จ�ำกัด
				
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหาร
• 2549-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
				
ผลิตและจ�ำหน่ายแป้งสาลี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 1,214,480 (0.27%)
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
• เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 1 และเป็นพี่น้องกับบุคคลที่ 6
ระหว่างผู้บริหาร
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5. DR. POJJANEE PANIANGVAIT Director • Age 54
EDUCATION BACKGROUND/ • SASIN Graduate Institute of Business Administration, Bangkok
DIRECTORS SKILLS AND
• Master of Management University Of California, Davis
DUTIES TRAININGS
• Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry with emphasis on Food Sciences

		
•
•
•

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

University of California, Davis
Master of Sciences in Food Sciences Chulalongkorn University, Bangkok
B.S. in Biochemistry
Director Accreditation Program 2008

BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2013-Present Director
				
				
• October 2017- Vice President
		 Present		
				
• 2005-October Vice President
		 2017		
				
• 2007-October Director
		 2017		

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
Thai President Foods Plc. (TFMAMA)
Manufacturer and distributor of instant noodles,
and biscuits
Thai President Foods Plc. (TF)
Manufacturer and distributor of instant noodles,
and biscuits
President Rice Products Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles

• 2011-Present Managing Director
				
• 2013-Present Director
				
• 2006-Present Director
				
SHAREHOLDING
• 1,214,480 (0.27%)

President Flour Mills Co., Ltd.
Production and distributor of flour group
President Inter Foods Co., Ltd.
Manufacturer and distributor of food
Kerry-Flour Mill Co., Ltd.
Manufacturer and distributor of wheat flour

BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

• As the daughter of director No.1 and as the sister of director No.6
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6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการ • อายุ 42 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program Class 110/2557
บทบาทหน้าที่และทักษะของ
การเป็นคณะกรรมการ
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2559-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2556-ตุลาคม กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
		 2560		
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
• 2560
กรรมการสรรหาและ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
			
ก�ำหนดค่าตอบแทน
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทย อินสแตนท์ โพรดักส์ จ�ำกัด
				
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารส�ำเร็จรูป
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จ�ำกัด
				
ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุหีบห่อ
• 2554-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
				
ผลิต และจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
• 2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
				
ผลิต และจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
• 2555-2556 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
				
ผลิต และจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
• 2560-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สามชาย ซันไชน์ จ�ำกัด
				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 471,870 (0.10%)
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
• เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 1 และเป็นพี่น้องกับบุคคลที่ 5
ระหว่างผู้บริหาร
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6. MR. PUN PANIANGVAIT Director • Age 42
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS
THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

• Master of Law (LL.M) in Business Law (International Program), Chulalongkorn University
• Director Accreditation Program Class 110/2557
BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2016-Present Director
				
				
• 2013-October Managing Director
		 2017		
• 2017
Director of the Nomination
			
and Remuneration
			
Committee

President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
President Rice Products Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles
President Rice Products Plc.
Manufacturer and distributor of instant noodles		

• 2013-Present Director
				
• 2013-Present Director
				
• 2011-Present Director
				
• 2013-Present Advisor
				
• 2012-2013
Deputy Managing Director
				
• 2017-Present Director
				
SHAREHOLDING
• 471,870 (0.10%)

Thai Instant Product Co., Ltd.
Manufacture and distributor of delicatessen.
Thai Anbao Paper Products Co., Ltd. .
Manufacturer and distributor of packaging materials.
Dai-Ichi Packaging Co., Ltd.
Manufacture and distributor of packaging.
Dai-Ichi Packaging Co., Ltd.
Manufacture and distributor of packaging.		
Dai-Ichi Packaging Co., Ltd.
Manufacture and distributor of packaging.		
Samchai Sunshine Co., Ltd.
Property Development

BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

• As the son of director No.1 and as the brother of director No.5
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7. นางมาลี ตั้งใจสนอง กรรมการบริหารการผลิต • อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บทบาทหน้าที่และทักษะของ
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546
การเป็นคณะกรรมการ
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหารการผลิต
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2556-2558 กรรมการและผู้จัดการอาวุโส บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
			
ฝ่ายผลิตลาดกระบัง 2
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
			
และฝ่ายธุรกิจ 2
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 838,220 (0.19%)
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
• - ไม่มี ระหว่างผู้บริหาร

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร

8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท • อายุ 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2546
บทบาทหน้าที่และทักษะของ
การเป็นคณะกรรมการ
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการอาวุโส บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
			
ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2556-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 616,660 (0.14%)
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
• - ไม่มี ระหว่างผู้บริหาร
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร

7. MRS. MALEE TANGJAISANONG Executive Production Director • Age 57
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS
THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

• Master’s Degree in Business Administration for Smart Entrepreneur, Ramkhamhaeng University
• Bachelor Degree in Economics Ramkhamhaeng University
• Director Accreditation Program 2003
BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2016-Present Executive Production
			
Director
				
• 2013-2015
Director and Senior Dept.
			
Manager Production 2
			
and Retail Dept.

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

• 2013-Present Director
				
SHAREHOLDING
• 838,220 (0.19%)

President Green House Food Co., Ltd.
Resturant

BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

• -None-

8. MS. PETCHARAT ANANTAWICHAI Director and Senior Management 		
Accounting Dept. and Finance Dept. Manager Company Secretary • Age 49
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS
THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

• Bachelor Degree in Accounting, Thammasat University
• Director Certification Program 2003
BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2013-Present Director and Senior
			
Management
			
Accounting Dept.
			
and Finance Dept.
			
Management
• 2013-Present Director of risk management
				
				
• 2013-Present Company Secretary
				
				

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

• 2013-Present Director
				
SHAREHOLDING
• 616,660 (0.14%)

President Green House Food Co., Ltd.
Restaurant

BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

(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		

• -None-
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9. นายธวัช แก้วพิทักษ์ กรรมการบริหารวิศวกรรม • อายุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
• ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
• Concise MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทบาทหน้าที่และทักษะของ
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2559
การเป็นคณะกรรมการ		
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหารวิศวกรรม บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2558-2560 กรรมการและผู้จัดการอาวุโส บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
			
ฝ่ายวิศวกรรม
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2556-2558 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)		
				
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2558-ปัจจุบัน กรรมการ
				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 205,000 (0.05%)
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
• - ไม่มี ระหว่างผู้บริหาร

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร

10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน • อายุ 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
• Master of Science in Food Processing and Technology The Ohio State University, USA
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
• Bachelor of Science in Agro-Industrial Product Development มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทบาทหน้าที่และทักษะ
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2559
ของการเป็นคณะกรรมการ		
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2558-ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการอาวุโส บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายผลิตบางชัน
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2556-2558 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 25,000 (0.01%)
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
• - ไม่มี ระหว่างผู้บริหาร
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

9. MR. THAVACH KAEWPITAG Executive Engineering Director • Age 56
EDUCATION BACKGROUND/ • Bachelor of Science in Industrial Education Program in Mechanical Engineering
DIRECTORS SKILLS AND		 Mongkut’s University of Technology North Bangkok
DUTIES TRAININGS
• Concise MBA Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University

• Director Accreditation Program 2016

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2017-Present Executive Engineering
			
Director
				
• 2015-2017
Director and Senior Manager
			
of Engineering Department
				
• 2013-2015
Senior Manager of
			
Engineering Department
				

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		

• 2015-Present Director
				
SHAREHOLDING
• 205,000 (0.05%)

President Green House Food Co., Ltd.
Restaurant

BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

• -None-

10. MISS PANIDA PRAYOTTAWEEKIJ
Director and Senior Production Manager • Age 51
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS
THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

• Master of Science in Food Processing and Technology The Ohio State University, USA
• Bachelor of Science in Agro-Industrial Product Development Kasetsart University
• Director Accreditation Program 2016
BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2015-Present Director and Senior
			
Production Manager
				
• 2013-2015
Senior Production
			
Manager
				
SHAREHOLDING
• 25,000 (0.05%)
(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

• -None-
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11. ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กีรติพิบูล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ • อายุ 64 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะของ
การเป็นคณะกรรมการ

•
•
•
•

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		

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
				
• 2556
กรรมการอิสระ
				
• ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
				
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2528-ปัจจุบัน
			
			
• 2540-ปัจจุบัน
			
			
			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• - ไม่มี (จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
• - ไม่มี ระหว่างผู้บริหาร
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท ฝาจีบ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตและจ�ำหน่ายฝาส�ำหรับปิดภาชนะประเภทขวด

อาจารย์ประจ�ำภาควิชา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางอาหาร
มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยากรด้าน Food Microbiology			
Food Hygiene and Sanitation			
Personal Hygiene		
GMP & HACCP

11. PROF. DR. SUWIMON KEERATIPIBUL
Independent Director and Chairman of Audit Committee • Age 64
EDUCATION BACKGROUND/ • Doctor of Engineering (Fermentation Technology) Hiroshima University, Japan
DIRECTORS SKILLS AND
• Master of Engineering Fermentation Technology Hiroshima University, Japan
DUTIES TRAININGS
• BSc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand

• Director Accreditation Program

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2014-Present Independent Director and
			
Chairman of Audit Committee
				
• 2014-Present Director of Risk Management
				
				
• 2013-Present Independent Director
				
				
Present
Independent
				
BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

• 1985-Present
			
			
• 1997-Present
			
			
			
			
		
SHAREHOLDING
• -None(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		
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products
Crown Seal Public Company Limited
Manufacturer and distributor of Crown Cap

Associate Professor
Chulalongkorn University
Dr., Food Technology, University
Faculty of Science
Training
Food Microbiology			
Food Hygiene and
Sanitation		
Personal Hygiene		
GMP & HACCP		

• -None-
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12. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ • อายุ 68 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
• ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย Oklahoma State University, Oklahoma, USA.
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
• ปริญญาโท สาขาการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
บทบาทหน้าที่และทักษะของ		 มหาวิทยาลัย Southwest Texas State University, Texas, USA.
การเป็นคณะกรรมการ
• ปริญญาตรี B.S. in Advanced Technology
		 สาขาหลัก : เทคโนโลยีเครื่องท�ำความเย็นและการปรับอากาศ สาขารอง : การจัดการอุตสาหกรรม 		
		 มหาวิทยาลัย American Technological University, Texas, USA.
• วุฒิบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 วปอ.รุ่น 40 (วปรอ.4010)
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย The Role of Chairman (RCP)
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
			
กรรมการตรวจสอบ
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย
				
• 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
			
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
			
บริหาร
• 2549-ปัจจุบัน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
				
• 2549-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
			
พิจารณาผลงานทางวิชาการ
• 2553-2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
			
คณะกรรมการบริหาร
				
• 2553-2559 ประธานคณะกรรมการพัฒนา
			
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
			
ด้านการอาชีวศึกษา
• 2554-2556 กรรมการบริหาร
				
• 2555-2559 ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี
			
(วาระที่ 4)
• 2559-2560 ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• - ไม่มี (จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
• - ไม่มี ระหว่างผู้บริหาร
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 		
กระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
องค์การมหาชน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร		
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
องค์การมหาชน
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินการศึกษา 		
องค์การมหาชน
การไฟฟ้านครหลวง
รัฐวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 		
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ		
กระทรวงศึกษาธิการ

12. PROF. DR. TERAVUTI BOONYASOPON
Independent Director and Audit Committee • Age 68
EDUCATION BACKGROUND/ • Ed.D. Human Resource Development, Oklahoma state University, Stillwater, Oklahoma, USA.
DIRECTORS SKILLS AND
• M.Ed. Management of Vocational and Technical Education,
DUTIES TRAININGS		 Southwest Texas State University, San Marcos,Texas, USA.

•
		
•
		
•

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

B.S. in Technology Major: Air Conditioning & Refrigeration Technology Minor : Industrial Management
American Technological University, Killeen,Texas, USA.
Advanced Certificate, Political, Social, Economic, Science and Technology
National Defense College Bangkok, Thailand
The Role of Chairman (RCP)

BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2017-Present Independent Director and President Bakery Plc.
			
Audit Committee
Manufacturer and distributor of bread
				
and bakery products
BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

• 2017-Present President of the
			
University Council
• 2016-Present Advisor Distinguished
			
Member of the
			
Executive Committee
• 2006-Present Distinguished Member of
			
University Council
• 2006-Present Chairman of the
			
Academic Review Board
• 2010-2016
Distinguished Member of
			
the Executive Committee
• 2010-2016
Chairman of Committee
			
for Development
			
Assessment Systems for
			
Vacational Education
• 2011-2013
Executive Director
				
• 2012-2016
President (Agenda 4)
				
• 2016-2017
Advisor of University
			
Council
SHAREHOLDING
• -None(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Ministry of Education
Office for National Education Standards and Quality
Assessment		
Public Organization
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Ministry of Education
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Ministry of Education
Office for National Education Standards and Quality Assessment
Public Organization
Office for National Education Standards and Quality Assessment
Public Organization
Metropolitan Electricity Authority
state enterprise
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Ministry of Education
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Ministry of Education

• -None-
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13. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ • อายุ 68 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ • ปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ • ปริญญาโท สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
และทักษะของการเป็น
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการ
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program		
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
			
กรรมการตรวจสอบ
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2556-ปัจจุบัน อายุรแพทย์
				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 150,000 (0.03%)
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
• - ไม่มี ระหว่างผู้บริหาร
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โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
โรงพยาบาล

12. DR. YUPA SOONTRAPA Independent Director and Audit Committee • Age 68
EDUCATION BACKGROUND/ • Phd. In General Medicine Faculty of Medicine, Sirirat Hospital
DIRECTORS SKILLS AND
• Master of Medicine , Faculty of Medicine, Sirirat Hospital
DUTIES TRAININGS
• Bachelor’s of Medical Science, Mahidol University

• Director Accreditation Program

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2013-Present Independent Director
			
and Audit committee
				

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

• 2013-Present Physician
				
SHAREHOLDING
• 150,000 (0.03%)

Samitivej Thonburi Hospital
Hospital

BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

• -None-

ANNUAL REPORT 2017 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

87

14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ • อายุ 68 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
• MBA THE UNIVERSITY OF SANTA CLARA, SAN JOSE,CA., U.S.A.
บทบาทหน้าที่และทักษะของ
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4111)
การเป็นคณะกรรมการ
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2546		
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
			
กรรมการตรวจสอบ
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
			
บริหารความเสี่ยง
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่		
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
			
พิจารณาค่าตอบแทน
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่		
• 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อินทรประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
			
และประธานกรรมการบริหาร ประกันภัย
• 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท จี แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
				
การเงิน
• 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ ผลิตผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิกส์
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน กรรมการ
				
				
• 2560-ปัจจุบัน กรรมการ
				
				
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการและ
			
กรรมการตรวจสอบ
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหารการเงิน
				
• 2557-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญ
				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 79,000 (0.02%)
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
• - ไม่มี ระหว่างผู้บริหาร
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คณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ระดับสูง (บงส.)
กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มี
ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง
กระทรวงการคลัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีโอเอ็มบี พริ้นซิเพิล จ�ำกัด
เงินทุนและ หลักทรัพย์
เนติบัณฑิตสภา
หน่วยงานของรัฐ
ส�ำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระ

14. MR. BOONSAK CHIEMPRICHA
Independent Director and Audit Committee • Age 68
EDUCATION BACKGROUND/ • Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University
DIRECTORS SKILLS AND
• MBA THE UNIVERSITY OF SANTA CLARA, SAN JOSE,CA., U.S.A.
DUTIES TRAININGS
• Certificate of National Defense College (WorPorRorOr.4111)

• Director Certification Program

THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2013-Present Independent Director
President Bakery Plc.
			
and Audit committee
Manufacturer and distributor of bread
				
and bakery products
• 2013-Present Chairman of the Risk
President Bakery Plc.
			
Management
Manufacturer and distributor of bread
				
and bakery products
• 2013-Present Director of the Nomination President Bakery Plc.
			
and Remuneration
Manufacturer and distributor of bread
			
Committee
and bakery products		
• 2013-Present Chairman / President
Indara Insurance Plc.
				
Insurance
• 2013-Present Chairman
G Capital Co., Ltd. Plc.
				
Finance
• 2016-Present Independent Director
Delta Electronics (Thailand) Plc.
			
and Chairman of
Electronic Components
			
Audit Committee		
BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

• 2013-Present Director
				
• 2013-Present Director
• 2013-Present Chairman of Audit
			
Committee
• 2013-Present Director and Audit
			
Committee
• 2013-Present Financial Director
				
• 2014-Present Expert
				
SHAREHOLDING
• 79,000 (0.02%)
(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

Director of Financial Management program
The Comptroller General’s Department
Director of Financial and Fiscal Management Award
Mahasarakham University
University
CIMB-Principal Asset Management
Investment and Securities
The Thai Bar Under the Royal Patronage
Government Sector
Election Commission of Thailand
Independent entity

• -None-
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15. นางเอมอร ปทุมารักษ์ กรรมการอิสระ • อายุ 68 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
• ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ รปม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทบาทหน้าที่และทักษะของ
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2559
การเป็นคณะกรรมการ
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2556-2558 คณะกรรมการการเงิน
			
และทรัพย์สิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 125,000 (0.03%)
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
• - ไม่มี ระหว่างผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัย

16. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริหาร • อายุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
• ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บทบาทหน้าที่และทักษะของ
การเป็นคณะกรรมการ
		
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2560-ปัจจุบัน ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริหาร
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2559-2560 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2556-2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
		 -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
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• 125,000 (0.03%)
• - ไม่มี -
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15. MRS. AIM-ON PATHUMARAK Independent Director • Age 68
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS
THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

• Master of Arts in Public Administration, Thammasat University
• Bachelor of Business Administration, Thammasat University
• Director Accreditation Program 2016
BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2014-Present Independent Director
				
				
• 2013-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

• 2013-2015
Finance and Property
			
Committee
SHAREHOLDING
• 125,000 (0.03%)

King Mongkut’s University of Technology 		
University

BOARD MEMBER IN OTHER COMPANY

(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

• -None-

16. MS. CHAWEEWAN PRAKONGSUP
Management Accounting Department • Age 56
EDUCATION BACKGROUND/
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS
THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE

• Bachelor Degree in Accounting, Rangsit University
• Bachelor Degree in Finance and Baking, Ramkhamhaeng University
BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY

• 2017-Present Management
			
Accounting Department
				
• 2016-2017
Senior Management
			
Accounting Department
			
Manager
• 2012-2015
Management Accounting
			
Department Manager
				
SHAREHOLDING
• 125,000 (0.03%)
(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
President Bakery Plc.
Manufacturer and distributor of bread
and bakery products

• -None-
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17. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล ผู้บริหารฝ่ายการเงินและเงินเดือน/ค่าจ้าง • อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
• ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะของ
การเป็นคณะกรรมการ
		
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2559-ปัจจุบัน ผู้บริหารฝ่ายการเงินและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
			
เงินเดือน/ค่าจ้าง
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2556-2558 ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
		 -ไม่มี-		

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

• 155,000 (0.03%)
• - ไม่มี -

หมายเหตุ : กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม โดยในการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท		

ยกเว้นกรรมการอิสระ			
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			

/1
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17. MRS. POOLSUB LEETRAKUL
Financial and Salary/Wage Department Executive • Age 57
EDUCATION BACKGROUND/ • Bachelor Degree in Art, Major in Thai Language, Ramkhamhaeng University
DIRECTORS SKILLS AND
DUTIES TRAININGS
BOARD MEMBER IN LISTED COMPANY
THE PAST 5 YEARS
OF WORK EXPERIENCE
• 2016-Present Financial and Salary/Wage President Bakery Plc.

			
Department Executive
				
• 2014-2015
Department Manager
			
Finance Dept.
				
SHAREHOLDING
• 155,000 (0.03%)
(NO. OF SHARE) /1
RELATIONSHIP WITH
DIRECTORS

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

• -None-

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

Included spouse and children			
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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
:
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บริษัทถือหุ้นร้อยละ 39
ด�ำเนินธุรกิจด้านภัตตาคาร ร้านอาหาร ชื่อ “ชินจูกุ ทงคัทซึ ซาโบเตน”
0105551034347
หุ้นสามัญ จ�ำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
121/62 ชั้น 18 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2209-3000 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

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
121/62, 18th Floor, RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dindaeng,
Bangkok, 10400
Tel : 0-2209-3000 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
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

REGISTAR :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : 0-2009-9000
Fax : 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี :

AUDITOR :

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

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

ที่ปรึกษากฎหมาย :

LEGAL CONSULTANT :

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

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 ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
และระบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสม
ควบคูไ่ ปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยเสริมสร้าง
ให้องค์กรมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ แี ละสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนในระยะยาว
		 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 และพนักงาน ไปปฏิบตั ิ
ในการด�ำเนินงานของบริษัท
		 2.		 กรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คน
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
		 3.		 ด�ำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการ
ก�ำหนดอ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละ
คณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
		 4.		 ด� ำ เนิ น การให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการ
บริหารความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
		 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
		 10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
		 11. ด�ำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความ
รอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

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 self
assessments 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.
		 10. Dishonest conduct, corruption and intellectual
property violations shall be suppressed. Laws and human
rights shall be respected.
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		 ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ารเผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป
ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการลงทุน :
หลักก�ำกับกิจการที่ดี/นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ”

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
		 บริษทั ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของ
ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไร การได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
		 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ก�ำหนดให้มีการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละครัง้ ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้
สุดของรอบปีบัญชี โดยในปี 2560 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
โดยสถานทีท่ จี่ ดั ประชุมสามารถเดินทางสะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่
และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องค�ำ
บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 10-12 เมษายน
2560 และมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th/
ข้อมูลการลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม
		 1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุม
ที่ส�ำคัญเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน และได้รับการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขอความเห็นชอบ ดังนัน้ เอกสาร
ประกอบการประชุมที่จะน�ำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมนัน้ ได้มคี ำ� ชีแ้ จงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของ
กรรมการทีม่ ขี อ้ มูลเพียงพอ ให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ลง
คะแนนในวาระต่างๆ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ระบุชัดเจนถึงเอกสารหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระส�ำคัญ
พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่
				• วาระแต่งตัง้ กรรมการ : บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
สามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดชื่อนามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการท�ำงาน จ�ำนวนบริษัท
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัท
ทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจ�ำนวนปีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่ง กรณีเสนอ
แต่งตั้งกรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการสรรหา
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		 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 21, 2017, at 9.30 A.M., General Shareholders’ Meeting
no. 38 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
10-12 April 2017 and gives shareholders opportunities to
send in their questions prior to the meeting date. Such
information was publicized on www.farmhouse.co.th/
investment information.
		 1.2 Letter of Invitation Agendas of shareholders’
meeting on significant issues are clearly stated and has been
considered by the Board of Directors’ meeting, to be proposed
for approval. Therefore, fact statements, reasons and comment
of director will be presented in the meeting material that will
be sent to shareholders along with the letter of invitation.
Shareholders should have sufficient information to make voting
decision in various agendas. Moreover, in the letter of invitation
the company has clearly states about the documents or
evidence showing the identity of the shareholders or the proxy
that have the rights to attend the meeting. The Company has
significant agenda to be considered and approve every year,
which are as follows:
			• 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

				• วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษทั ได้ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับรูปแบบ และจ�ำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้งนโยบายและ
หลั ก เกณฑ์ การพิ จารณาค่ า ตอบแทนกรรมการที่ ไ ด้ ผ ่ า นการ
พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
				• วาระการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี : บริษทั ได้ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี ส�ำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ความ
สามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน จ�ำนวนปีที่
ท�ำหน้าที่ ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการ
พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณา
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
				• วาระการจัดสรรก�ำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษทั
ได้ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรก� ำ ไรและเงิ น ทุ น ส� ำ รอง
จ�ำนวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด (Record
Date) เพื่อก�ำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
		 1.3 วันประชุมผูถ้ อื หุน้ เลขานุการบริษทั จะชีแ้ จงสิทธิ
และหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทก�ำหนด
ให้นับจ�ำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง
การลงคะแนนให้กระท�ำโดยเปิดเผย บริษัทได้น�ำระบบ Barcode
และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียน และในการนับ
คะแนนแต่ละวาระ แสดงผลคะแนนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่ง
ข้อมูลผลคะแนนขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน
				 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 มีกรรมการเข้า
ร่วมประชุม 15 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้
กรรมการผู ้ อ� ำ นวยการ ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ด้ า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น
กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ
ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระ โดยเชิญผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ส�ำนักงานอีวาย
จ�ำกัด รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎมาย เพื่อให้การประชุม
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของ
บริษัทฯ
				 และบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผล
การลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่
21 เมษายน 2560
		 1.4 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษั ท เผยแพร่ ม ติ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และมีการบันทึก
รายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บนั ทึกรายชือ่ กรรมการ
กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารพร้อมต�ำแหน่ง ทีเ่ ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื
หุน้ และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ ำ� คัญ ค�ำชีแ้ จงของ
กรรมการ รวมทัง้ มติทปี่ ระชุมและผลการลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน
ในรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ที่ www.
farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน

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.
			• 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.
			• 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.
			• 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
2017, 15 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.
				 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 21, 2017.
		 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.
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2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
		 บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมี
สิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
		 2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมเอกสารประกอบแก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน ก่อน
วันประชุม โดยได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึง่ ฉบับภาษาอังกฤษผูถ้ อื หุน้ สามารถดูได้จาก www.
farmhouse.co.th นอกจากนี้หากมีความจ�ำเป็น ต้องเสนอวาระ
พิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบของทาง
ราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน
โดยในปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2560
				 บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้บคุ คลอืน่
หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน โดยจัด
ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้ส�ำหรับผู้มา
ประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดงขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุม
และการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถ
Download ได้จาก www. farmhouse.co.th ตามแบบพิมพ์ที่
กระทรวงพาณิชย์กำ� หนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นก�ำหนดทิศทางการลง
คะแนนได้
				 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะแจ้งขัน้ ตอนการออก
เสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยนับจ�ำนวนหุ้น
สามัญ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และ
ได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ โดยตรวจนับคะแนนเสียง
และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดย
ระบุผลการลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ทั้งนี้วาระแต่งตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้
ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล และไม่มกี ารเพิม่ วาระ
การประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
		 2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้การบริหาร
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์คณะกรรมการจึงก�ำหนดให้มมี าตรการ การท�ำรายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้
				 1.		 กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจ�ำ และท�ำกัน
ต่อเนือ่ งไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการ สามารถด�ำเนิน
การได้ โดยจะต้องอธิบายได้วา่ ราคาทีซ่ อื้ ขายนัน้ เป็นราคายุตธิ รรม
คุณภาพสินค้าและบริการเป็นทีย่ อมรับ และเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น
ทีจ่ ะน�ำมาตัดสิน ในการท�ำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารและจัดการ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะ
ต้ อ งเก็ บ เอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นการประกอบ
ค�ำอธิบาย ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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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
2017, commencing from December 1st to December 30th
2017.
				 Shareholders have the opportunities to authorize
other individuals or independent director to be the proxy in
attending the meeting and cast a vote. Proxy authorization
form B and meeting documents required are attached to the
letter of invitation and can also be download from www.
farmhouse.co.th which is in accordance with the 3 forms
stipulated by the Ministry of Commerce. The shareholders are
free to choose any form in order to specify the direction of
their votes.
				 In the shareholders’ meeting, the company shall
explain the voting process including the rights to vote which
deems that one share is equal to one vote along with meeting
regulations and the use of ballot in every agendas. The vote
shall be counted and the result shall be disclosed for each
agenda at the shareholders’ meeting. The result is specified
with the number of approval, disapproval and abstention.
Director appointment agenda gives the opportunities for
shareholders to exercise their rights in appointing director
individually and no uniform agenda were added to the meeting.
		 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.		 กรณีที่เป็นรายการที่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติประจ�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 การดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน บริษทั มีการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีการก�ำหนด “นโยบาย ค�ำสั่ง และวิธีการ
ดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัท ไป
ใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน” (ซึง่ นโยบายดังกล่าวได้ถกู บันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
7/2545) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้บรรจุวาระ
เรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และได้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
		 บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
เหล่านี้ได้รบั การดูแลอย่างดี โดยได้กำ� หนดความรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ดังนี้
		 ต่อผู้ถือหุ้น
		 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
		 1.		 เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
		 2.		 ด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะ
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะน�ำไปสู่
ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
		 3.		 มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
		 4.		 รายงานสารสนเทศส�ำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สารสนเทศทีร่ ายงานตามรอบระยะ
เวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมาย
และประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการ
จ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
		 5.		 จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�ำปี

				 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 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”
		 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’s 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’s
access to Company information.
		 5.		 A report of the Board of Directors’s responsibility
for the financial statements in the Annual Report shall be
prepared.
ANNUAL REPORT 2017 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

101

		 6.		 เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็น
วาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือก
ตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
		 7.		 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
		 8.		 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบและศึกษาข้อมูลก่อน
การประชุม
		 9.		 อ�ำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัน
เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วม
ประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน
		 10. ด�ำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
		 11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท
เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
		 บริษทั มีการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดย
มีการก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีแ่ น่นอน คือ บริษทั มีนโย
บายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้ และหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการ
ด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท โดย
บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
เงินปันผล ปี 2559

DIVIDEND IN 2016

จากก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
Paid from Net profit for the six-month
period ended 30 June 2016
จากก�ำไรสุทธิของ ปี 2559
Paid from Net profit for the year 2016
รวม / Total		
เงินปันผล ปี 2560

DIVIDEND IN 2017

จากก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
Paid from Net profit for the six-month
period ended 30 June 2017
จากก�ำไรสุทธิของ ปี 2560
Paid from Net profit for the year 2017
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

		 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:
บาทต่อหุ้น

จ่ายเมื่อวันที่

BAHT PER SHARE

DATE OF PAYMENT

0.74

วันที่ 22 กันยายน 2559
22nd September 2016

0.91
1.65
บาทต่อหุ้น

วันที่ 19 thพฤษภาคม 2560
19 May 2017

จ่ายเมื่อวันที่

BAHT PER SHARE

DATE OF PAYMENT

0.71

วันที่ 12 กันยายน 2560
12nd September 2017

รอเสนอและอนุมัติ
Wait for approval

รอเสนอและอนุมัติ
Wait for approval

		 ต่อลูกค้า
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจส�ำคัญ อันน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของ
บริษทั อย่างยัง่ ยืน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
		 1.		 ด�ำเนินธุรกิจด้านผลิต จ�ำหน่ายสินค้า และบริการ
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
		 2.		 ด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุง่ มัน่ พัฒนาสินค้าและบริการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิม่ คุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการ เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับการให้ขอ้ มูล
ที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
		 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 ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ ให้รบี แจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
		 6.		 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้อง
เรียนต่อบริษทั และค�ำร้องเรียนพึงได้รบั การเอาใจใส่และด�ำเนินการ
อย่างเป็นธรรม
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้จดั ให้มหี น่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลาง
ในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และค�ำปรึกษาในตัวสินค้าและ
บริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และ ทางเว็บไซต์ www.
farmhouse.co.th หรือ เฟชบุค๊ www.facebook.com/FarmhouseThai
ซึง่ จัดให้มเี จ้าหน้าทีซ่ งึ่ พร้อมให้บริการและด�ำเนินการอย่างถึงทีส่ ดุ
เพื่อให้ค�ำขอต่างๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความ
มั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค
		 ต่อคู่ค้า
		 คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ด้วยความเสมอภาคและ
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
		 1.		 มีระบบการคัดเลือกคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain)
ที่ มี การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามกฎหมายปฏิ บั ติ ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค
และเคารพซึ่งกันและกัน
		 2.		 รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า
ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
		 3.		 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน แลกเปลีย่ น
ความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อ
การเจริญเติบโตร่วมกัน
		 4.		 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้าและให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้รบี เจรจากับคูค่ า้ เป็นการล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

		 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.
		 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
		 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.
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		 5.		 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
		 ต่อคู่แข่ง
		 คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมาย โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 1.		 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่
เป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
		 2.		 ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
				 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
		 ต่อเจ้าหนี้
		 คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีหลัก
การและมีวนิ ยั เพือ่ สร้างความเชือ่ ถือให้กบั เจ้าหนี้ โดยก�ำหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 1.		 ปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ กลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
		 2.		 ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันอย่าง
เคร่งครัด
		 3.		 บริหารงานเพือ่ ให้เจ้าหนีม้ นั่ ใจในฐานะทางการเงินและ
ความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ดี
		 4.		 เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา	
		 5.		 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
		 ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม
เงือ่ นไขการช�ำระเงินที่ได้ตกลงไว้ลว่ งหน้า โดยไม่มกี ารผิดนัดช�ำระ
แต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ
		 ต่อพนักงาน
		 คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของบริษทั โดยก�ำหนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 1.		 ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือ
ส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือ
ผู้ไม่เกี่ยวข้อง
		 2.		 ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อ
บังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัท
		 3.		 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ ไม่กดี กันด้วยเหตุทางเพศ สีผวิ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ ความ
พิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
		 4.		 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยน
ความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง
สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตาม
ศักยภาพของแต่ละคน
		 5.		 ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
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		 5. The Company does not demand, receive or
consent to the receipt of properties or any other benefits
outside trade agreements.
		 Competitors
		 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.
		 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 2017, 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.

		 6.		 ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติ
งาน
		 7.		 จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่
พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การ
ท�ำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
		 8.		 เปิดโอกาสให้พนักงานมีชอ่ งทางสือ่ สาร เสนอแนะและ
ร้องทุกข์เกีย่ วกับการท�ำงาน ซึง่ ข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั การพิจารณา
และก�ำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน
		 9.		 จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมทัง้ จัดสภาพแวดล้อมการท�ำงานโดยค�ำนึงถึงหลักความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน
		 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการ
ด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
		 บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของพนั ก งานว่ า เป็ น
ทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลือ่ นองค์กรไป
สูค่ วามส�ำเร็จ บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเคารพต่อศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน
		 บริษทั มีการส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ เพิม่ ขีดความ
สามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้โอกาสในการเจริญ
ก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ควบคูก่ บั การ
ดูแลเรือ่ งค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับทักษะความ
รู้ ความสามารถหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
		ในขณะเดียวกันนัน้ บริษทั มีการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน ค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน พร้อมจัดตั้งคณะ
กรรมการหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานขึ้นมาดูแล
งานด้านนี้โดยเฉพาะ เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผา่ น
รูปแบบสวัสดิการด้านต่างๆให้กบั พนักงาน เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
				• ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น ห้องพยาบาล
ประจ�ำบริษัท ห้องอาหาร กองทุนเงินทดแทน ค่ารักษาพยาบาล
นอกเหนือจากกฎหมายก�ำหนด ประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน
ทุกคนคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ตรวจสุขภาพประจ�ำปี และฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
				• ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่ง
พนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ทุนการศึกษา
บุตร ซือ้ สินค้าราคาพิเศษ กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุกลุม่ สวัสดิการ
ด้านดอกเบี้ยที่พักอาศัย ฯลฯ
				• ด้านขวัญและก�ำลังใจ เช่น การฝึกอบรมสัมมนาทัง้
ภายในและภายนอกเพือ่ พัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถ รางวัล
พนักงานและหัวหน้างานดีเด่น รางวัลพนักงานอายุงาน 10 ปี เงิน
รางวัลจูงใจ กิจกรรมนันทนาการ งานเลี้ยงประจ�ำปี เงินช่วยเหลือ
กรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ฯลฯ
				• ด้านเงินออมเพื่ออนาคต เช่น เงินฝากพนักงาน
อัตราดอกเบีย้ สูงกว่าท้องตลาด กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินบ�ำเหน็จ
เกษียณ ฯลฯ

		 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.
		 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.
				• 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.
				• Welfares include service bus, uniform, childbirth
financial aid, children scholarship, the company’s shop with
deducted price for employees, collective accident insurance
policy, etc.
				• 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.
				• Saving for the Future Program includes saving
service with interest rate higher than the financial institution,
providence funds, retirement payment, etc.
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		 บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแล
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
อย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น
สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เครื่องช่วย
หายใจ เป็นต้น ซึง่ จัดให้มกี ารซ้อมอพยพหนีไฟและป้องกันอัคคีภยั
เป็นประจ�ำทุกปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการ
ติดตัง้ ระบบกล้องวงจรปิดเพือ่ เฝ้าระวังดูทรัพย์สนิ ของพนักงานและ
บริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
		 บริษัทได้ให้การสนับสนุนการจัดท�ำกิจกรรม 5ส. และ
กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการ สร้างเสริมสุขภาพเพื่อ
รณรงค์สง่ เสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพกายและใจทีด่ ี ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในสถานที่ท�ำงานให้น่าอยู่ โดยมีกิจกรรมรณรงค์ และฝึก
อบรมให้พนักงานสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า
อุบัติเหตุจากการเดินทางและ ยาเสพติดทุกประเภท 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 เพือ่
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ
และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆให้แก่
พนักงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่อง
ทางในการสื่อสาร อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคน ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันท�ำบุญบริษัท และ กิจกรรม
เพื่อสังคม โดยมีหลักปรัชญาในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อ
น�ำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัว และการท�ำงานซึ่งเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
		 ต่อชุมชนและสังคม
		 คณะกรรมการบริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบทีพ่ งึ
มีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม โดยให้ความส�ำคัญกับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง
และสุขอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้ งถิน่ เพือ่ ธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ สังคมและส่วนรวมทีด่ ี อีกทัง้
ยังแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝัง
จิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 1.		 ไม่ด�ำเนินธุรกิจที่ท�ำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิด
สิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
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		 The company encourages all staff to participate in
environment protection by establishing a committee on
occupational health and safety and workplace environment
for good practice of safety and hygiene. The committee
regularly examines safety of the workplace and organizes
24-hour security guard. Alarms, fire prevention system devices
as well as fire extinguisher were installed inside the buildings.
The staff are provided with equipment and tools and are strictly
supervised to act in good practice and to regularly check
conditions of all of systems and equipment, e.g. alarm system,
fire extinguishers, emergency lights, respirators, and so on.
Fire drills are also annually held both theoretically and
practically. CCTV are also installed as well as regularly
checked for safety of the staff properties.
		 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 business with
responsibility towards the nation, community and society by
placing importance on practicing appropriately and correctly
in accordance with various standards that are related to safety,
stability and sanitation as well as places importance on local
traditions to preserve good public and society. The Company
as well seeks for opportunities to support social contribution
activities and to continuously and earnestly cultivates
consciousness of responsibilities towards the society, and to
ensure that this will form in all levels of employees. The
formulated policies and guidelines are as follow:
		 1.		 Shall not operate business that could lead to a
deterioration of society and shall not violate the rights of others
in the community and society
		 2. Continuously and earnestly cultivate consciousness
of responsibilities towards the community and society as a
whole and ensure that this will form in the Company and to
all levels of employees.

		 2.		 ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง
		 3.		 ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความ
ส�ำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุน
การศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
บริเวณรอบๆ โรงงาน
		 4.		 ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาและ
ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที อันจะเป็นรากฐานของการอยูร่ ว่ มกันระหว่างโรงงาน
และชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
		 5.		 ก�ำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการด�ำเนินงานของ
บริษัท
		 6.		 ท�ำการส�ำรวจพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความ
ต้องการของชุมชน เพื่อให้การตอบสนองและการพัฒนาแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		 7.		 ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดย
ค�ำนึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้
รับอย่างยั่งยืน
		 8.		 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
		 9.		 ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
		 10. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุน
การจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
		 11. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ
ชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
		 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแผนงานประจ�ำปี เพือ่ ด�ำเนิน
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่การพัฒนาชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงานจนถึงการพัฒนาสังคม
ในวงกว้าง การจัดกิจกรรมสอนท�ำอาหารว่างอย่างง่ายให้แก่เด็ก
นักเรียนและสมาชิกชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน เพื่อเป็นการสร้าง
อาชีพเสริมให้กับชุมชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บริษัทฯ และชุมชน ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับ
องค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมเสมอมา เช่น การทอดกฐิน
สามัคคีกับทางวัดใกล้ชุมชน รวมถึงหน่วยงานเพื่อสังคมในชุมชน
การมอบเงินบริจาคและสิ่งของต่างๆ ให้แก่องค์กรสาธารณกุศล
ต่างๆ ทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูจาก รายงานแห่งความ
ยั่งยืน)
		 ต่อสิ่งแวดล้อม
		 คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึงคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับ
ประเทศ

		 3. Considered as the responsibility and primary
policy in placing importance with the community and society
activities by emphasizing on the sustainable development of
the society, community and environment as well as support
the youth education and public benefit activities to the
community around the factory.
		 4. Provide accurate information, create understanding,
listen to the problems and effects that may occur around the
community in order to solve the problem in a timely manner.
This will be the foundation of coexistence between the factory
and the community without any conflict and can be mutually
supportive.
		 5. Formulate measures for the prevention and
remedy of impact on the community and society as a
consequence of the Company’s operations.
		 6.		 Conduct survey and listen to the community’s
opinion and demand, in order to efficiently response and
develop Good Corporate Governance guidelines.
		 7. Support public benefit activities especially local
activities that the company groups operate business with by
taking into account the appropriateness and sustainable
benefits that the community and society should receive.
		 8. Promote the preservation of local culture and
traditions.
		 9. Cooperate with various agencies in developing
the community
		 10. Generate income and support community
economy through employing community members and support
community products.
		 11. Build good relationship between the Company
and the Society on the basis of propriety, transparency and
fairness.
		 Moreover, the Company has formulated annual plan
to continuously organize activities related to social
responsibility, from development of communities around the
factory to social development at large; where the Company
offered easy cooking class activities for students and
community members around the factory; 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 public charitable organizations
around the nation. (For more details can be seen in
sustainability report)
		 Environment
		 The Board of Directors operates businesses with regard
of responsibilities toward the environment and natural
resources by promoting the efficient and economical use of
energy; along with the awareness of the community and
society quality of life, both around the factory and national
level.
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		 บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมเป็นอย่างยิง่ การเลือกเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และ
กระบวนการก�ำจัดของเสีย รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก�ำหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 1.		 ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการด�ำเนินงาน
อย่างสม�่ำเสมอ
		 2.		 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงาน
ทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
		 3.		 ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับในเรื่องสิ่งแวดล้อม
		 4.		 ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบ�ำบัด และฟืน้ ฟูการทดแทน
การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
		 5.		 มีระบบคัดเลือกคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain)
ที่ด�ำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
		 6.		 ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
		 7.		 ค�ำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยไม่กอ่ ให้มผี ลกระทบต่อความเสียหายของ สิง่ แวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเกิดน้อยที่สุด
		 8.		 เป็นผูน้ ำ� ในการส่งเสริมการใช้และการอนุรกั ษ์พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืน
		 ต่อภาครัฐ
		 คณะกรรมการบริษทั ด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ของภาครัฐ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 1.		 ศึกษาและท�ำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและไม่ด�ำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
		 2.		 ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อท�ำธุรกรรม
กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
		 3.		 สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษทั และภาครัฐในขอบเขต
ที่เหมาะสม
		 4.		 ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีทเี่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น
		 บริษัท ด�ำเนินธุรกิจแบบสุจริต ซื่อตรงให้ความร่วมมือ
สนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด มีการช�ำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ รวมถึงค่าธรรมเนียม
ต่ า งๆ ของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ทุกประเภท

108

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

		 During the year 2015-2016, the Company has
constructed new manufacturing factory and has taken into
consideration in operating business with due regard for the
impact on the environment; by starting from the procedure of
constructing the factory, selecting technologies used in the
manufacturing process and waste treatment method which
include research and development innovation that will support
the efficient use of energy. Formulated policies and guidelines
are as follows:
		 1.		 Operate business to be in comply with the laws,
regulations and policies on the environment with due regard
for the impact on natural resources and the environment;
including regular revisions and assessments of operating
performance.
		 2. Create organizational culture and build awareness
to all level of employees in order to encourage cooperation
and responsibility for efficient and sustainable management
of the environment and utilization of resources.
		 3. Promote knowledge and training on environment
to Executives and employees at all level.
		 4. Promote environmental management system,
from the economical use of resources to the sustainable
treatment and rehabilitation, replacement, monitoring and
prevention of impact on natural resources.
		 5. A system for selection of trade partners in the
value chain who operate businesses in an environmental
friendly manner.
		 6. Developed and published environmental friendly
technology.
		 7. Taking into account the alternatives in utilizing
from natural resources without causing impact or damage or
caused minimal damages to the environment and people’s
quality of life.
		 8. Become the leader in promoting the use and
preserve of energy efficiently for sustainable benefit of the
society and public.
		 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.
		 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.

		 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
		 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 1.		 ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	
		 2.		 ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั
และไม่นำ� ทรัพย์สนิ ทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บคุ คลอืน่ ใช้โดย
มิได้รับอนุญาต
		 3.		 เคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ ไม่ละเมิด
หรือน�ำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
		 4.		 ผลงานทีพ่ นักงานได้สร้างสรรค์หรือทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ให้ถอื เป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั และเมือ่ พ้น
สภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด
		 และในปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาแต่อย่างใด
		 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
		 คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยก�ำหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 1.		 ไม่กระท�ำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน
		 2.		 ให้ความรูค้ วามเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน
เพื่อน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
		 3.		 ไม่จำ� กัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยง
การแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
		 4.		 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่
เชือ่ ว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม
สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค�ำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่
และด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม
		 การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน
		 “บริษทั ” เป็นผูน้ ำ� ในการผลิต และจัดจ�ำหน่ายเบเกอรีท่ สี่ ร้าง
ความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความ
เชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จึงได้พฒ
ั นาระบบบริหารจัดการ
ที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนัน้ จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ
“แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ด้วย
ความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อ
การพัฒนาองค์กรและประเทศ
		 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัท และเพื่อเป็นข้อก�ำหนดให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย
เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

		 Non-Infringement of Intellectual Property
		 The Board of Directors pursues a policy of non
infringement of intellectual property by prescribing the following
guidelines.
		 1. Business undertakings shall be consistent with
laws, regulations and contractual obligations governing
intellectual property rights.
		 2. Intellectual property works of the Company shall
be maintained. Such intellectual properties shall not be used
or allowed to be used by others without authorization.
		 3. The intellectual property rights of others shall be
respected. The works of others shall not be infringed or applied
to personal use except where a license has been obtained or
a fee paid to the owner of the work.
		 4. Intellectual property of creative works produced
by employees shall vest in the Company. Upon termination
of employment, such intellectual property works must be
returned to the Company regardless of the form that it is
stored.
		 Last year, we did not have any incident concerning
intellectual property infringement.
		 Non-Violation of Human Rights
		 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.
		 Anti-Corruption
		 “The Company” is the leader in manufacturing and
distributing bakery, which create popularity and create highest
satisfaction to consumers. In order to build confidence to all
group of stakeholders, the Company has developed
management system that are transparent, efficient and in
accordance with the Good Corporate Governance policy. The
Company will not accept any form of corruption, both directly
or indirectly, therefore, the Company had signed the
declaration of intention to join “Thai Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption” Project on 21st November
2014; with profound awareness that corruption will be the
significant obstacles for the development of the Country and
the organization.
		 The Company has provide Anti Corruption Policy as
a clear guideline and regulation for the Board of Director,
Executive and all employees to practice in accordance with
the policy as well as to develop into a sustainable organization.
The policy and guideline are as follow:
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		 1.		 กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เรื่องทุจริต ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม และมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่
ก�ำหนดไว้ใน “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” รวมทั้งระเบียบ
และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะก�ำหนดขึ้นต่อไป
		 2.		 บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติ และ
รักษาวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ดึ มัน่ ว่า การทุจริตเป็นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้
ทั้งการกระท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
		 3.		 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึง
ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวม
ทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทก�ำหนด
		 4.		 บริษัทต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่
ปฏิเสธการทุจริต หรือแจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย
บริษัทจะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่
ปฏิเสธการทุจริต แม้วา่ การกระท�ำนัน้ จะท�ำให้บริษทั สูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ
		 5.		 ผูท้ กี่ ระท�ำทุจริต เป็นการท�ำผิดต่อแนวทางปฏิบตั ขิ อง
บริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท
ได้ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการ
กระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
		 6.		 บริษัทก�ำหนดให้ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตผ่านสือ่ ทัง้ ภายในและภายนอก เช่น Intranet Website บริษทั
และรายงานประจ�ำปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษทั เป็นการปฏิบตั ิ
ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
		 ในปี 2560 ในฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ด�ำเนินการตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ระดับ
การพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทฯ อยู่ใน
ระดับที่ 4 Certified (ซึ่งเป็นระดับที่มีการแสดงให้เห็นถึงการน�ำไป
ปฏิบตั ิ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ
ทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ การได้รับการรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
หรือได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก
ต่อการด�ำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
		 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้
พนักงาน คู่คา้ ที่ท�ำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนทั้งใน
รูปแบบเอกสารทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บ
ไซด์ของบริษัทฯ ให้รับทราบ ว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุก
รูปแบบ ไม่วา่ ในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้ประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
และมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้
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		 1. The Board of Directors, Executives and employees
in all levels are required to comply with the Company’s
anticorruption policy and code of conduct, and not to get
involved in corruption issues either directly or indirectly; as
well as to perform in accordance with the specified “Good
Corporate Governance Policy” including the related regulations
and the Company’s performance manual along with other
guidelines that the Company may formulate in the future.
		 2. The Company is committed to raise awareness,
value, attitude and maintain organizational culture and adheres
to the believe that corruption is unacceptable, which applies
to both transaction with the Government and the private sector.
		 3. The Board of Directors, Executives and employees
in all level shall not neglect or ignore when witnessing any
corrupted behaviors relating to the Company, and are required
to inform their supervisor or person in charge, and provide
cooperation for examination of facts. This includes providing
channels to receive complains from outsider, in accordance
with the Company’s specified regulations.
		 4. The Company will fairly treat and protect the
employees who rejected the act of corruption or report any
corrupted behaviors relating to the Company. The employees
who rejected the act of corruption will not be demoted, punish
or faced with negative result even though such action may
cause the Company to lose business opportunities.
		 5. Person engaging in corruption is violating the
Company’s code of conduct, and shall be subjected to
disciplinary action as specified by the Company’s regulations,
and may be subjected to legal penalties if such conduct also
violates the laws.
		 6. The Company determines to publicize the AntiCorruption Policy through internal and external media such
as the Company’s Intranet Website and annual report. By
which the aforementioned policy is the practice under the
Anti-Corruption law of Thailand.
			 As being the member of Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption Committee in 2017, the
Company has performed anti-corruption policy continuously,
and the level of sustainable development on anti-corruption
of the Company was accredited as Level 4: Certified
(representing pragmatic implementation, adequate and
suitable procedures as verified by Audit Committee, being
certified member of Private Sector Collective Action Coalition
against Corruption Committee or being audited by independent
external party with regard to performing anti-corruption policy)
		 The company has published anti-corruption policies
in the form of written document for employees, trading partners
and all stakeholders as well as disclose information on the
Company website. In order for all to acknowledge that the
Company will not accept any form of corruption whether it is
the giver or the receiver, where risk related to corruption are
evaluated. The Company has formulated a clear guideline
which is in conform with the aforementioned risk, in order to
perform in accordance with the policies regularly. Moreover,

บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจ
เกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน อาทิ สารแสดงเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ การบรรยายหลักสูตร
“Anti-Corruption” ส�ำหรับพนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับ
ความรูใ้ นเรือ่ งการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ
ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจ�ำทุกปี
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการมีระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศส�ำคัญที่มีหรืออาจ
มีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษทั หรือ
ต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่ส�ำคัญอย่างรวดเร็วเท่า
เทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น
		 1.		 สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่
งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปี
		 2.		 สารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน
การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ
				 โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และส่งในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในเวลาที่ก�ำหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทั www.farmhouse.co.th ทัง้ ภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ด�ำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไป
ตามข้อก�ำหนด
		 การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย
		• วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
		• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
		• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
		• กฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		• กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภายใน
			 และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
		• รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		• งบการเงินรายไตรมาส และประจ�ำปี
			 ทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า
		• รายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1
		• การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน Opportunity day
		• หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
			 บรรจุวาระการประชุม
		• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญ
			 ผู้ถือหุ้น
		• และข่าวสารทางการตลาดต่างๆ และการท�ำกิจกรรม
			 ทางสังคมของบริษัท

the Company supports activities that promote employees to
have understanding about anti-corruption such as Message
from the Managing Director declaring the intention of anticorruption, seminar of “Anti-Corruption” program for
employees, new employee orientation training on “AntiCorruption Policy”, organize activities that measures the level
of knowledge on Anti-Corruption, knowledge and understanding
assessment for the Executives and all level of employees
annually.
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
		• Company vision and mission
		• Nature of Business
		• Good Corporate Governance Policy
		• Charter of Audit Committee and Risk Management
			Committee
		• Charter of Internal Audit and Internal Auditor Code
			 of Conduct
		• Major Shareholders’ Name List
		• Quarterly and Annual Financial Statement available
			 both present issue and previous issue
		• Annual Report and Form 56-1
		• Meeting with analysts and investor on the
			 Opportunity day
		• Rules for shareholders to propose meeting agenda
		• Shareholders letter of invitation and General
			 Shareholders’ Meeting Report
		• Marketing news and Company’s social activities
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		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่
เกีย่ วกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิน
ใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้ก�ำชับให้
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบ
ถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่ำเสมอ และทันเวลา รวม
ถึงได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็น
ประจ�ำทุกปี และในปี 2560 ได้จัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ เพือ่ ประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ซึง่ ฝ่ายบริหาร
ของบริษัท ได้ให้ความส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
		 ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอ
ทราบข้อมูลบริษทั ได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3444 หรือที่ website
www.farmhouse co.th หรือที่ e-mail address petcharat.ana@
pbplc.co.th
		 นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน
พบกลุม่ สหพัฒน์” ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 9 ภายในงาน Saha Group Fair
ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30
มิถุนายน 2560 โดยมีการจัดท�ำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และ
ผลประกอบการของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ สหพัฒน์ มอบให้กบั
นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้
ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 5.1.		 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
					 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
					คณะกรรมการของบริษทั มีจำ� นวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
					• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6 ท่าน
					• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4 ท่าน
					• กรรมการตรวจสอบและอิสระ 5 ท่าน
						 (ในกรรมการอิสระ 5 ท่านนี้ มี 4 ท่าน
						 เป็นกรรมการตรวจสอบ)
		 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการ บริษัท มี
วาระการด�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 อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่ จ�ำนวนกรรมการ
บริษัทมีมากกว่าแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 เนื่องจากคณะกรรมการของ
บริ ษั ท ประกอบด้ ว ยบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู ้ ความสามารถ และ
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

		 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 2017, 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
investors from every institute, shareholders and analysts.
Investor can request for company information at 02-2093000
ext 3444 or at website www.farmhouse.co.th or at e-mail
address: petcharat.ana@pbplc.co.th.
			 In addition, the Company and the other companies
in Sahapat Group cooperated with Stock Exchange of Thailand
for the 9th consecutive year to organize the event of “Meeting
of Analysts and Investors with Sahapat Group no. 21” at Queen
Sirikit National Convention Centre, on Friday June 30, 2017.
The Company and the other companies in Sahapat Group
have distributed the summary of company’s history and
operating performances to the participating analysts, investors,
and mass media. Moreover, the Company has responded to
all queries to be sent via Email by the shareholders, investors
and other related persons during the past year.
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
					• Director with executive officer roles
						6 persons
					• Directors without executive officer roles
						 4 persons
					• Audit committee member and independent
						directors
					 5 persons (within 5 Independent directors 4 of
					 them are audit committee)
		 The board of directors is responsible for performing
their duties in accordance with the company’s laws, objectives
and regulations as well as the resolutions of the shareholder
meeting with honesty and cautious to protect company’s
interests. The board of directors has definite term of office.
According to the company’s regulations, at each annual
general shareholders’ meeting, one-third of the directors must
resign from the position. Directors who have been in term of
office the longest shall resign first. Resigned director can be
re-elected. However, even if the amount of directors exceeded
the guideline of good practices, which is in accordance to

ประสบการณ์ ห ลากหลาย มี ค วามสามารถเฉพาะด้ า นที่ เ ป็ น
ประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะ
ผูน้ ำ� ให้ขอ้ เสนอแนะ ในทุกๆด้าน และ ให้แง่คดิ กับบริษทั เป็นอย่าง
ดีมาโดยตลอด
		 คณะกรรมการบริษัท มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้
อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ได้ก�ำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น
		 5.2		 คณะกรรมการชุดย่อย
					 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 คณะ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรอง
งาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งได้มีการก�ำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดหน้า 53
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามรายละเอียดหน้า 58 และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียด
หน้า 59
		 5.3 		 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
					 ของคณะกรรมการ
					 ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
					คณะกรรมการบริษทั มีสว่ นร่วมในการให้ความเห็นชอบ
วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท และเพื่อที่จะด�ำเนินการ ให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้ง
คณะท�ำงานแผนกลยุทธ์ขนึ้ เพือ่ ก�ำหนดแผนกลยุทธ์รวมของบริษทั
และจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางใน
การด�ำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และ
ประเมินผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณ
ที่ก�ำหนดไว้
					 ตามที่ ค ณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศใช้ “หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560” ซึง่ ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความ
ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
					วิสัยทัศน์ (Vision)
					เป็นผูน้ ำ� ในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ
และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม
และสิ่งแวดล้อม
					 พันธกิจ (Mission)
				 1.		 วิจัย พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ
ให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีคุณภาพ
ทีด่ ี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภค
					 2.		 พัฒนาระบบการผลิตให้ทนั สมัย สะอาด ปลอดภัย
ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ระบบการควบคุมทีด่ ี มีประสิทธิภาพ
และสามารถแข่งขันได้

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 subcommittees 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 53, 58 and 59 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.
					 The Securities and Exchange Commission has
updated the principle of Good Corporate Governance for Listed
Company in 2017 to emphasize sustainability, thus the
Company reviewed the Vision and Mission on February 20,
2018 as following,
					Vision
					 Being the leader of bakery manufacturer and
distributor to serve clean, fresh, safe, nutritional products at
international quality standard together with the responsibility
to the consumers, society, and environment .
					Mission
					 1.		 Research and develop innovation of
healthy products, focusing on using natural, high-quality,
delicious, clean, fresh, safe, and useful raw material.
					 2.		 Develop modern, clean, safe production
process with smart technology, and good, effective controlling
system to support competitiveness.
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					 3.		 พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง
โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและบริหาร
จัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ทันต่อความต้องการ
					 4.		 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้
มีความรูท้ นั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก มีความ
คิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตใน
หน้าที่การงาน
					 5.		 รู้รัก สามัคคี ให้ความเป็นธรรม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับองค์กร
		 ในด้านบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารบริษทั ได้จดั ให้มกี าร
แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้างและการปฏิบัติตาม
หน้าที่ มีการก�ำหนดระดับอ�ำนาจด�ำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังกล่าว ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะการลงนาม
ผูกพันบริษทั ได้กำ� หนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้แล้วว่า ให้กรรมการ
สองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษทั โดย
คณะกรรมการอาจก�ำหนดชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
บริษทั พร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษทั ตามข้อบังคับ ของบริษทั
					จริยธรรมทางธุรกิจ
					 คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการกระท�ำในสิ่งที่
ถูกต้อง จึงได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และจรรยา
บรรณพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินกิจการของบริษัท
กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกันใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทัง้ ต้อง
ใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ ละเว้น
การกระท�ำ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และส่วนรวม
					การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
					 ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
ทั้งนี้ มีการแยกอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน
					เลขานุการบริษัท
					 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวเพชรรัตน์
อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่าย
การเงิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ด�ำรง
ต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
					 1.		 ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อ
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มี
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

					 3.		 Develop selling and delivery management
with analytic and managerial information technology to provide
goods and services for the consumers with timely, efficient,
clean, and safety manner
					 4.		 Encourage and develop potential of
employees to have knowledge of changing technology,
creativity, and capability to accomplish growing career path
					 5.		 Establish love, unity, and fairness in
compliance with good corporate governance principle to
support strengthening and sustainable organization
		 Role of duties and responsibilities of the board of
directors and the executive officers are clearly separated and
specified, both structure and performing duties; level of
authority in conducting any activities on each aspect are clearly
specified and the role of duties and responsibilities are regularly
report to related person, especially, signing to bind the
company. It was specified in written form that two director
shall co-signed and affix the company seal. The Board may
specify names of director who have the authority to sign to
bind the company and affix the company seal in accordance
with the company’s regulations.
					 Business Ethics
					 The Board of director adhere to do the right
things, therefore issued a procedure concerning business
ethics and employee integrity as a guideline in business
operation. The Directors, Executive Officer and employees
are to collaborate in performing their task with honesty under
the scope of laws and their duties, which also includes using
their discretion to avoid any action that may cause damages
to the company and the public.
					 Authority Differentiation
					 Chairman of the Board of Director is a director
that does not participate in management and must not be the
same person with the director or Managing Director. The
authorities are clearly differentiated.
					 Company Secretary
					 The Board of director appointed Ms. Petcharat
Anantawichai, director and senior management in accounting
management division and finance division, which is the experts
and suitable experience to sit in the position of the Company’s
Secretary with the scope of duties and responsibilities as
follows:
					 1. To give preliminary consultation to the
directors regarding company’s laws, regulations and
conditions. Monitor to ensure that such rules and regulations
are practiced regularly and correctly. Including report the
significant changes to the directors.

					 2.		 ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทั และฝ่าย
จัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งด�ำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริษัท
					 3.		 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และ ประชุมกรรมการ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึง
ปฏิบัติตา่ งๆ
					 4.		 บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
					 5.		 ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					 6.		 จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
							• ทะเบียนกรรมการ
							• หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุม
								 คณะกรรมการบริษัท
							• หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุม
								 ผู้ถือหุ้น
							• รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท
								 ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
							• รายงานประจ�ำปี
							• แบบ 56-1
					 7.		 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน
โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
					 8.		 ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนประกาศก�ำหนด
					 ระบบการควบคุมภายในและ
					 การตรวจสอบภายใน

					 บริษัท ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน ภายใต้แนวความคิด
ทีว่ า่ ระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึง่ ระบบใดโดยเฉพาะหรือ
เป็นระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจ�ำขององค์กร แต่การ
ควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่าย
บริหารใช้ปฏิบัติงานการจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
และสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีการ
ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอ�ำนาจอนุมัติและด�ำเนินการ ซึ่งจัด
ท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระจายอ�ำนาจการบริหารและอนุมัติ
จากผูบ้ ริหารระดับสูงไปตามแต่ละล�ำดับขัน้ เพือ่ ให้การบริหารงาน
สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการมี
ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
จึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีสายบังคับบัญชา
ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงานตามแผนงานทีว่ าง
ไว้เป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

					 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
							• List of the Board of Director
							• Letter of Invitation / Minutes of the
								 Board of Directors’ Meeting
							• Letter of Invitation / Minutes of
								Shareholders’ Meeting
							• Shares Purchased and Sales Report
								 of the Company, Board of Directors
								and Executive officers
							• Annual Report
							• 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 2016,
adjustment were made to the regulations related to authority
to authorize and perform, which were compile into written
form. By decentralizing in management and authority in all
level be able to manage the work in response to the expansion
and growth of the Company. Moreover, the Board of Director
foresee the importance in having good internal control system
and appropriate risk management, therefore, assigned internal
audit that serve directly to the audit committee to be
responsible in auditing and evaluating internal control of each
sector in accordance to the plan set yearly. Internal audit is
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บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ ในกรณีทผี่ ตู้ รวจ
สอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานใดมีความบกพร่อง
มีความเสีย่ ง มีความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ ผิดหลักจริยธรรมหรือคุณธรรม ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอไปยังกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการให้มกี ารสัง่ การ เพือ่ ตรวจสอบระบบนัน้ ๆ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
		 5.4		 การประชุมคณะกรรมการ
					 บริษัท ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่าง
สม�่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระชัดเจน เพื่อทบทวนและ
พิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจน
งบการเงินประจ�ำเดือน และ ก�ำหนดนโยบายการบริหารที่ส�ำคัญ
และจ�ำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุมให้คณะ
กรรมการทราบด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยก�ำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอด
ทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ ในปี 2560 ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จ�ำนวน 13 ครั้ง ตาม
รายละเอียดหน้า 51
					 เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการ
ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สรุปสาระส�ำคัญ และมติคณะ
กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่าน
ได้รบั รายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
		 5.5		 การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท
					 คณะกรรมการของบริษทั ได้มกี ารปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
ครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยได้มกี ารประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี และในการประชุมคณะ
กรรมบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ประชุม
รับทราบการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการ ประจ�ำปี
2560 โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน มีค�ำถามทั้งหมด 43 ข้อ
มีหัวข้อประเมินดังนี้
				 • โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
					• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
						 คณะกรรมการ
					• การประชุมคณะกรรมการ
					• การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
					• ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
					• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
						 ผู้บริหาร
					 สรุปผลโดยรวมได้ว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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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 2017, the board of directors held 13
meetings as a normal agenda according to the detailed on
page 51.
					 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.1/2017 on January 10, 2017, the meeting
acknowledges the Board management evaluation results for
the year 2017. The evaluation form is separated into 6 parts
with the total of 43 questions. The evaluation topics are as
follows:
					• Structure and qualification of the Board
					• Roles of duties and responsibilities of the
						Board
					• The Board Meetings
					• Task performance of the Board
					• Relation with the management section
					• 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		 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
				 ค่าตอบแทนของกรรมการ : บริษัท ได้ก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการน�ำไป
จัดสรรเอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
		 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร : บริษัท ได้ก�ำหนดค่า
ตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในแต่ละปี และผลการด�ำเนินงานของ
ผู้บริหารแต่ละท่าน โดยใช้ระบบ Key Performance Indicators
(KPIs)
					 ปี 2560 บริษัท ได้จา่ ยค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริหาร ดังรายละเอียดในส่วน 8.4 เรือ่ งค่าตอบแทน
กรรมการ และ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ตามรายละเอียดหน้า 63-65
		 5.7		 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
					 กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้
ความสามารถ มีศกั ยภาพ โดยมีกรรมการ 5 ท่าน ได้ผา่ นการอบรม
ของสถาบัน IOD ในหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย มีกรรมการ
อีก 9 ท่าน ได้ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) และมีกรรมการ 1 ท่าน ได้ผ่านหลักสูตร The Role of
Chairman (RCP) ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ส�ำคัญและ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
					 กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญในการเข้า
ร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ป็นการเพิม่ พูน
ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง และได้นำ� ความรูด้ งั กล่าวมา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยในปี 2560 กรรมการ
และผูบ้ ริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
ในหัวข้อที่ส�ำคัญ เช่น การอบรมหลักสูตร Financial Statement
for Directors (FSD) การเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) เป็นต้น
					 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อบริษัทมีการแต่ง
ตัง้ กรรมการท่านใหม่ ทางคณะกรรมการจะจัดให้มกี ารประชุมเพือ่
ชี้แจงรายละเอียดของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการ
เป็นกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทัง้ เอกสาร
เกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานประจ�ำปี และ
ตอบข้อซักถาม ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ

		 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 2017, the company paid compensations to
the board of directors and the executives. Details are shown
in compensation for directors and executives on page 63-65
		 5.7		 Development of Director and
					 Executive Officers
					 All Directors have the qualifications as required
by the rules and regulation of Stock Exchange of Thailand,
and are knowledgeable, competent, and potential. Five
Directors of the Company have passed the Director
Certification Program (DCP) of Thai Institute of Directors. Nine
Directors of the Company have pass Director Accreditation
Program (DAP), and another one Director has passed the
Role of Chairman Program (RCP). All three programs are
important and necessary training programs to perform duties
and responsibilities of Director.
					 The Directors and Executives of the Company
have realized to attend the program and join the seminar to
improve knowledge to be adopted to perform their duties
continuously. The Directors of the Company have participated
in the program related to their operation, such as Financial
Statement for Directors (FSD), the seminar of the Securities
and Exchange Act (new revision), and so on.
					 With regard to the orientation for New Directors,
when the Company has appointed New Directors, the Board
shall arrange the meeting to inform the information of the
Company, the responsibilities of the Board of Directors and
Sub-Committee (if any), as well as provide the documents of
related Charter of the Committee, the annual report, and
answer the inquires along with listen to his/her suggestions.
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		 5.8		 แผนการสืบทอดต�ำแหน่งงาน
					 (Succession Plan)
					 บริษัท ได้มีการจัดท�ำ แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
งาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหาร
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทได้วาง
นโยบายในการสืบทอดต�ำแหน่งงานในหน้าที่ต่างๆ โดยเตรียม
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อทดแทนและปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนต�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.		 จัดให้มีผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป ได้มีโอกาส
ใกล้ชิดและได้ท�ำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงทั้งในระดับสายงาน
และข้ามสายงาน
					 2.		 เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง
ให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้นเพื่อรับงานบริหาร
ระดับสูง
					 3.		 เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงาน
ของสายงานอื่นในกรณีจ�ำเป็น
					 4.		 ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารระดับรองทีม่ ศี กั ยภาพเป็น
ผู้สืบทอดและวางต�ำแหน่งให้เหมาะสม
					 5.		 จัดให้มี Committee ต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนางานและศักยภาพของกรอบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
					 6.		 จัดอบรมผูบ้ ริหารระดับสูงและระดับกลางให้มี
จิตส�ำนึกในความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมอง
องค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
					 7.		 จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่ายให้มีศักยภาพ
มากขึน้ ฝึกการวางแผนล่วงหน้าและเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็น
ระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
					 8.		 พัฒนาให้ผบู้ ริหารระดับรองๆ ได้จดั ท�ำแผนงาน
และน�ำเสนออย่างเป็นระบบ
					 9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผูบ้ ริหารทุกระดับ ยึดถือ
ธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข

การปฏิบัติตาม CG CODE
		 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผูน้ ำ�
ขององค์กร ได้ศึกษาและได้รับฟังค�ำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG
Code) จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการน�ำไปใช้สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว
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		 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.

COMPLIANCE WITH CG CODE
		 The Board of Directors has recognized leadership role
of the organization, and participated in the programs of good
corporate governance for listed companies for the year 2017
(CG Code) to be able to understand the benefits and good
practices to add value to the Company in a sustainable manner.

		 คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินการปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ิ
ใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้
หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว เพื่อประโยชน์ในการ
สร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยัง่ ยืน ตรงตามความมุง่ หวังของทัง้ ภาค
ธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม
		 บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ดำ� เนินธุรกิจ
มากว่า 30 ปี และมีการเติบโตต่อเนือ่ งเรือ่ ยมา เมือ่ ถึงเวลาทีบ่ ริษทั
จะต้องเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านของบุคลากรที่ร่วมงานและเติบโตมา
พร้อมกับบริษัท ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ได้ครบวาระเกษียณอายุการ
ท�ำงาน ดังนัน้ เพือ่ ให้บริษทั สามารถด�ำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนือ่ ง
และมั่นคง บริษัทจึงมีการวางแผนเพื่อรองรับการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรในรุน่ ต่อไป ในต�ำแหน่งงานต่างๆ
ให้มคี วามรูค้ วามสามารถน�ำพาบริษทั ให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยเชิญ
บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับบริษัท เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความรู้ และค�ำแนะน�ำในการบริหารจัดการด้านต่างๆ
ดังนี้
		 1.		 คุณสุชาติ รัตนเจียเจริญ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้ช่วย
กรรมการผู้อ�ำนวยการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ คุณสุชาติ
ท�ำงานร่วมกับบริษัทมาเป็นเวลานาน จนเกษียณอายุการท�ำงาน
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานด้านเครื่องจักร
และการผลิตของบริษทั เป็นอย่างดี สามารถช่วยถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้กับบุคคลรุ่นต่อไป ที่จะขึ้นมาสืบทอด
ต�ำแหน่งงาน ท�ำให้การท�ำงานมีความต่อเนื่องอย่างราบรื่น
		 2.		 คุณวัชรี ถิ่นธานี ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ ดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน การก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี และเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง
จากความรู้ ความสามารถของคุณวัชรี ช่วยให้ระบบการท�ำงาน
ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณวัชรีได้เกษียณอายุราชการ
จากส�ำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
		 3.		 คุณสายพิณ กิตติพรพิมล ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้ช่วย
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ ดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม
เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์โดยตรงทางด้านงานสารสนเทศ (IT) สามารถ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละแนะน�ำวิธกี ารบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศ
ให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ซึง่ คุณสายพิณ ได้เกษียณอายุการท�ำงาน
จากธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 4. คุณอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้ช่วย
กรรมการผู้อ�ำนวยการ ดูแลรับผิดชอบระบบงานซอฟท์แวร์ของ
บริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความช�ำนาญงานด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สามารถบริหารจัดการงานด้านการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษทั ซึง่ คุณอุบลลักษณ์ ได้
เกษียณอายุการท�ำงานจากธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ใน
ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
Enterprise Architecture and IT Strategy

		 The Board of Directors has evaluated their performance
in compliance with CG Code to ascertain the procedures and
development plans to be suitable with business nature, and
encouraging sustainable value to the Company as been
generally expected by the business sector, investors, capital
market, and the entire society.
		 President Bakery Public Company Limited has
operated its business for more than 30 years and has been
growing continuously. As it is time for the Company to enter
into an era of change through personals who have work and
grow along side with the Company, which these personals
have meet their term of office. Therefore, for the company to
operate its business continuously and stability, the Company
has plans that support effective management by inviting
individuals with knowledge and competency to join with the
company, to pass on their experience, knowledge and advise
in management on various aspect.
		 1.		 Mr. Suchat Ratanajiajaroen holds the position of
Assistant Managing Director and Board of Director Advisor.
Mr. Suchat has been working with the Company for years until
he meets the terms of office. He is greatly experienced and
expertise in machines and Company’s manufacturing. Mr.
Suchat is capable of passing on useful experience and
knowledge to the next generation who will be the succession
of the position, which will allow the work to continue smoothly.
		 2. Mrs. Watcharee Tintani holds the position of
Assistant Managing Director with the responsibilities in
supervising internal audit, Good Corporate Governance and
act as the Chairman of the Procurement Committee. Mrs.
Watcharee’s knowledge and competence will help the system
to operate efficiently. Mrs. Watcharee was retired from BOI
with the position of Director, Thailand Board of Investment,
Shanghai Office, China
		 3. Ms. Saipin Kittipornpimol holds the position of
Assistant Managing Director, responsible for supervising and
monitoring Information Technology system in general. Ms.
Saipin is an individual with direct experience on Information
Technology (IT) and is capable of passing on the knowledge
as well as advise on the method of Information Technology
management to be more efficient. Ms. Saipin had retired from
TMB Bank Public Company Limited, in the position of First
Executive Vice President
		 4. Ms. Ubolluck Luevoravinyu holds the position of
Assistant Managing Director and is responsible in the
Company’s software system. Ms. Ubolluck is an individual
with experience and expertise in computer programs. She is
capable of managing the use of computer program for the
maximum benefit for the Company. Ms. Ubolluk was retired
from TMB Bank Public Co., Ltd. on the position of First
Executive Vice President, Chief Executive Enterprise
Architecture and IT Strategy.
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		 5.		 คุณอาคม เวพาสยนันท์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษา
ด้านการก่อสร้าง จากความรู้ ความสามารถของคุณอาคม สามารถ
ให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
บริษัทมีการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
รวมทั้งศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่ง จะส่งผลให้งานด้านก่อสร้าง
ของบริษัทปลอดภัย ได้มาตรฐาน รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ ได้
สูงสุด ปัจจุบันคุณอาคม ด�ำรงต�ำแหน่ง นายกสมาคมนักผังเมือง
ไทย พ.ศ. 2559-2560
ั น์ โควศุภมงคล ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นทีป่ รึกษา
		 6.		 คุณพิพฒ
ด้านสารสนเทศ เป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศ
สามารถให้ค�ำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ และ
ระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ
		 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยการร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นการร่วมมือที่เกี่ยวข้องใน
หลายด้าน ประกอบด้วย งานวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการ
องค์ความรู้ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตและ
บริการด้านอาหาร ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ระดับประเทศ และได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติ
วิญทกร ผูช้ ว่ ยอธิการบดี ฝ่ายวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็น
ที่ปรึกษา และให้ความรู้ด้านการจัดการ ระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
รับนักศึกษาสหกิจศึกษา จากสถาบันดังกล่าว มาฝึกงานกับทาง
บริษัท ทั้งทางด้านสารสนเทศ และการผลิต ซึ่งถือเป็นการพัฒนา
บุคลากรร่วมกัน เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั ประสบการณ์การท�ำงานตาม
สายงานที่เรียนมา และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และบริษัท
ได้มีโอกาสคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับ
บริษัทต่อไป

120

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

		 5. Mr. Arkom Vephasayanant holds the position of
construction advisor. Mr. Arkom is an individual with knowledge
and competence and is capable of giving useful advises that
substantially benefits the Company. Due to the construction
on the new factory at Bangchan Industrial Estate including
several distribution center which allow the Company’s
construction to be safe, up to the standard and can be utilize
to its maximum potential. At present, Mr. Arkom is holding
the position of President of Thai City Planners Society during
the year 2016-2017.
		 6. Mr. Pipat Kowsupamongkol holds the position of
information technology advisor. Mr. Pipat is the individual with
experience related to information field and is capable of giving
advise on information system development and logistic system
to become efficient.
			 The Company has signed a Memorandum of
Understanding (MOU) with King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok. The memorandum of understanding
cover in many aspects which consisted of research and
development, knowledge management; including activities
related to food manufacturing and services industry which will
results in enhancing the potential in national competition. The
Company has invited Asst. Prof. Dr. Phongsak Keeratiwintakorn,
Deputy Vice President for Research and Information
Technology Development, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok to be the advisor and give
knowledge on information technology system management;
as well as accepting cooperative education students from the
aforementioned institute to take part in an internship with the
Company both in the information technology and manufacturing
area. This considered collaborative in developing personnel
in order for the students to gain work experience according
to the field they studied and being accepted by the labor
market as well as giving the Company the opportunities to
recruit individuals with knowledge and competence to join the
Company.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน จึงได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ในด้าน
การเงิน การบริหารจัดการ การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้ง
ก�ำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจน
ปรับปรุงและให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ไป และมุง่ เน้นให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บริษทั สามารถ
บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้
กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท�ำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ตามแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจ�ำทุกปี
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษทั มีมติเป็นเอกฉันท์วา่ บริษทั
มีระบบการควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั มีระบบการควบคุม
ภายในในเรือ่ งการท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ ระบบการควบคุมภายใน
ในหัวข้ออื่นๆ อย่างเพียงพอแล้ว ในการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทฯ ปี 2560 โดย บริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด ซึ่งเป็น
ผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจ�ำปี 2560 ไม่ได้แสดง
ความเห็นว่าพบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในทีม่ สี าระส�ำคัญ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แต่
อย่างใด ทัง้ นี้ บริษทั ได้ทำ� การประเมินระบบการควบคุมภายใน โดย
อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ (COSO Internal ControlIntegrated 2013 Framework Framework and Appendices:
COSO 2013) ซึง่ หัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์
กับการด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบ
การควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 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 committees
who are independent directors to annually review the adequacy
and appropriateness of the Company’s internal control system;
and ensure that it is in accordance with the assessment of
the adequacy of internal control system of the Securities and
Exchange Commission. At the Board of Directors’ meeting
no. 2/2017 held on 21th February 2017, the Board of Director
has unanimous resolution that the Company has appropriate,
adequate, and efficient internal control as well as in accordance
with Good Corporate Governance policy. The Company has
adequate internal control system in terms of conducting
transactions with major shareholders, directors, executives or
related parties with the aforementioned person, including other
area of internal control systems. For the year 2017, the auditing
of the Company’s financial statements was audited by EY
Office Limited, which is the auditor responsible for auditing
2017 annual and quarterly financial statements. The auditor
is of the opinion that there was no significant weakness found
in internal control system, which will cause damage to the
Company’s operation. However, the Company had assessed
the internal control system by referring to the international
standards of COSO Internal Control-Integrated Framework
Framework 2013 and Appendices: COSO 2013. In which the
topics of the assessment are comprehensive and related to
business operation as well as management process that is in
accordance with the components of the Company’s internal
control in various aspects, which are as follows:
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษัท มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสมแบบ
เป็นนามธรรม ได้แก่ ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการท�ำงาน
เช่น มีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Tone at the
top) และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี การจัดการ
สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ การตรวจสอบภายใน
และการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุน
ให้การปฏิบตั งิ านขององค์กรประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่ างจ�ำกัดและก่อให้เกิด
ความยั่งยืน จึงส่งเสริมให้เกิดจิตส�ำนึกที่ดี (Soft Control) ในการ
ควบคุมบุคลากรส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ ในการท�ำงานอย่างมีความรู้
ความสามารถ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพ
แวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบายหลักๆ
รวมถึงระเบียบการปฏิบัติ (Hard Control) ในการด�ำเนินงานด้าน
ธุรกิจและปฏิบัติการ มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชา
ที่ชัดเจน และเหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กร
รับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนัก
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัท มีเจตนารมณ์ในการ
ปฏิบตั งิ านโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) อย่างชัดเจน หากพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานมีการฝ่าฝืนหรือกระท�ำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัท จะพิจารณาและด�ำเนินการตามความเหมาะสม และใน
กรณีที่การกระท�ำดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการท�ำงาน
ด้วยแล้ว บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตาม
ควรแก่กรณี

2. การประเมินความเสี่ยง
บริษทั ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบตั งิ าน
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์(Strategy) ด้านการ
ปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้าน
การปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ติ า่ งๆ (Compliance)
รวมถึงบริษทั ยังได้มกี ารปรับเปลีย่ นแผนงาน กลยุทธ์และวัตถุประสงค์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่าง
สม�่ำเสมอ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งขึน้ ในปี 2553 อันประกอบด้วย สมาชิกของคณะกรรมการ
อิสระและกรรมการบริหารในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่วม
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร
และระดับปฏิบัติการให้เหมาะสม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ส�ำหรับ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ในการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบให้อยู่ ในระดับที่
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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.

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.
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.

ยอมรับได้ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งก�ำหนด
ขึ้น โดยได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ครอบคลุมทุกกระบวนการท�ำงานทีม่ คี วามเสีย่ งทีส่ ำ� คัญขององค์กร
ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ ทัง้ การ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่เหมาะสม รวมถึงให้แต่ละ
ส่วนงานได้รบั รูถ้ งึ ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ขององค์กร เพือ่ บริหาร
จัดการการตอบสนอง ต่อความเสี่ยงที่ถูกต้อง ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้

3. กิจกรรมการควบคุม
บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบตั งิ านให้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยในกระบวนการที่ส�ำคัญบริษัทได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพือ่ ใช้ในการควบคุมอย่างเหมาะสม เช่น ด้านการ
บัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การขายสินค้า การผลิต
การขนส่ง การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศ การควบคุม
ดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม ประเมินผล และผู้อนุมัติ
ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม รวมทัง้ การก�ำหนดวงเงินอ�ำนาจอนุมตั ิในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน จัดให้มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
จัดให้มรี ะบบงบประมาณโดยวิเคราะห์และควบคุมความคุม้ ค่าของ
การใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษทั มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบตั จิ ากผูบ้ ริหาร
ระดับสูงอย่างสม�่ำเสมอ ก�ำกับดูแลให้ด�ำเนินการตามแนวทางที่
ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบของบริษัท และมีการ
ควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
(KPIs) เป็นเครือ่ งมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบตั งิ าน
ในทุกระดับ เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนก�ำหนดบุคลากรภายในองค์กรขึ้น เพื่อ
ดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานและมี
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ การสือ่ สารนัน้ ถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชือ่ ถือ
และมีการด�ำเนินงานและการควบคุมสารสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและด้านการด�ำเนินงาน

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.

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
duties distinctly.

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
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ซึง่ ข้อมูลเหล่านีม้ กี ารบันทึกและสือ่ สารไปยังผูบ้ ริหาร และบุคลากร
อื่นภายในหน่วยงานที่จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบ โดยเฉพาะข่าวสาร ทีเ่ ป็นสัญญาณบอกเหตุอนั จะท�ำให้
ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยเป็นประจ�ำทุกปี กรรมการผูอ้ ำ� นวย
การสื่อสารผ่านเสียงตามสายให้พนักงานภายในบริษัทรับทราบถึง
ผลการด�ำเนินงานของปีทผี่ า่ นมา รวมถึงนโยบายต่างๆ ทีม่ กี ารเพิม่
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
บริษัทมีการจัดท�ำเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูล
ที่จ�ำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท ภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก� ำ หนด มี ก ารประเมิ น
ประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม
มีการจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ รี ายละเอียด
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องกรรมการบริษทั มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษทั ทัง้ ภาคภาษาไทยและภาค
ภาษาอังกฤษที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป 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
หน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารได้ ตลอดจนให้ความส�ำคัญการ
ควบคุมระบบสารสนเทศ ให้เอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติงานและการ
บริหาร ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบัติ
งานทีบ่ ริษทั ก�ำหนด และจัดให้มกี ารตรวจสอบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูล
สารสนเทศที่ ไ ด้ รั บ ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพ
สอดคล้อง ทันเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์
เพื่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จัดให้
มีระบบการส�ำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัย แผนงานฉุกเฉิน
ส�ำหรับป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศ อย่างเหมาะสมเพียงพอ
เพือ่ บริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ รองรับกับ
การขยายตัวทางธุรกิจอย่างเหมาะสม
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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
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. การติดตามและประเมินผล
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการด�ำเนินงานของฝ่าย
บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากผลการด�ำเนินงานแตกต่างจาก
เป้าหมาย จะมีมติ ให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการและรายงานความ
คืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร
เป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานกับเป้าหมาย
และแผนงานของทุกหน่วยงานที่ ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ยังก�ำหนด
ให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
โดยในปี 2560 บริษทั ยังคงน�ำระบบการติดตามประเมินผล
โดยระบบ Balance Scorecard ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
(KPI: Key Performance Indicators) มาใช้เป็นเครือ่ งมือวัดผลการ
ด�ำเนินงานกับหน่วยงานผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้ง
องค์กร เพือ่ ให้สอดรับกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ทีก่ ำ� หนดไว้ของบริษทั โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการด�ำเนินงาน
และเปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้
เป็นประจ�ำทุกเดือน และให้มกี ารติดตามผลอย่างสม�ำ่ เสมอต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทมีความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล
โดยในแผนงานตรวจสอบประจ�ำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ก�ำหนดให้มีระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชดิ และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ผลักดัน
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่อง
ที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการท�ำงาน ชื่อเสียง และฐานะการ
เงินของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ และเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อ
การก�ำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ให้มี
ความชัดเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง

การตรวจสอบภายใน
บริษทั มีสว่ นตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการ
รายงานและสายการบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าทีห่ ลักในการประเมินความเพียงพอความมีประสิทธิผล และ
ติดตามผลการตรวจสอบของการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่ งของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ
ประจ� ำ ปี ที่ พิ จารณาตามปั จ จั ย ความเสี่ ย งซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา เพื่อสนับสนุน
ให้บริษทั มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทั เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ และความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั แก่สมาชิก คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และหน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

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 2017, 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.

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,
ANNUAL REPORT 2017 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

125

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
• ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน ส่วนตรวจสอบภายในได้ท�ำการสอบทาน ผลการ
ปฏิบตั งิ านในแต่ละขัน้ ตอน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
• การตรวจประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบการ
บริหารความเสี่ยง ส่วนตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการสอบทาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามี
การระบุและประเมินความเสีย่ งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีการ
บริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งยังมี
การติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
• ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการ ส่วนตรวจสอบภายในได้สอบทานการก�ำกับดูแล
กิจการ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีโครงสร้างและ
การสนับสนุนของกระบวนการทีจ่ ำ� เป็นในการน�ำไปสูผ่ ลส�ำเร็จของ
การก�ำกับดูแลที่ดีและโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
ตลอดจนมีการน�ำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย
		 ทั้งนี้ ส่วนตรวจสอบภายใน เป็นช่องทางหนึ่งในการ
รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตจากพนักงานภายในบริษทั
และบุคคลภายนอกเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการต่อต้านการทุจริต
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลให้ส่วนตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดี
โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดภารกิจ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน อ�ำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทาง
การด�ำเนินการและการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน โดย
การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
นั้น ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ในปี 2560 ดร.วัชรี ถิน่ ธานี ด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวย
การ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการ
ประเมินผลงานการปฏิบตั งิ านในรอบปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นว่า ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
ธรรม มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

partners, committee, executives, employers including official
government sector and every group of stakeholders. The
operations are as follows:
• 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.
• 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 anticorruption measures.
The audit committee monitored internal audit section
to perform independently, fairly, and with good code of conduct.
The Charter of the Audit Committee clearly formulated the
tasks, scope of practices, authorities and responsibilities along
with operational guidelines and audit procedures. Any
appointment, demotion, or transferring of internal audit
manager must be approved by the audit committee. In the
year 2017, Dr. Watcharee Tintani holds the position of
Assistant Managing Director and the secretary of audit
committee and from the performance of the pervious year,
the audit committee view that the assistant manager has
perform fairly, independently and is an individual suitable to
perform the aforementioned task efficiently.

		 นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลการ
ตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวอย่าง
สม�่ำเสมอ และหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยที่มีนัยส�ำคัญที่มี
ผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษทั จะมีการรายงาน
ตรงต่อกรรมการผูอ้ ำ� นวยการได้ทราบเพือ่ ด�ำเนินการแก้ไขอย่างทัน
ท่วงที ทัง้ นี้ เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่า บริษทั มีการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร
		 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
คณะกรรมการตรวจสอบไตรมาส ละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ ตามรายงานที่ต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจ
สอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาสตลอดจนน�ำเสนอรายงานต่างๆ ณ สิ้นปี
เช่น รายงานตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. รายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
		 ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาส่วนตรวจสอบ
ภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้รับการ
ตรวจ ตลอดจนการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นอย่าง
เพียงพอ

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 2560 บริษัทมีการท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 10 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็น
ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

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

1. บจ.เพรซิเดนท์
โฮลดิ้ง (“PH”)
		

• PH ถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็นร้อยละ 18.77
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
และนายก�ำธร ตติยกวี

บริษัทซื้อรถยนต์
ตามสัญญาเช่าการเงิน

-

-

2. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์
โฮลดิ้ง  (“SPI”)
		
  
3. บจ.คีย์สโตนโฮลดิ้ง
(“KST”)
4. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ (“TF”)
		

• SPI ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น
ร้อยละ 21.58
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
• มีกรรมการร่วมกัน
ได้แก่ นายก�ำธร ตติยกวี
• TF ถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็นร้อยละ 9.38
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
นายก�ำธร ตติยกวี
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

บริษัทซื้อรถยนต์ตาม
สัญญาเช่าการเงิน

-

51.29

บริษัทซื้อรถยนต์ตาม
สัญญาเช่าการเงิน
• บริษัทเช่าที่ดินจาก TF
เพื่อสร้างโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง
ตามสัญญาเช่าที่ดิน
ซึ่งมีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 มิ.ย. 2534 -  
31 พ.ค. 2544 และได้
ต่ออายุสัญญาเช่ามาถึง
ปัจจุบัน สัญญาเช่า
มีระยะเวลา 3 ปี
เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. 57 31 พ.ค. 60 อัตราค่าเช่า
เดือนละ 105,000 บาท
• ซื้อที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบังเพื่อสร้างโรงงาน
บริษัทซื้อแป้งสาลีเพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ขนมปังและเบเกอรี่

9.2

7.29

0.50

-

54.0

-

เช่าที่ดินถึง
31 พ.ค.60
สิ้นสุดรายการ
เมื่อวันที่ 16
ตุลาคม 2560
เนื่องจาก TF
จดทะเบียนควบ
กิจการกับ PR
ท�ำให้หมดสภาพ
การเป็นนิติบุคคล
และจัดตั้งบริษัท
ใหม่ คือ
TFMAMA
-

541.58

147.12

ต่อเนื่อง

13.24

3.17

ต่อเนื่อง

				
5. บจ. เคอรี่ ฟลาวมิลล์   • มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    (“เคอรี่”)             
รายเดียวกัน ได้แก่ TF
ซึ่งถือหุ้นในเคอรี่คิดเป็น
ร้อยละ 39.00
		
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายก�ำธร ตติยกวี
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
และ ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
6. บจ. ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง • มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(“ไดอิชิ”)
รายเดียวกัน ได้แก่ TFMAMA
ซึ่งถือหุ้นในไดอิชิคิดเป็น
ร้อยละ 50.10
		
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
และนายพันธ์ พะเนียงเวทย์
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บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ เช่น
ฟิล์มฟรุ๊ตพาย,
ฟิล์มเดลี่แซนด์วิช,
ฟิล์มขนมปังฮอตดอก

สิ้นสุดรายการ
เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2560
เนื่องจาก PH
ได้โอนกิจการ
ทั้งหมดให้ SPI
เป็นการท�ำ
สัญญาต่อเนื่อง
จาก PH ซึ่งโอน
กิจการให้ SPI
ต่อเนื่อง

		 In 2017, the company has made transactions with the parties whose conflicts may arise as per Clause 10 of Attachment
to Financial Statement for the Fiscal Year (ended on December 31st 2017) 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		

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

1. President Holding • PH holds 18.77% of
The Company purchased
Continue
Co., Ltd. (“PH”)		 the company shares
cars under the financial
• Has shared directors,
lease
		
			 namely, Mr. Pipat
			 Paniangvait and
			Mr. Kamthorn Tatiyakavee
2. Saha Pathana Inter- • SPI holds 21.58% of total The Company purchased
51.29 The Company
Holding PCL.(SPI)		 shares of the Company cars under the financial			
purchased the
• Having common Director lease			
car under		
		
			 as following					
financial lease
			 - Mr. Pipat Paniangvait					
contract, which
								
was the
								
remaining
								
obligation
								
from PH to be
								
transferred
								
to SPI
9.2
7.29
Continue
3. Keystone Holding • Having common Director The Company purchased
Co., Ltd. (KST)		 as following
cars under the financial
			- Mr. Kamthorn Tatiyakavee lease
• TF holds 9.38%
• The Company leased a
0.50
Having leased
4. Thai President
Foods Public Co., Ltd.		 of the company shares		 plot of land from TF to			
the land until
• has shared directors,		 construct factory in			
May 31, 2017
(“TF”)
			 namely, Mr.Pipat		 Lat Krabang Industrial			
TF has no
			 Paniangvait, 		 Estate under land lease			
transactions
since Oct 16,
			Mr.Kamthorn Tatiyakavee, 		 contract for 10 years			
from 1st June			
2017 because
			Mr. Apichart Thammanomai, 		 commencing
st
TF has
			 and Assoc. Prof Dr. 		 1991-31 May 2001 with			
amalgamated
			 Kulpatra Siridom 		 rental fees of 100,000 Baht			
with PR and
					per month and had renewed 			
terminated the
					the contract up to present 			
status of juristic
					with the period of 3 years 			
					 commencing from 1st June 			
person, then
having registered
					 2014 - 2017, where the 			
					 rental fees is 105,000 			
to be the new
					 Baht per month.			
company of
								
“TFMAMA”
• Purchase the land at Lad
54.0
				
					 Krabang Industrial Estate
					 to build the factory
• Company and kerry shared The Company purchased
541.58
147.12
Continue
5. Kerry Flour Mills
the major shareholder, i.e. Flour as its raw materials
Co.,Ltd. (“Kerry”)
			 TF, which owns 39% of in manufacturing bread
			 Kerry share.
and bakery.
• Shared directors, namely,
		
			 Mr. Kamthorn Tatiyakavee
			Mr. Apichart Thammanomai
			and Dr. Pojjanee Paniangvait
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(หน่วย : ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

7. บจ. ธนาเคม
(กรุงเทพฯ)

มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน

8. บมจ. สหพัฒนพิบูล

มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน

9. บจ. ที.เจ.เอส.
มาร์เก็ตติ้ง
10.บริษัท เพรซิเดนท์
กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
“PGH”

มีกรรมการเกี่ยวโยงกัน

11.กรรมการ

บริษัท ถือหุ้นใน PGH
คิดเป็นร้อยละ 39
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นางมาลี ตั้งใจสนอง
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
และนายธวัช แก้วพิทักษ์

ลักษณะรายการที่ส�ำคัญ
บริษัทซื้อวัตถุดิบ
ประเภทสารเสริมและ
กลิ่นปรุงแต่งอาหาร
บริษัทซื้อวัตถุดิบ
ประเภทน�้ำตาล
บริษัทซื้อวัตถุดิบ
ประเภทน�้ำมันปาล์ม
• บริษัทขายสินค้าให้กับ
PGH เช่น เกล็ดขนมปัง
• บริษัทให้บริการอื่นๆ
• เงินปันผลรับ

62.67

18.77

ต่อเนื่อง

7.21

0.57

ต่อเนื่อง

0.71

0.08

ต่อเนื่อง

2.48

0.26

ต่อเนื่อง

2.71
0.82

0.07
-

ต่อเนื่อง

การรับฝากเงินจากกรรมการ
ของบริษัท

77.98

77.98

ต่อเนื่อง

แนวทางหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน
		คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณารายการระหว่างกันของบริษทั
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ มีแนวทางในการ
ท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
อนาคต โดยจะมีการก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ
ปกติธุรกิจ และก�ำหนดมาตรการการอนุมัติการท�ำรายการระหว่าง
กันตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้

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�ำเนินการค้าทางธุรกิจปกติไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
ค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายได้รบั การดูแลผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
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มูลค่าทั้งหมด มูลค่าคงเหลือ ความต่อเนื่อง
(ไม่รวม VAT) (รวม VAT) ของรายการ

แบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประจ�ำปี 2560
		 ในปี 2560 บริษัทมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงือ่ นไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติ ซึง่ ได้มกี าร
เปิดเผยแนวทางการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการระหว่างกันไว้ใน
หัวข้อรายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
		นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการของบริษทั ได้ขออนุมตั ิ คณะกรรมการ
บริษัท ในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดย คณะกรรมการบริษทั ประชุม เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2551 และ
เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2552 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ ในหลักการให้ฝา่ ย
จัดการสามารถท�ำธุรกรรม กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็น
รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
1. รายการระหว่างบริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
1.1 บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (PH)
			ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
			 บริษัทซื้อรถยนต์ โดยการท�ำสัญญาเช่าการเงิน กับ
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (PH) เนื่องจากบริษัทต้องใช้
รถยนต์จ�ำนวนมากเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยรถยนต์ส่วนใหญ่
จะเช่าซือ้ โดยวิธสี ญั ญาเช่าการเงิน ซึง่ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้บริษทั
ผู้ให้บริการเช่าทรัพย์สินทางการเงินรายต่างๆ ประมาณ 3 - 4 ราย
รวมทั้ง PH ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินเสนอการให้บริการ
เพือ่ เปรียบเทียบเงือ่ นไขของแต่ละราย โดยบริษทั จะพิจารณาจาก
อัตราดอกเบีย้ เป็นหลัก รวมไปถึงการบริการ และเงือ่ นไขการช�ำระ
เงินเช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2560
บริษทั ไม่มกี ารท�ำสัญญาซือ้ รถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน กับ PH

(Unit : Million Baht)
PERSON WITH
TYPE
POSSIBLE CONFLICT
OF RELATIONSHIP
OF INTEREST		

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

6. Dai-Ichi-Packaging • Shared the same major The Company purchased
13.24
3.17
Continue
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
• Shared the same directors Bread
		
			 Which is Mr. Pipat Paniangvait
			and Mr. Pun Paniangvait
7. Thanachem
• Related directors
The Company purchased
62.67
18.77
Continue
raw material in the category
(Bangkok) Co., Ltd.			
of flavour and food additives
				
8. Saha Pathanapibul Related Directors
The Company purchased
7.21
0.57
Continue
Public Co., Ltd. (“SPC”)			
sugar as raw material
9. T.J.S. Marketing
Related Directors
The Company purchased
0.71
0.08
Continue
Co., Ltd. 			
Palm oil as raw material.
• The company holds 39% • The Company sold bed
2.48
0.26
Continue
10.President Green
House Foods Co., Ltd. shares in PGH		 crumbs to PGH
• With shared director,
• Provide other services
2.71
0.07
Continue
“PGH”
			namely Mrs. Malee
• Dividend Income
0.82
			 Tangjaisanong and		
			 Miss Petcharat
			Anantawichai, Mr.Apisate
					
			 Thammanomai and
			Mr. Thavach Kaewpitag
11.Director			
Deposit from the board
77.98
77.98
Continue
				
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 related transactions. The administrative
committee, persons with conflict of interest, or stakeholders
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 transferring

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 Exchange
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.

SUMMARIZATION OF COMMENTS ON
RELATED TRANSACTIONS WITH
PERSON WHO MAY HAVE CONFLICT
OF INTEREST FOR THE YEAR 2017
In 2017, 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 2017.
Moreover, the Company’s management team had proposed
to the Board of Directors for approval in conducting transactions
with persons who may have
conflict of interest. The Board of
Directors’ meeting on 17th September 2008 and 21st October
2009 resolution had approved in the principle of authorizing
the management team to conduct transactions with persons
who may have conflict of interest, at which the transactions
are reasonable and beneficial to the Company’s operation
and in accordance with the regulation of the Securities and
Exchange Commission. Which are as follows:
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1.2 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด
			 (มหาชน) (SPI)
			ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
			 เนื่องจากบริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (PH) ได้โอน
กิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน) (SPI) ส่งผลให้สญั ญาเช่าการเงินทีบ่ ริษทั ท�ำกับ PH โอน
เป็นกรรมสิทธิ์ของ SPI จ�ำนวน 68 สัญญา
1.3 บริษัท คีย์สโตนโฮลดิ้ง จ�ำกัด (KST)
			ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
			 บริษัทได้เปิดโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการเช่าทรัพย์สิน
ทางการเงินรายต่างๆ ประมาณ 3 - 4 ราย รวมทัง้ KST ซึง่ ประกอบ
ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินเสนอการให้บริการเพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไข
ของแต่ละราย โดยบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก
รวมไปถึงการบริการ และเงื่อนไขการช�ำระเงินเช่นเดียวกับการท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2560 บริษัทมีการซื้อรถยนต์
ตามสัญญาเช่าการเงิน กับ KST จ�ำนวน 11 คัน
			 ทัง้ นี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ระหว่างกัน แต่เป็นรายการทีจ่ ำ� เป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท
1.4 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
			 (TF)
			ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
			 ส�ำหรับการเช่าที่ดินจาก TF เพื่อสร้างโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบังตามสัญญาเช่าทีด่ นิ นัน้ ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็น
ที่ดินที่ติดกับพื้นที่โรงงานของบริษัท และ TF ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์จากทีด่ นิ ผืนดังกล่าว บริษทั จึงได้ทำ� สัญญาเช่าทีด่ นิ ดัง
กล่าวจาก TF เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างโรงงาน ซึ่งบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเทียบ
เคียงได้กบั อัตราที่ใช้กบั ทีด่ นิ ใกล้เคียง การเช่าทีด่ นิ สิน้ สุดเมือ่ วันที่
31 พฤษภาคม 2560 และบริษัทได้ซื้อที่ดินดังกล่าวต่อจาก TF
		 การซื้อวัตถุดิบ บริษัทได้คัดเลือกจากผู้ขายหลายราย และ
ตกลงซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
1.5 บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
			ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
			 แป้งสาลีเป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่
และบริษัทเป็นผู้ใช้แป้งสาลีส�ำหรับขนมปังและเบเกอรี่รายใหญ่สุด
ของประเทศ การพึง่ พาผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ เพียงรายเดียวจะท�ำให้บริษทั
มีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังนั้นบริษัทจึงได้คัดเลือก
ผู้จ�ำหน่ายแป้งสาลีประมาณ 6 รายที่มีคุณภาพของแป้งสาลีผ่าน
มาตรฐานของบริษัทซึ่งรวมถึงเคอรี่เป็นหนึ่งในผู้จ�ำหน่ายแป้งสาลี
ให้แก่บริษัทอย่างไรก็ตาม ก่อนการสั่งซื้อ บริษัทจะท�ำการเปรียบ
เทียบราคา คุณภาพ และความสามารถในการผลิตและจ�ำหน่าย
แป้งสาลีของผูจ้ ำ� หน่ายรายอืน่ เพือ่ ใช้ในการก�ำหนดปริมาณการซือ้
ขายตามความเหมาะสม
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

1. TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY
AND PERSONS WHO MAY HAVE CONFLICT
OF INTEREST

1.1 President Holding Co., Ltd.

			 Necessity and Reasons

			 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
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 2016, the Company has purchased
more cars under the financial lease with PH at the amount of
65 cars. The Board sees that such transaction is considered
a related transaction but is a necessity and beneficial
transaction for business operations.The Company has not
made the contract to purchase the car under the financial
lease with PH in 2017
1.2 Saha Pathana Inter-Holding PCL.(SPI)
			 Necessity and Reasons

			 President Holding Co., Ltd.(PH) has transferred total
of business holding to Saha Patana Inter-Holding PCL (SPI),
thus causing all financial lease agreements to be done with
PH shall be transferred to SPI in total of 68 contracts.
1.3 Keystone Holding Co., Ltd. (KST)
			 Necessity and Reasons

			 The Company opened for 3-4 service providers of
financial lease, including KST, to offer the service condition
to be compared among each other providers. The Company
shall consider the proposed interest rate, service conditions,
and payment conditions in the same manner as the conditions
to be proposed by the other external parties. On this regard,
the Company purchased total of 11 cars under financial lease
with KST in 2017.
			 The Board is of the opinion that aforementioned
transactions are deemed as the connected transactions, but
have been conducted for necessity and benefits to business
operation of the Company.
1.4 Thai President Foods PCL. (TF)
			 Necessity and Reasons

			 To rent the land from TF to construct the factory in
Lad Krabang Industrial Estate under leasing contract. The
said land is located next to the Company’s factory and TF did
not use such land for any commercial benefits, therefore the
Company has entered into leasing agreement of such land
from TF to construct the factory. On this regard, the Company
has considered that such rate is reasonable, fair, and
comparable to the rate to be charged in the nearby land.
However the leasing agreement was terminated on May 31,
2017, and the Company has purchased such land from TF.
To purchase raw material, the Company shall consider the
conditions from multiple suppliers, and dealing to purchase
the quality raw material at the reasonable price.

1.6 บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
			ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
			 รายการซื้อบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้เปรียบเทียบราคาจาก
ผูข้ ายในตลาดหลายราย รวมทัง้ ในด้านคุณภาพ ก่อนทีจ่ ะตกลงซือ้
1.7 บริษัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จ�ำกัด
			ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
			 รายการซือ้ วัตถุดบิ บริษทั ได้เปรียบเทียบราคาจากผูข้ าย
ในตลาดหลายราย รวมทั้งในด้านคุณภาพ ก่อนที่จะตกลงซื้อ
1.8		 บริษัท ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
			ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
			 รายการซือ้ วัตถุดบิ บริษทั ได้เปรียบเทียบราคาจากผูข้ าย
ในตลาดหลายราย รวมทั้งในด้านคุณภาพ ก่อนที่จะตกลงซื้อ
1.9 บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน)
ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

			 รายการซือ้ วัตถุดบิ บริษทั ได้เปรียบเทียบราคาจากผูข้ าย
ในตลาดหลายราย รวมทั้งในด้านคุณภาพ ก่อนที่จะตกลงซื้อ
1.10 บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
			ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
			เนือ่ งจากเกล็ดขนมปัง และ ซาโบเตนแพนเค้ก เป็นวัตถุดบิ
และสินค้าที่ ใช้ส�ำหรับปรุงและประกอบอาหาร ของภัตตาคาร
ร้านอาหารญี่ปุ่น บริษัทเห็นว่า ราคาที่ขายให้กับ PGH เป็นราคา
ที่สมเหตุสมผล และยุติธรรม ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด บริษัทมี
พื้นที่เพียงพอ จึงแบ่งให้ PGH ใช้พื้นที่โรงงาน ส�ำหรับเก็บวัตถุดบิ
โดยคิดค่าบริการที่เหมาะสมกับพื้นที่
			 บริษทั มีรถขนส่ง ประเภทตูแ้ ช่เย็นอยูแ่ ล้ว จึงสามารถให้
บริการจัดส่งวัตถุดิบไปตามสาขาของ PGH ได้ อีกทั้งบริษัทมี
บุคลากรที่สามารถให้บริการด้านต่างๆ แก่ PGH เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการด�ำเนินงาน โดยคิดค่าบริการทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม
1.11 กรรมการ
			 ปัจจุบัน บริษัทรับฝากเงินทั้งจากกรรมการและจาก
พนักงานประจ�ำตามประกาศเรือ่ งสวัสดิการเงินฝากพนักงานซึง่ อยู่
ภายใต้เงื่อนไขและดอกเบี้ยเดียวกันทุกคนโดยมีวงเงินในการฝาก
ของพนักงานทุกคนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33% ของทุนจดทะเบียน
บริษทั การรับฝากเงินจากพนักงานถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึง่ ที่ให้
กับพนักงาน และบริษทั จะจ่ายดอกเบีย้ ตามอัตราทีป่ ระกาศ โดยจะ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดเงินซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 2.75
		 ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่ารายการระหว่างกันกับบริษัท
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งดังกล่าวเป็นรายการทีส่ มเหตุสมผล
และยุติธรรม รวมทั้งเป็นรายการที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจตาม
ปกติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

1.5 Kerry Flour Mills Co., Ltd. (TF)

			 Necessity and Reasons

			 Wheat flour is the important raw material to
manufacture bread and bakery, and the Company is the largest
user of wheat flour for making bakery. To depend on only one
supplier shall incur the risk of material shortage. Therefore,
the Company has selected 6 wheat flour distributors obtaining
the standard of wheat flour as required by the Company, one
of those distributors including Kerry. However when purchasing
the wheat flour, the Company shall compare the price, quality,
and production capability of the other distributors to make the
purchasing order in a suitable manner.
1.6 Dai-ichi Packaging Co., Ltd.
			 Necessity and Reasons

			 When the Company purchases the packaging, the
Company shall compare the price proposed by multiple
suppliers, as well as consider the quality before making
purchasing agreement.
1.7 Thanachem (Bangkok) Co., Ltd.
			Necessity and Reasons
			 When the Company purchases raw material, the
Company shall compare the price proposed by multiple
suppliers, as well as consider the quality before making
purchasing agreement.
1.8 T.J.S Marketing Co., Ltd.
			 Necessity and Reasons

			 When the Company purchases raw material, the
Company shall compare the price proposed by multiple
suppliers, as well as consider the quality before making
purchasing agreement.
1.9 Saha Pathanapibul Public Company limited (SPC)
			 Necessity and Reasons

			 When the Company purchases raw material, the
Company shall compare the price proposed by multiple
suppliers, as well as consider the quality before making
purchasing agreement.
1.10 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 offrered
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.
1.11 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 2017, the Company has specified
the interest rate at 2.75%.
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS: MD&A

1. ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
		 บริษัท มีผลการด�ำเนินงานในปี 2560 ลดลงจากปี 2559
โดยมีรายได้รวมจ�ำนวน 7,519.29 ล้านบาท ลดลง 121.24 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 1.59 และมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 1,335.54 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 8.71 จากปี 2559 เนื่องจากภาวะตลาดการแข่งขัน
ธุรกิจเบเกอรี่มีมากขึ้น อีกทั้งปัจจัยที่ส�ำคัญนั้นมาจากเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ส่งผลโดยตรงต่อการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริโภค ซึง่ ใช้จา่ ย
อย่างประหยัด จึงมีผลให้ยอดขายไม่เติบโต อย่างไรก็ดี การมุง่ เน้น
ด้านคุณภาพ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ยังคงพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั ในสิง่ ทีด่ ี และการบริหารจัดการ
ด้านระบบการสัง่ ซือ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ด้วยการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ปริมาณ
มากในแต่ละครั้ง ท�ำให้มีอ�ำนาจในการต่อรองราคา ช่วยท�ำให้
ประหยัดต้นทุนได้ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จา่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกส่วนงาน ถึงแม้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะเริ่มปรับเพิ่มขึ้นมา
ตั้งแต่ต้นปี 2560 แล้วก็ตาม

2. ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถใน
		 การท�ำก�ำไร (Results of Operations)
รายได้จากการขาย
		 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2560 และ 2559 จ�ำนวน
7,448.96 ล้านบาท และ 7,568.75 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลงร้อยละ
1.58 ทัง้ นีร้ ายได้จากการขายสามารถแยกตามประเภทช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายได้ดังนี้
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1. OVERALL OPERATING
		 PERFORMANCE
		 Operating performance of the Company in 2017
declined from 2016. The Company gained total income of
Baht 7,519.29 million, decreasing by Baht 121.24 million or
by 1.59%, and recorded net profit of Baht 1,335.54 million,
decreasing by 8.71% from 2016, due to intensifying
competition in bakery market. In addition, overall economic
slowdown has resulted in more cautious consumers’ spending
and undermined our revenue growth. However, the Company
has developed the quality and benefit of our products
continuously in order to serve customers with only good
products. Furthermore, the Company has performed effective
purchasing procedure by purchasing raw material in a large
amount in order to encourage negotiating power and to safe
our production cost. The Company also established effective
internal control in every department, although the energy
expense has been increasing since early 2017.

2. OPERATING RESULT AND
		 PROFITABILITY
SALES REVENUE

The Company recorded total sales revenue of Baht
7,448.96 million and Baht 7,568.75 million in 2017 and 2016
respectively, decreasing by 1.58%. The sales revenue as
classified by distribution channel was summarized as following,

รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

SALES REVENUE CATEGORIZED BY TYPE OF DISTRIBUTION CHANNEL
(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)
2560
2017
DISTRIBUTION CHANNEL จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
ช่องทางการจ�ำหน่าย

2559
2016
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ

AMOUNT PERCENT AMOUNT PERCENT

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

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

INCREASE (DECREASE)

ร้อยละ

PERCENT

6,779.58

91.01

6,947.05

91.78

(2.41)

151.62

2.04

155.03

2.05

(2.20)

502.57

6.75

461.61

6.10

8.87

15.19

0.20

5.06

0.07

200.20

7,448.96

100.00

7,568.75

100.00

(1.58)

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
		ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมด้านการตลาด และส่งเสริม
การขายอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับทางห้างร้านต่างๆ เช่น จัดลด
ราคาสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย แต่ด้วยการแข่งขันในตลาดทั้งคู่แข่ง
คู่ค้า รวมทั้งมี House Brand ของห้างฯ ผลิตสินค้าเบเกอรี่ออกมา
จ�ำนวนมาก และเปิดธุรกิจเบเกอรี่เองมาแข่งขันในช่องทางค้าส่ง
มากขึ้น จึงท�ำให้รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง มีสัดส่วนร้อยละ
91.01 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปีก่อนเป็นจ�ำนวน 167.47
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.41
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก
ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ปลีก มีสดั ส่วนร้อยละ
2.04 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปีก่อนเป็นจ�ำนวน 3.41
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.20
3. ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ & ร้านอาหาร และธุรกิจส่งออก
ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร และ
ธุรกิจส่งออก มีสัดส่วนร้อยละ 6.75 และร้อยละ 0.20 ของรายได้
จากการขาย ตามล�ำดับ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.87
เนื่องจากมีค�ำสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มขึ้น และสินค้าส่งออกมีค�ำสั่งซื้อ
จากต่างประเทศมากขึ้น โดยจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนในประเทศ

1. Wholesale Bakery Business
		 The Company has performed marketing and sales
promotion activities continuously together with our selling
distributors, such as offering discount price, however
intensifying competition from both competitors and trading
partners, either by manufacturing their own house brand or
opening their own bakery business, has reduced sales revenue
of wholesale business, representing 91.01% of total sales, by
Baht 167.47 million or decreasing by 2.41% from a year earlier.
2. Retail Bakery Business
		 The revenue of retail bakery business in 2017 was
accounted for 2.04% of total sales revenue, decreasing by
Baht 3.41 million or by 2.20% from the previous year.
3. Fast Food & Restaurant and Exporting
		 The revenue of Fast Food & Restaurant and Exporting
were accounted for 6.75% and 0.20% of total sales revenue
respectively, with the growth of 8.87% due to higher purchasing
order from customers and more exporting order via our
domestic selling distributors.
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รายได้อื่น
		ในปี 2560 บริษัทมีรายได้อื่นจ�ำนวน 70.33 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2559 ร้อยละ 2.02 รายได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ
ซึ่งเกิดจากเงินฝากธนาคาร และการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
3 กองทุน รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 30.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559
จ�ำนวนเงิน 8.6 ล้านบาท ส�ำหรับรายได้ที่เพิ่ม มาจากเงินปันผลรับ
จากเงินลงทุน
ต้นทุนขาย
		 ต้นทุนขายในปี 2560 มีจ�ำนวน 4,348.27 ล้านบาท ลดลง
13.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.31 จากปีก่อน เนื่องจากราคา
วัตถุดิบหลักได้ปรับราคาลง รวมถึงจากการบริหารด้านการผลิต
ระบบการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ และมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อ
รายได้จากการขาย ปี 2560 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 58.37 เพิม่ ขึน้ จากปี 2559
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 57.63 โดยมีผลมาจากค่าก๊าซธรรมชาติ ค่าน�้ำค่าไฟ
และค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงงาน
บางชัน 2 เริ่มผลิตสินค้าได้เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 และมีอัตรา
ก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 41.63 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 42.37
สาเหตุจากยอดขายที่ลดลงและค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพลังงานที่สูงขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
		 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน
ค่าแรง ค่าน�ำ้ มัน ค่าโฆษณาและค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย เป็นต้น
ส�ำหรับปี 2560 มีจำ� นวน 1,685.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.42
ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
มีผลมาจากราคาน�้ำมันที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
รวมทั้งบริษัทได้จัดรายการส่งเสริมการขาย โฆษณาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง อีกทั้ง บริษัทมีการบริหาร
จัดการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
		 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า มีจ�ำนวน 4.71
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.93 จากปีก่อน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
		 ในปี 2560 มีจ�ำนวน 11.29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.40
จากปีก่อน เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายของสัญญาเช่าการเงินลดลง
ซึ่งมีผลมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและจ�ำนวนการท�ำสัญญาเช่า
การเงินลดลง
ก�ำไรสุทธิ
		 บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิ 1,335.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.71
เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น และมีอตั ราก�ำไรสุทธิรอ้ ยละ 17.76 ของ
รายได้รวม ซึ่งมีผลมาจากยอดขายที่ลดลง อย่างไรก็ดีบริษัทฯ
ยังคงมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ก�ำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.97 บาทต่อหุ้น

136

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

OTHER INCOME

		 The Company gained the other income of Baht 70.33
million, decreasing by 2.02% from the previous year. The
other income of the Company was mainly attributed to interest
revenue from bank deposit and from investment in 3 private
funds, totaling to Baht 30.6 million and decreasing by Baht
8.6 million from the previous year. The increase in other income
also resulted from dividend income from investment.
COST OF SALES

		 The cost of sales of the Company in 2017 stood at
Baht 4,348.27 million, decreasing by Baht 13.72 million or by
0.31% from the previous year, due to decreasing raw material
price and to effective production management and purchasing
control. However, the Company maintained the cost of sales
to total sales ratio at 58.37% in 2017, higher than 57.63% in
2016 as a result of Natural Gas and Utility Expense and
Depreciation. The Depreciation in 2017 was increased because
Bang Chan Factory 2 had started its operation since June
2017. As a result, gross profit margin of the Company stood
at 41.63%, decreasing from 42.37% in a year earlier due to
lower sales revenue but increased energy cost.
SELLING AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

		 The selling and administrative expenses in 2017,
including salary, wage, fuel cost, advertising and sales
promotion expense, and so on, amounted to Baht 1,685.57
million, accounting for 22.42% of total income and increasing
by 2.55% from the previous year. The selling and administrative
expense was increasing due to higher fuel cost for
transportation and from continuous advertising and sales
promotion activities. In a meantime, the Company still
maintained effective cost control.
PROFIT SHARING FROM INVESTMENT
IN JOINT VENTURE

		 The profit sharing from investment in joint venture was
at Baht 4.71 million, increasing by 99.93% from a year earlier.
FINANCIAL COST

		 The financial cost in 2017 was at Baht 11.29 million
baht, decreasing by 4.40% from the previous year, due to
decreasing interest expense of financial lease as a result of
lower interest rate and reducing notional amount.
NET PROFIT

		 The Company recorded the net profit of Baht 1,335.54
million, decreasing by 8.71% from the previous year, due to
lower sales revenue. The Company maintained the net profit
ratio at 17.76% of total income. However the Company still
conducted effective cost control. As a result, the earning per
share of the Company stood at 2.97 Baht per share.

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์รวมมีมลู ค่า 7,997.32
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 469.65
ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน
2,619.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.76 ของสินทรัพย์รวม
โดยรายการที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาว
		 ส่วนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จ�ำนวน 894.01 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 11.18 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64
เนือ่ งจากมีลกู หนีบ้ างรายช�ำระหนีเ้ กินก�ำหนด และมีลกู หนีอ้ นื่ จาก
การขายหลักทรัพย์ในกองทุนส่วนบุคคลรอการโอนช�ำระเข้าบัญชี
แต่อย่างไรก็ดลี กู หนีก้ ารค้าส่วนใหญ่เป็น Modern Trade และร้านค้า
ขนาดใหญ่ ซึง่ จะช�ำระหนีต้ รงตามก�ำหนดเวลา และยอดลูกหนีค้ า้ ง
นานลดลง
		 สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การผลิต ส่วนสินค้าส�ำเร็จรูปคงเหลือจ�ำนวนน้อยมาก เนื่องจาก
เป็นสินค้าที่มีอายุประมาณ 4-5 วัน มีการผลิตและจ�ำหน่ายทุกวัน
		 ในส่วนของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 5,377.53 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 67.24 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 2.23 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนซื้อที่ดินไว้เพื่อจัด
สร้างศูนย์กระจายสินค้าทดแทนอาคารพาณิชย์ที่เช่าและรองรับ
ด้านการผลิต เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ พิม่ มาจาก การลงทุนในกองทุน
ส่วนบุคคล บริษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมอยูท่ ี่ 17.20
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน
6,707.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.87 ของหนี้สินและส่วนของ
ผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 617.96
ล้านบาท เนื่องจากมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2560 จ�ำนวน 1,335.54
บาท และส่วนที่ลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จ�ำนวน
729 ล้านบาท ท�ำให้มีมูลค่าตามบัญชี 14.91 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 13.53 บาทต่อหุ้น และมีอัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 20.87

4. สภาพคล่องและความเพียงพอ
		 ของเงินทุนของบริษัท
		 ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 1,781.54 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน จ�ำนวน 88.41 ล้านบาท หรือลดเป็นร้อยละ 4.73
		กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 822.24 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 52.73 ล้านบาท สาเหตุจากจ่ายซื้อเงินลงทุน
ชั่วคราว เงินลงทุนระยะยาว และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
ลดลง

3. ASSETS MANAGEMENT
		 The total assets of the Company as of December 31,
2017 amounted to Baht 7,997.32 million, increasing by Baht
469.65 million from Dec 31, 2016. The asset of the Company
was mainly attributed to current asset of Baht 2,619.79 million,
accounting for 32.76% of total asset. Major increase of asset
resulted from increasing cash and cash equivalent item and
increasing short-term and long-term investment.
		 In addition, the trade account receivable and the other
account receivable of the Company totaled to Baht 894.01
million, accounting for 11.18% of total assets and increasing
by 2.64% from the previous year, as a result of some particular
overdue account receivable and from the other account
receivable of selling security from private funds during
settlement period. However most of account receivable of the
Company, arising from Modern Trade account and large
distributor account, was paid on schedule, and the amount of
long-time trade account receivable of the Company was
declining.
		 Most inventories of the Company were raw materials
and packages to be used in manufacturing process The
Company kept only few finished goods inventories because
our products had shelf life of 4-5 days and were manufactured
and distributed daily.
		 The non-current asset of the Company amounted to
Baht 5,377.53 million, accounting for 67.24% of the total
assets and increasing by 2.23% from the previous year. The
non-current asset of the Company mainly consisted of the
investment to purchase the land for new distribution center in
order to replace the original rented building as well as to
support future production. The increase in long-term
investment of the Company resulted from increasing
investment in private funds. Overall, the Company gained the
return of total assets at 17.20%
		 The Shareholders’ Equity of the Company as of
December 31, 2017 amounted to Baht 6,707.65 million,
accounting for 83.87% of Liabilities and Shareholders’ Equity
and increasing by Baht 617.96 million from Dec 31, 2016,
resulting from the net profit of Baht 1,335.54 million in 2017
and from decreasing dividend payment at Baht 729 million.
As a result, the book value of the Company stood at 14.91
Baht per share, increasing from 13.53 Baht per share in 2016,
and the return on equity was at 20.87%
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		 กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 811.21
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 49.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.46 ส่วนใหญ่
เป็นการจ่ายเงินปันผล 729 ล้านบาท
		 ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้
148.10 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีรายการ
เทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 685.08 ล้านบาท มีอัตราส่วนสภาพคล่อง
2.54 เท่า สูงขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 1.98 เท่า ส�ำหรับระยะเวลา
ขายสินค้าอยู่ที่ 1 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 43 วัน และระยะเวลา
ช�ำระหนี้เฉลี่ย 67 วัน ท�ำให้บริษัทมีรอบหมุนเวียนเงินสด (Cash
Cycle) อยู่ที่ 23 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2559 โดยบริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการสภาพคล่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเสมอมา

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
		 และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน
1,289.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ�ำนวน 148.31 ล้านบาท
มีสดั ส่วนร้อยละ 16.13 ของหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นเจ้าหนี้การค้าที่ช�ำระตามก�ำหนด และส่วนของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงินที่ลดลง เนื่องจากท�ำสัญญาซื้อรถน้อยลงและ
บางส่วนครบก�ำหนดสัญญาเช่า ท�ำให้มสี ดั ส่วน หนีส้ นิ ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 0.19 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับต�่ำมาตลอด มีอัตราส่วนความ
สามารถในการช�ำระดอกเบี้ย 226.72 เท่า และอัตราส่วนความ
สามารถช�ำระภาระผูกพัน 1.37 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพ
ของโครงสร้างเงินทุนของบริษทั และความสามารถในการช�ำระหนี้
และภาระผูกพันของบริษัท

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
		 หรือฐานะการเงินในอนาคต
		 จากการสร้างศูนย์กระจายสินค้าบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของบริษทั เอง ท�ำให้มพี นื้ ทีก่ ว้างขวาง สามารถขยายหน่วยขายเพิม่
มีที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น และรองรับสินค้าจากโรงงานเพื่อส่งสินค้า
ให้ลกู ค้าได้มากขึน้ ส่งผลให้มกี ารใช้เงินทุนค่อนข้างมากแต่จะท�ำให้
เข้าถึงลูกค้าได้ทวั่ ถึงและสินค้าไม่ขาดตลาด อนึง่ การเริม่ ใช้โรงงาน
ใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันนั้น หากสภาพตลาดปัจจุบันยัง
ไม่ดขี นึ้ อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานบ้าง เพราะก�ำลังการ
ผลิตยังใช้ได้ไม่เต็มที่
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4. LIQUIDITY AND ADEQUACY
		 OF CAPITAL
		 For the year ended on Dec 31, 2017, the Company
recorded net cash from operating activities at Baht 1,781.54
million, decreasing by Baht 88.41 million or by 4.73% from
the previous year.
		 The net cash flow from investing activities totaled to
Baht 822.24 million, decreasing by Baht 52.73 million from a
year earlier because of lower short term and long term
investment and lower amount of advanced payment from
security purchase.
		 Additionally, the net cash flow from financing activities
was at Baht 811.21 million, increasing by Baht 49.27 million
or by 6.46% from the previous year. Most financing activity
was paid for dividend payment of Baht 729 million.
		 As a result, the Company recorded cash and cash
equivalent of Baht 685.08 million as of Dec 31, 2017, increasing
by Baht 148.10 million from the previous year. As of December
31, 2017, the Company maintained the current ratio at 2.54,
higher from 1.98 in 2016, and performed the average day
sales at 1 day. In addition, the average days of debt collection
stood at 43 days, and the average days of debt repayment
was at 67 days. The cash cycle of the Company was at 23
days, closing to the level in 2016. Therefore, the Company
has been able to maintain solid liquidity position so far.

5. LIABILITIES OBLIGATION AND
		 OFF-BALANCE SHEET
		 ARRANGEMENT
		 The liability of the Company as of December 31, 2017
totaled to Baht 1,289.67 million, accounting for 16.13% of the
total of Liability and Shareholders’ Equity and decreasing by
Baht 148.31 million from 2016. The liability of the Company
was mainly attributed to trade account payable, mostly being
paid on schedule, and to decreasing liability from the financial
lease as a result of lower vehicle purchasing and being matured
of the previous agreement. The Company has maintained
debt to equity ratio to be at the considerable low level of 0.19
times, and performed the interest coverage ratio at 226.72
times, and debt-service coverage ratio at 1.37 times, thus
representing stability of the capital structure as well as debt
repayment capability of the Company.

		ในการขยายตัวของธุรกิจประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ทัง้ แบบ
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้า
ส่งผลให้สินค้าของบริษัทมีช่องทางการจ�ำหน่ายมากขึ้น และ
สามารถขยายไปสูผ่ บู้ ริโภคได้ทวั่ ถึงยิง่ ขึน้ แต่ขณะเดียวกันร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่กม็ แี ผนกผลิตเบเกอรีข่ องตัวเอง รวมทัง้ ร้านเบเกอรีอ่ นื่ ๆ
ทีเ่ ปิดในสถานทีน่ นั้ ๆ ดังนัน้ บริษทั จึงเน้นด้านคุณภาพ ความสดใหม่
ของสินค้า และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากทีส่ ดุ เพือ่ รักษา
ฐานลูกค้าเดิม และขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น

7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1)		 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
			 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
			• ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2560 มีจ�ำนวนเงินรวม
				 1,050,000 บาท
			• ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ - ตรวจสอบตาม
				 เงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมที่ก�ำหนดโดย ส�ำนักงาน
				 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 3 บัตร เป็นจ�ำนวนเงิน
				 รวม 277,500 บาท
(2)		 ค่าบริการอื่น (Non-Audit-Fee)
			 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในปี 2560
ประกอบด้วย
			• ค่าตรวจสังเกตุการณ์ทำ� ลายสินค้าคงเหลือ ให้แก่ ผูส้ อบบัญชี
				 ของบริษัท มีจ�ำนวนเงินรวม 20,000 บาท

6. FACTORS AFFECTING OPERATING
RESULTS AND FUTURE FINANCIAL
POSITION
		 The construction of distribution center on our own land
has encouraged the Company to have extensive area to
expand sales division with more parking space and support
more products to be delivered from factories to the consumers;
thus resulting in higher use of capital but preventing products
shortage and supporting the ability to serve customers more
thoroughly. Additionally, if having weaker market situation,
the start of operation in new factory at Bang Chan Industrial
Estate shall undermine our operating performance because
the Company cannot operate at full production capacity.

7. AUDITOR REMUNERATION
(1) AUDIT FEE

		 The Company paid audit fees to
• Company’s auditor at the amount of 1,050,000 baht
			 for the year 2017.
• 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 277,500 baht.
(2 ) NON-AUDIT FEE

For the year 2017, the Company paid remuneration of
other services to:
		
• The Company’s auditor at the amount of 20,000
			 baht for the observation of inventory demolishing.
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน)

TO SHAREHOLDERS OF PRESIDENT BAKERY
PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รง
คุณวุฒิ มีประสบการณ์ดา้ นวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านบัญชีและ
ภาษีอากร โดยคณะกรรมการบริษัทมีค�ำสั่งแต่งตั้ง ดังรายนาม
ต่อไปนี้
1. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 (มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้าน
		 วิทยาศาสตร์การอาหาร)
2. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ*
		 กรรมการตรวจสอบ
		 (มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ดา้ นการ
		 จัดการทรัพยากรบุคคล)
3. แพทย์หญิง ยุพา สุนทราภา
		 กรรมการตรวจสอบ
		 (มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้าน
		 วิทยาศาสตร์การแพทย์)
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
		 กรรมการตรวจสอบ
		 (มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี
		 และภาษีอากร)
		 *แทน รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ขอลาออก มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2560 และคณะกรรมการ
บริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

The Audit Committee of President Bakery Public
Company Limited consists of 4 Independent Directors, having
knowledge and experience in various areas including Foods
Science, Human Resource Management, Medical Science,
and Accounting & Taxation. The Audit Committee of the
Company are following,
1. Prof. Dr. Suwimon Keeratipibul			
		 Chairman of the Audit Committee
		 (Individual with knowledge, skills and experience
		 in food science)
2. Prof. Dr. Teravuti Boonyasopon*
		 Audit Committee
		 (Individual with knowledge, skills and experience
in Human Resource Management)
3. Dr.Yupa Soontrapa				
		 Audit Committee
		 (Individual with knowledge, skills and experience
		 in medical science)
4. Mr. Boonsak Chiempricha			
		 Audit Committee
		 (Individual with knowledge, skills and experience
		 in accounting and taxation)
		 *To replace Assoc. Prof. Dr. Kulpatra Sirodom
Resigning Audit Committee to be effective on September 30,
2017 and Board of Directors has resolved to appointed Prof.
Dr. Teravuti Boonyasopon to be the Replacing Member of
Audit Committee, to be effective on October 1, 2017.
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

ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ครบถ้วน สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี และการมีระบบการตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ิ
งานเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้
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• เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกัน เพื่อให้มีการท�ำงาน
อย่างเป็นระบบ และป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดการทุจริตขึน้ ได้
• เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน
เป็นหลัก โดยก�ำหนดให้มกี ารระบุปจั จัยเสีย่ งให้ครอบคลุมในแต่ละ
ระบบงานเมื่อท�ำการตรวจสอบ
• ให้ความส�ำคัญส�ำหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
1 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจ�ำนวนทีย่ งั คงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษทั
กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระ มีสทิ ธิได้รบั เลือกกลับเข้ามา
ท� ำ งานใหม่ ไ ด้ และก� ำ หนดช่ ว งของวาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเหมื อ นคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี
ดร.วัชรี ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น
5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้เข้าร่วม
ประชุมพร้อมกันจ�ำนวน 3 ครั้ง และมี 2 ครั้งที่กรรมการตรวจสอบ
1 ท่านขอลาประชุม เนือ่ งจากมีภารกิจจ�ำเป็น นอกจากนี้ ยังมีวาระ
การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอก ได้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน
อี วาย จ�ำกัด เพื่อพิจารณาระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวกับ
รายงานทางการเงินของบริษัท ตลอดจนข้อสังเกตและรายงาน
ผลการตรวจสอบของหน่วยงานดังกล่าว วาระการประชุมร่วมกับ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ ได้รายงานผลการตรวจสอบ
และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รวมถึงได้ประชุมกับผูบ้ ริหารระดับ
สู ง ของบริ ษั ท ในวาระที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ พิ จารณาประเด็ น ต่ า งๆ
สรุปผลการพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร
ของบริษัทพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงิน
ประจ�ำปี รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอทันต่อเวลาการปฏิบตั ิ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการบัญชี และการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบถาม และรับฟังค�ำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ จึงมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

• Emphasized on preventive audit to operate
systemically and to prevent corruption risk that may occur.
• Emphasized on operational risk management
primarily by stipulating to specify risk factors that cover each
working system when audit.
• 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 Dr. Watcharee
Tintani, Assistant Managing Director as the Secretary to the
Audit Committee.
In the year 2017, Audit Committee held fifth meetings
to perform its duties as stated in the Audit Committee Charter.
From the total of four meetings, three 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
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2. สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ส�ำคัญ โดยพบว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการด�ำเนินงาน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานรายงาน
การตรวจสอบและก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุม
ระบบงานที่ส�ำคัญของบริษัท ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ ต่อ
ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยได้มกี ารพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปี ทัง้ นี้ ยังได้สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาความรูข้ อง
บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล และยกระดับการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เกี่ ย วกั บ การจั ด ท� ำ แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ การ
(Operation Risk) ในด้านการผลิต ด้านส�ำนักงาน และด้าน
ฝ่ายขาย เพื่อทราบถึงผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ และหา
แนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั พร้อมทัง้ ได้เสนอแนะ
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน น�ำผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้
ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของบริษัท พร้อมทั้ง
ก�ำหนดให้มีการทบทวนแผนการตรวจสอบของบริษัทเป็นประจ�ำ
ทุกครั้ง เมื่อความเสี่ยงของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็น
แนวทางการตรวจสอบของบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5. ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อรายการเกีย่ วโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยพบว่า รายการดังกล่าวเป็นการด�ำเนินการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่สมเหตุสมผล และได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว
6. สอบทานให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
7. ได้มีการน�ำเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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and auditors’ explanation on the related matters. The Audit
Committee and the auditor confirm that, to the best of its
knowledge and belief, the Company’s financial statements
are accurate in the significant matters and in accordance with
the generally accepted accounting standard.
2. Review significant internal control system. The
Company’s internal control system are appropriate, adequate,
transparent, efficient and effective, able to achieve operating
objectives and goal, including accurate, complete and reliable
disclosure of information. In 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. Audit 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.
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.

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 38 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2560 เพือ่ ช่วยตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้นด้วย
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ ไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการ
รับข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้บริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า บริษัท
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) มีกระบวนการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และไม่พบ
รายการใดทีอ่ าจมีผลกระทบอันเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน ระบบ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงมี
ความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยง
กันเป็นรายการที่เป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และ
ไม่ พ บรายการใดที่ ผิ ด ปกติ รวมทั้ ง ได้ ป ฏิ บั ติ อ ยู ่ ใ นกรอบของ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด และ
กฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. Present audit committee’s activities report to the
Board of directors 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. 38 on April 21, 2017 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 2560

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES
FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2017

งบการเงินของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้จัดท�ำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่ง
ก�ำหนดให้ปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการประมาณการที่สมเหตุ
สมผลในการจัดท�ำงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผล
การด�ำเนินงานทีเ่ ป็นจริงของบริษทั ฯ และการวิเคราะห์เพือ่ ประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน คณะกรรมการ
และคณะบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทางการเงิน
รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
ในระหว่างปี 2560 สภาวิชาชีพได้ออกมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนว
ปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินของบริษัท
งบการเงินของบริษทั ได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการ
เงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา
อย่างครบถ้วน เป็นจริง เพื่อประโยชน์ ในการใช้งบการเงินของ
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
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The financial statement of President Bakery Public
Company Limited 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.
Although the Federation of Accounting Professions
has revised financial reporting standard (Amendment in 2016)
during 2017, and updated accounting practice to be effective
for accounting year beginning on or after January 1, 2017,
such revision has not caused significant impact to financial
statement of the Company.
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.

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ เ ป็ น อิ ส ระและเป็ น ผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ
ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมต่อการบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิผล มีการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท และข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยและปฏิบัติเกี่ยวกับ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โปร่งใส และเชือ่ ถือได้ ซึง่ ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในหน้ารายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ
ความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 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 2017.

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

MR. PIPAT PANIANGVAIT

MR. APICHART THAMMANOMAI

ประธานกรรมการ

Chairman of the Board

กรรมการผู้อ�ำนวยการ
Managing Director
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งบการเงิน

FINANCIAL
STATEMENTS

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อก�ำหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธกี ารตรวจสอบทีอ่ อกแบบ
มาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่ส�ำคัญ เนือ่ งจากจ�ำนวนที่บนั ทึกในบัญชีมีสาระส�ำคัญ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ก�ำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจ�ำนวนมากซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เช่น
รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อ
การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรูร้ ายได้ของบริษทั ฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วข้องกับวงจร
รายได้ สุม่ ตัวอย่างรายการขายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปีและช่วงใกล้สนิ้ รอบระยะเวลาบัญชีเพือ่ ตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและ
สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทดสอบข้อมูลที่บริษัทฯน�ำมาใช้ในการค�ำนวณและบันทึกรายการ
ส่งเสริมการขายค้างจ่ายทีเ่ กิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่างๆ ทีบ่ นั ทึก ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานว่าเป็นไปตามเงือ่ นไข
ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้กับลูกค้า ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data)
เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
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ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่ มัน่ ในรูปแบบ
ใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่
มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำ งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของบริษทั ฯ ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระ
ส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือ
หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุม่ กิจการเพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงิน
ที่ในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

149

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

150

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

151

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

152

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

153

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

154

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

155
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REPORT OF INDEPENDENT AUDITOR & FINANCIAL REPORT
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
OPINION

I have audited the accompanying statement of financial position, in which the equity method is applied, of President Bakery
Public Company Limited (“the Company”) as at 31 December 2017, 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.
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 2017, and its financial performance and cash flows for the year then
ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
BASIS FOR OPINION

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further
described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I am independent of the
Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions
as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my audit of the financial
statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as a whole,
and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section
of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included the performance of procedures designed to
respond to my assessment of the risks of material misstatement of the financial statements. The results of my audit procedures,
including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying
financial statements as a whole.
Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.
REVENUE RECOGNITION

Sales of goods are significant accounting transactions as the amounts recorded are material and directly affect profit or loss
of the Company. In addition, the sales transactions of the Company are made with a large number of customers and there are a
variety of arrangements and conditions, pertaining to matters such as sales promotions, discounts and special discounts to boost
sales. I therefore gave significant attention to the revenue recognition of the Company.  
I evaluated the Company’s revenue recognition by assessing and testing its internal controls with respect to the revenue
cycle. I applied a sampling method to select sales transactions occurring during the year and near the end of the accounting period
to examine the supporting documents and reviewed credit notes that the Company issued after the period-end. I tested the data
being used in calculating and recording accrued sales promotions and discounts at the end of reporting period whether it was
consistent with the conditions of the relevant agreements or arrangements with the customers. I also performed analytical procedures
on disaggregated data to detect possible irregularities in sales transactions throughout the period, particularly for accounting entries
made through journal vouchers.     
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OTHER INFORMATION

Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in annual
report of the Company, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report of the
Company is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit
or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to
communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.
RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the 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.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless
management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.
AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a
high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually
or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain professional
skepticism throughout the audit. I also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override
of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Company’s internal
control.
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• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit
evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt
on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required
to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s
report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether
the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entity or business activities within
the group to express an opinion on the financial statements, in which the equity method is applied. I am responsible for
the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear
on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most significance
in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in my
auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I
determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably
be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.

KAMONTIP LERTWITWORATEP

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4377
EY Office Limited
Bangkok: 20 February 2018
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2017
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2017
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
President Bakery Public Company Limited
As at 31 December 2017
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STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2017

204

ANNUAL REPORT 2017 PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2017
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For the year ended 31 December 2017

President Bakery Public Company Limited

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
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For the year ended 31 December 2017

President Bakery Public Company Limited

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY (Continued)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2017
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STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2017
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
President Bakery Public Company Limited
For the year ended 31 December 2017
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ

MESSAGE FROM CHAIRMAN OF THE BOARD AND MANAGING DIRECTOR

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้น�ำการ
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในประเทศไทย โดยตลอดระยะ
เวลาที่ผา่ นมา ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 37 ปี ที่บริษัทฯ
คัดสรรวัตถุดิบที่ดี พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการทาง
โภชนาการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดนิ่ง ควบคู่กับการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยูเ่ สมอ โดยยึดถือ
หลักความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่
ุ ภาพดีทสี่ ดุ ด้วยความตระหนักในความส�ำคัญของการพัฒนา
มีคณ
อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงพัฒนาองค์กรในทุกด้าน ให้สอดคล้องไป
กับการพัฒนาชุมชนและสังคม

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ

MR. PIPAT PANIANGVAIT
Chairman of the Board

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ� ในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ
และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สังคม และสิ่งแวดล้อม        

พันธกิจ
1. วิจัย พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ
ให้ ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย
และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย
ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ระบบการควบคุมที่ดี
มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้      
3. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง
โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภค
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย
ทันต่อความต้องการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ
เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
5. รู้รัก สามัคคี ให้ความเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับองค์กร
เหล่านี้คือสิ่งที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ยึดมั่น ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้สานต่อโครงการและกิจกรรมเกีย่ วกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ
การ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ
ร่วมกับผู้จ�ำหน่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความส�ำคัญในการวิจัย
และพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และยังให้ความส�ำคัญใน
การให้ความรูด้ า้ นโภชนาการกับเด็กนักเรียนผ่านกิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์
สคูลทัวร์ และกิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์ ซีเอสอาร์ 2017 ตลอดจน
สนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
ภายในชุมชนและสังคมวงกว้างอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังสานต่อจุดยืน ที่จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมของบริษัทฯ ใน
ฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้น�ำในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากล บริษทั ฯ จะมุง่ มัน่ บริหาร
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คู้ค้า 
ผูบ้ ริโภค และสิง่ แวดล้อม รวมถึงดูแลพนักงานทุกคน สังคม ชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

President Bakery Public Company Limited has been
the leader of bakery manufacturer and distributor in Thailand
in the past 37 years. The Company selects good raw materials
and continues development to provide products of nutrition
value for consumers, as well as develops production
technology and management by taking into account of safety,
freshness, cleanness to serve quality products for customers.
The Company recognizes sustainable development, therefore
the Company shall encourage development for the whole
organization together with environmental and social
development.
In 2017, the Company has carried on social activities
both on policy level and operational level. The Company
continued to cooperate with suppliers to improve the quality
of raw materials, as well as encourages product development
to increase product variety in order to serve customers’ need
thoroughly. The Company provided nutrition knowledge for
the students via the project of “Farmhouse School Tour” and
“Farmhouse CSR in 2017”. In addition, the Company provided
bakery products to the organization to arrange social activity.
In addition, the Company opposed against any form of
corruption to ensure business ethic as deemed appropriate
for the member of Private Sector Collective Action Coalition
against Corruption Committee.
In order to be leading bakery manufacturer with
international standard, the Company determines to establish
effective management and conduct business with responsibility
to the shareholders, trading partners, consumers, environment,
employees, community, society, and all stakeholders in order
to meet sustainable growth.
The Board of Directors, Executives, and all staffs of
the Company shall commit to the abovementioned principle
to be the operational guideline to meet sustainable business
accomplishment.

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการผู้อ�ำนวยการ

MR. APICHART THAMMANOMAI
Managing Director

VISION
Being the leader of bakery manufacturer
and distributor to serve clean, fresh, safe,
nutritional products at international quality standard
together with the responsibility to the consumers,
society and environment

MISSION
1. Research and develop innovation of healthy
products, focusing on using natural,
     high-quality, delicious, clean, fresh, safe,
and useful raw material
2. Develop modern, clean, safe production process
with smart technology and good, effective
controlling system to support competitiveness
3. Develop selling and delivery management with
analytic and managerial information
technology to provide goods and services
for the consumers with timely, efficient,
clean and safety manner
4.   Encourage and develop potential of employees
to have knowledge of changing technology,
creativity and capability to accomplish
growing career path
5.   Establish love, unity and fairness in compliance
with good corporate governance principle
to support strengthening and
sustainable organization
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ABOUT THIS REPORT

1. หลักการจัดท�ำรายงาน
การจั ด ท� ำ รายงานแห่ ง ความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
บริษัทฯ ได้น�ำเสนอภายใต้กรอบการรายงานการด�ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ทีจ่ ดั ท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่ม
2. เนื้อหาในรายงาน
เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
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. PREPARATION PRINCIPLE :

		 The Company has prepared the sustainability
report for the year 2017 in compliance with the guideline of
Corporate Social Responsibility Report, as prescribed by the
Stock Exchange of Thailand, with the comprehensive content
covering the participation of all stakeholders.
2. CONTENT IN THE REPORT :

		 The information of the content in this report has
been gathered during January 1st-December 31st, 2017.
3. FOR ADDITIONAL INFORMATION

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)
ส�ำนักงานใหญ่
121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด
29 ตุลาคม 2523
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
19 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
และในปี 2549 ได้เพิ่มทุนเป็น 450 ล้านบาท
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PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE :					

121/84-85 RS Tower Building, 29th Floor,
Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
REGISTERED AS COMPANY LIMITED :

29 October 1980

INCORPORATED AS PUBLIC COMPANY LIMITED :

19 July 2002 with registered capital of Baht 300 million
baht and had increased capital to Baht 450 million in 2006

การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

SUSTAINABLE BUSINESS OPERATION

บริษทั ฯ เป็นผูน้ ำ� ในการผลิตและจ�ำหน่ายเบเกอรี่ ในรูปแบบ
ค้าส่งที่ได้มาตรฐานมายาวนาน และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษามาตรฐานและ
คุณภาพ พร้อมทั้งก้าวไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยพัฒนาสินค้า
ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะสร้างความเติบโตในการ
ท�ำธุรกิจขนมปังและเบเกอรีแ่ บบค้าปลีก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้คำ� นึงถึง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนงานอย่างรอบด้าน ด้วยเชื่อว่า 
ธุรกิจจะสามารถพัฒนาและก้าวไปสูค่ วามยัง่ ยืนได้ โดยการดูแลให้
เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างเหมาะสม

กรอบการด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
บริษทั ฯ ตระหนักอยูเ่ สมอว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
ต้องประกอบไปด้วยวิสยั ทัศน์และความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ
ทีค่ วบคูก่ นั ไปกับการมีคณุ ธรรมจริยธรรมในการด�ำเนินงาน ตลอดจน
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำ� หนดกรอบการด�ำเนินงาน
เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยยึดตามแนวทางที่ ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล ซึ่งให้ความส�ำคัญ ในการสร้างสมดุล 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้น�ำมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร เพือ่ ให้
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ
ด้วยความเชือ่ มัน่ ศรัทธา และมีความเข้าใจ โดยมีกรอบการด�ำเนินงาน
เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังนี้

The Company has been the leading manufacturer and
distributor in wholesale bakery products with standard for
many years and committed to maintain the standard and
quality along with moving into new innovation supporting
continuous product development. The Company also intends
to establish the growth of bread and bakery in retail business.
The Company recognized the roles to all stakeholders with
the belief that the business shall be able to develop and
progress towards sustainable growth by maintaining the proper
balance between business and stakeholders development.
FRAMEWORK FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The Company always recognizes that sustainable
growth of the organization shall be composed of vision and
business competency together with business ethic as well as
performing corporate social responsibility. The Company has
stipulated operational framework for sustainable development
in compliance with accepted international guidelines, focusing
on 3 aspects related to economic, society and environment
in order to be adopted within the organization in a suitable
manner. The Board of Directors, Executives and employees
of the Company shall commit to the operational frameworks
for the sustainable development with trust, confidence, and
understanding as per following details,
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1. สินค้ามีคุณภาพ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิต
สินค้าทีม่ คี ณุ ภาพ โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่การคัดเลือกวัตถุดบิ ทีม่ คี ณุ ภาพ
จากผู้จ�ำหน่ายที่มีศักยภาพ โดยมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ่ ว มกั บ ผู ้ จ� ำ หน่ า ยอยู ่ เ สมอ เพื่ อ ให้ สิ น ค้ า คงไว้ ซึ่ ง
มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
2. ตอบสนองต่อลูกค้า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการ
เข้าถึงสินค้าของลูกค้าและผู้บริโภค ในด้านความหลากหลายของ
สินค้า  ราคา  และสถานที่จัดจ�ำหน่าย การกระจายสินค้า  รวมถึง
ประเด็นด้านความปลอดภัยทางด้านอาหาร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความ
เชื่อมั่นที่มีต่อสินค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค
3. กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ มีความ
มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงานเป็น
หลัก นอกจากนี้ ยังค�ำนึงถึงกระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
4. เทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ
ก้าวไปสู่อนาคตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน เพื่อตอบสนองได้ทันต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค จึงได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยต่างๆ
เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาทั้งสินค้าและระบบงานที่สนับสนุนต่างๆ เพื่อ
สร้างความพึงพอใจอย่างยั่งยืน

1. QUALITY PRODUCT The Company is

determined to produce quality products starting with the
selection of quality raw materials from competent supplier to
the regular research and product development together with
the suppliers in order to maintain the product of safety, high
standard and nutrition values for best benefits of the
consumers.
2. SATISFY CUSTOMERS NEED The Company
has recognized to provide products to be responsive to the
customers in terms of product varieties, price, location of the
distribution and safety issues in order to establish trust and
best satisfaction among the consumers.
3. EFFICIENT MANUFACTURING PROCESS

The Company commits to manufacture products with modern
and efficient technology together with considering safety of
the employees in the workplace. In addition, the Company
also conducts efficient manufacturing procedure to reduce
the use of energy in order to encourage sustainable energy
consumption.
4. MODERN TECHNOLOGY The Company
commits to progress into the future rapidly and sustainable in
order to serve consumers’ demand in a timely manner,
therefore the Company shall perform modern technologies to
encourage product development and improve any supporting
system in order to ascertain sustainable satisfaction for the
consumers.

กรอบการด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

สินค้ามีคุณภาพ
QUALITY
PRODUCT

ดูแลชุมชนและสังคม
NURTURE
THE COMMUNITY
AND SOCIETY
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ตอบสนองต่อลูกค้า
SATISFY
CUSTOMERS NEED

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
CARES FOR
ENVIRONMENT

กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ

EFFICIENT MANUFACTURING
PROCESS

เทคโนโลยีที่
ทันสมัย

MODERN
TECHNOLOGY

5. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งในกระบวนการผลิตและการขนส่ง
สินค้า  ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งด้านคุณภาพอากาศ
คุณภาพน�้ำทิ้ง ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้  บริษัทฯ จึงมีความ
มุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เพื่อการดูแลสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
6. ดูแลชุมชนและสังคม บริษัทฯ มีความตั้งใจในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ทัง้ ชุมชนรอบโรงงานและ
สังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับ
ชุมชนข้างเคียง ผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ส�ำหรับจัดกิจกรรมในชุมชน และการสนับสนุน
กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษทั และ
ฝ่ายบริหารเป็นผู้วางแนวนโยบายและผลักดัน เพื่อให้พนักงาน
ของบริษัทฯ ได้น�ำไปสานต่อและปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการด�ำเนิน
งานอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ ด้าน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 15 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 6 ท่าน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร จ�ำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 ท่าน
และเป็นกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีบทบาทในการให้
ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งเป็นผู้สอบทานรายงานทาง
การเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง ระบบ
การตรวจสอบภายใน และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ภายใต้
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เชื่อถือได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการให้ค�ำแนะน�ำ
และความเห็นในการประชุมต่างๆ โดยปราศจากการควบคุมของ
ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5. CARES FOR ENVIRONMENT The Company

recognizes the impact of business operation arising from
manufacturing process and products transportation which may
affect the environment in terms of air quality, wastewater
quality, type and amount of energy consumption. Therefore,
the company has established environmental management
according to acceptable standard in order to nurture and create
long-term sustainability to the environment.
6. NURTURE THE COMMUNITY AND SOCIETY

The Company emphasizes to develop the quality of life in the
community and society, both in nearby community around
the factory and in the whole society. In order to establish good
relationship between the Company and nearby community,
the Company provided the knowledge of nutrition, offer bakery
products to organize social activities in the community, and
provided assistance to organization to hold the social activities
to encourage sustainable development to the society.
CORPORATE GOVERNANCE

President Bakery Public Company Limited has realized
to conduct business with the Principle of Good Corporate
Governance, therefore the Board of Directors and Management
establishes the Corporate Governance Policy to be performed
by all employees to ascertain transparent and accountable
business operation in all aspects.
The Board of Directors of the Company consists of 15
Directors, including 6 Executive Directors and 9 NonExecutives Directors; 5 of which being Independent Directors
and 4 of which serving as the Audit Committee Members.
Such Audit Committee Member shall have the role to provide
independent opinions, and responsible to review financial
statement, internal control systems, risk management system,
internal audit system, and anti-corruption policy in compliance
with Good Corporate Governance Principle to ensure the
efficiency and reliability. On this regard, the Audit Committee
and Independent Directors have performed duties with
independence, and provided suggestions and opinions in the
meetings by their own discretion without any control from the
Management or major shareholders.

รายชื่อและรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจ�ำปี 2560
Board of directors’ names and details can be seen in the annual report for the year 2017

www.farmhouse.co.th/investor >> รายงานประจ�ำปี >> รายงานประจ�ำปี 2560
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บริษทั ฯ จัดให้มปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 12 ครัง้
(เดือนละ 1 ครั้ง และสามารถนัดประชุมกรณีเร่งด่วนได้หากมีเหตุ
ทีต่ อ้ งใช้ดลุ ยพินจิ ในการตัดสินใจ) เพือ่ ทบทวนและก�ำหนดนโยบาย
วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี แนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนติดตามดูแลการท�ำงานและ
ผลประกอบการของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชดิ โดยมีการพิจารณาและ
แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งเป็นผู้น�ำในการปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อให้พนักงานภายในบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติอย่าง
ต่อเนือ่ ง ตลอดจนปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้างค่านิยมทีด่ ีให้กบั พนักงาน

The Company shall hold 12 Board of Directors’ meeting
(once a month and may request the additional meeting as
deemed necessary to make urgent decision) to review and
formulate the policy, vision, goal, business guideline, good
corporate governance policy, corporate social responsibilities
and anti-corruption practice. Additionally, the Board of
Directors shall closely monitor the operation and performance
of Management Team with independent consideration and
suggestion, as well as shall perform leadership to behave
themselves as an exemplary model for all employees in the
organization.
Moreover, the Company has established Good
Corporate Governance Policy, consisting of corporate
governance practice, business ethics, code of conduct for the
Board of Directors, Executives and employees to be committed
and performed by all staffs, as well as fostered the positive
attitude and good value in all employees.

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
More information on good corporate governance policy can be seen at

www.farmhouse.co.th/investor >> หลักก�ำกับกิจการที่ดี >> นโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ หรือร้องเรียน
เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน โดยสามารถสอบถามได้ที่ส�ำนักผู้อ�ำนวยการและ
เลขานุการบริษัท ส่วนตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวจะรับฟังทุกข้อ
ร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย มีการรักษา
ความลับ และคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การด�ำเนินงาน
ในด้านต่างๆ สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และวิธปี ฏิบตั ขิ องหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล มีการสร้างเสริมและปลูกฝัง
พนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความ
เป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกันเองและการปฏิบัติต่อ
ลูกค้า  ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า  คู่ค้า  ชุมชนและสังคม และ
ตระหนักถึงการรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน การเคารพต่อ
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนตลอดจนไม่ปฏิบตั ติ นอันก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนด
ให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจ
สอบภายใน เพือ่ สอบทานการด�ำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
โปร่ ง ใส และก� ำ หนดนโยบายเรื่ อ งการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติ
การใช้ระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้
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When having any doubt related to business ethics or
any complaints of inappropriate action, the Company provides
the communication channel to receive the complaint by
submitting enquiry to the Office of Director, the company’s
secretary, internal audit department, human resource
department, or to the direct supervisors. The verification of
such complaints by aforementioned Unit will be done fairly,
transparently and equitably to all related parties. The Company
shall keep such information as confidential and protect the
whistleblower with fairness.
BUSINESS FAIRLY

The Company has fairly conducted business in all
operational aspects in compliance with the relevant laws, rules
and regulation as prescribed by the Regulatory Units. The
Company encourages the employees at all level to perform
their duties and responsibilities with fairness, covering fair
treatment to the colleagues, customers, consumers,
competitors, trading partners, community and society, as well
as realizes to keep information confidential, to use internal
information, to respect the laws and human rights, and to
avoid any actions may causing conflict of interest. In addition,
the Company has established internal control, risk
management, and internal audit systems to review business
operations to ensure transparency. The Company determines
the policies on the use of information technology and
communication as the guideline to implement information
system in the Company, as well as to prevent the violation of
intellectual properties of external parties as per following
details,

ส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเสรี
PROMOTE FREE TRADE
COMPETITION

ไม่สนับสนุนการด�ำเนินการ
ที่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
AGAINST SUPPORTING
ACTIONS THAT INFRINGE
INTELLECTUAL PROPERTIES
OR COPYRIGHT

• มีขั้นตอนระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน
• มีกระบวนการสรรหาและจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปแบบโปร่งใส เอื้อให้คู่ค้าทุกฝ่าย
มีโอกาสเท่าเทียมกัน
• มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยถือปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ ซึ่งก�ำหนดขึ้นภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• Sale system procedures are available through various channels that are standard.
• Recruit and Procure procedure in a format, transparent, provide all partners
to have equivalent opportunities.
• Verify systematically by adhering to the operating regulations of recruit and
purchase unit which was specified under the good corporate governance
framework.

• มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ลอกเลียนแบบ
หรือน�ำทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
• มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบการควบคุม
สินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค
• Has policies that are unrelated to violation of intellectual property;
does not copied or use other intellectual property without permission.
• Emphasize on creating new innovation and applied into practice such as
product control system, design products to be quality goods and satisfy
consumers demand.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ในปี 2560 ในฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ด�ำเนินการตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ระดับการพัฒนา
ความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ 4
Certified ซึง่ เป็นระดับทีม่ กี ารแสดงให้เห็นถึงการน�ำไปปฏิบตั ิ โดย
มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทัง้ หมดจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ การได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผา่ นการ
ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก ต่อการด�ำเนินการ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ANTI-CORRUPTION

As being the member of Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption Committee in 2017, the
Company has performed anti-corruption policy continuously,
and the level of sustainable development on anti-corruption
of the Company was accredited as Level 4: Certified
(representing pragmatic implementation, adequate and
suitable procedures as verified by Audit Committee, being
certified member of Private Sector Collective Action Coalition
against Corruption Committee or being audited by independent
external party with regard to performing anti-corruption policy)  

นโยบายต่อต้านการทุจริตสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
Details related to anti-corruption policy can be seen at

www.farmhouse.co.th/investor >> หลักก�ำกับกิจการที่ดี >> การต่อต้านการทุจริต
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้
พนักงาน คู่ค้าที่ท�ำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งใน
รูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้รับทราบว่า  บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริต
ทุกรูปแบบ ไม่วา่ ในฐานะผูร้ บั หรือผูใ้ ห้ อีกทัง้ ได้ประเมินความเสีย่ ง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
และมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจ
เกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน อาทิ สารแสดงเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ การบรรยายหลักสูตร
“Anti-Corruption” ส�ำหรับพนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับ
ความรูใ้ นเรือ่ งการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ
ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจ�ำทุกปี

ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) มีปัจจัยความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจจะมีต่อการด�ำเนินงานใน
อนาคต

The Company has notified the Anti-Corruption Policy
in written document to the employees, business partners
conducting business together, and all stakeholders, as well
as disclosed the information on the Company’s website to
represent that the Company opposes to any form of corruption
no matter being the giver or the receiver. The Company shall
evaluate the risk of corruption, and formulate the clear guideline
to handle such potential risk to be performed on regular basis.
Furthermore, the Company supports the activities to encourage
the employees to have understanding of anti-corruption, such
as Notification from the Managing Director declaring the
intention of Anti-Corruption, Seminar of “Anti-Corruption” for
employees, Orientation for new employee on “Anti-Corruption
Policy”, Activities measuring the knowledge of Anti-Corruption,
Annual Assessment of knowledge and understanding for the
Executives and employees at all levels, and so on.
RISK AND RISK MANAGEMENT

President Bakery Public Company Limited is exposed
to risk factors may occurring and affecting future business
operation.

ความเสี่ยงจากการ
มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

RISK FROM HAVING MAJOR
SHAREHOLDERS

ความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

RISK AND RISK MANAGEMENT

ความเสี่ยง
เกี่ยวกับ
ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์สด

ความเสี่ยง
ในการ
พึ่งพาลูกค้า

RISK FROM BEING
DEPENDENCE ON
CUSTOMERS

RISK RELATED TO THE
CHARACTERISTIC
OF FRESH
PRODUCTS

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ราคาวัตถุดิบ

RISK RELATED TO THE
PRICE OF RAW MATERIAL

รายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจ�ำปี 2560
Details of risk factors can be seen in the annual report for the year 2017 at

www.farmhouse.co.th/investor >> รายงานประจ�ำปี >> รายงานประจ�ำปี 2560

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการอิสระ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ
อนุกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อท�ำหน้าที่ในการควบคุมดูแล
กระบวนการตรวจสอบให้มีความโปร่งใส ระบบการควบคุมภายใน
ให้มคี วามเพียงพอเหมาะสม และระบบการบริหารความเสีย่ งให้อยู่
ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้
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In addition, the Company appoints Independent
Directors, Audit Committee, Risk Management Committee,
and Anti-Corruption Sub-Committee to supervise the auditing
procedure to be transparent to ensure adequate and suitable
internal control system, as well as to ascertain effective risk
management system to handle the risk of the Company to be
in the acceptable level.

การด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
OPERATION ON STAKEHOLDERS

บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามระดับความใกล้ชิดกับธุรกิจ โดยจ�ำแนกออกเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจโดยตรง และผู้มีส่วนได้เสียรอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ
โดยอ้อม
ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การด�ำเนินงาน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ลูกค้า/ผู้บริโภค

• รายงาน รายงานประจ�ำปี
รายงานแห่งความยั่งยืน
• การประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• ช่องทางการสื่อสาร
Website, Facebook,
Instagram
ผู้ประกอบการห้างร้าน • ช่องทางการสื่อสาร
ขนาดใหญ่
Website, Facebook,
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก Instagram
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ข้อมูลในบรรจุภัณฑ์
ผู้บริโภค
และสื่อโฆษณาอื่นๆ
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
และ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การตลาด

• ฐานะการเงินที่มั่นคง
• ผลตอบแทนจากการลงทุน
• การบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมมาภิบาล โปร่งใส
และตรวจสอบได้
• ผลประกอบการของธุรกิจ
เติบโตต่อเนื่อง
• ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
สด ใหม่ และปลอดภัย
• ความสะดวกในการเข้าถึง
สินค้า
• การสื่อสารแสดงข้อมูลที่
ถูกต้องเพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค

คู่ค้า

ผู้จ�ำหน่าย/ผู้ผลิต
(Supplier)

ช่องทางการสื่อสาร
• มีกระบวนการจัดซื้อ
ประกาศ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส
เอกสารเชิญประกวดราคา • ให้ข้อมูล รายละเอียดของ
แบบส�ำรวจฯ E-mail Website สินค้าชัดเจนและเท่าเทียม
กันทุกราย เพื่อการเสนอ
ราคาสินค้าที่ถูกต้อง
และแข่งขันได้
• การจ่ายเงินตรงเวลาตาม
สัญญาที่ได้ตกลงกัน
• การประสานงานและปฏิบัติ
งานตรงตามที่ตกลงกันไว้
• มีการตรวจรับมอบสินค้า
อย่างถูกต้อง

• เงินปันผล
• ส่วนต่างราคาหุ้น
• การด�ำเนินงานตามหลัก
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การเปิดเผยข้อมูล
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียม
• พัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ
• ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับข้อมูล
บนฉลากอย่างชัดเจน
• พัฒนาการกระบวนการ
สั่งซื้อสินค้าให้ถูกต้อง
แม่นย�ำ
• เพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอ
กับการขายและทั่วถึง
• พัฒนาการส่งสินค้าให้ครบ
ถูกต้อง ทันเวลา
• ประเมินความพึงพอใจ
ของร้านค้า
• ทบทวนกระบวนการในการ
เสนอราคา และก�ำหนด
ขอบเขตงานเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่เสมอ เพื่อให้มีความ
เป็นธรรมและโปร่งใส
• จัดให้มีโครงการพัฒนา
คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
• มีการเยี่ยมเยือนเพื่อแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
• มีการตรวจสอบผู้จ�ำหน่าย/
ผู้ผลิต เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนด

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

ตัวอย่าง
ผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่อสารกับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่าง
ผู้มีส่วนได้เสีย

คู่แข่งทางการค้า ผู้ผลิตเบเกอรี่รายอื่น
พนักงาน

ชุมชนและสังคม

การสื่อสารกับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

• การแข่งขันอย่างเสรีและ
ด�ำเนินกิจกรรมทาง
การตลาดอย่างเป็นธรรม
พนักงานรายเดือน
กิจกรรม
• การพัฒนาศักยภาพและ
พนักงานรายวัน
การปฐมนิเทศพนักงาน
ความก้าวหน้าในหน้าที่
แบบส�ำรวจความพึงพอใจ
การงาน
ช่องทางการสื่อสาร
• สวัสดิการที่เหมาะสมและ
แบบส�ำรวจความพึงพอใจของ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
พนักงานประจ�ำปี เสียงตามสาย
บอร์ดประชาสัมพันธ์ Intranet,
Zimbra, E-letter, Website,
Facebook
ชุมชนและสังคมรอบโรงงาน ช่องทางการสื่อสาร
• การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
ชุมชนและสังคมในวงกว้าง สายตรงลูกค้าสัมพันธ์
• การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
Website, Facebook
และสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการสื่อสาร
Website, Facebook

• ด�ำเนินกิจการด้วยความ
โปร่งใสภายใต้การค้าและ
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
• Career Path
• การจัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่พนักงาน
• การทบทวนสวัสดิการ
ของพนักงาน
• การประเมินประจ�ำปี
เพื่อรับฟังความพึงพอใจ
ของพนักงานและน�ำไป
ปรับปรุง
• การเปิดโอกาสให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมกับชุมชน
• การร่วมเป็นผู้สนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น
สภากาชาดไทย
การปฏิบัติตามกฎหมาย • ปฏิบัติตามกฎหมาย
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
การให้ความร่วมมือ
อย่างถูกต้อง
ในการให้ข้อมูล
• การควบคุมคุณภาพ
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมให้ดีกว่า
และสิ่งแวดล้อม
ที่กฎหมายก�ำหนด
• การให้ความร่วมมือและ
ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที่หน่วยงานราชการ
ก�ำหนด
• การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่ภาครัฐได้จัด

หน่วยงานภาครัฐ ส�ำนักงานเขต
• รายงาน รายงานประจ�ำปี •
และองค์กร
นิคมอุตสาหกรรม
รายงานแห่งความยั่งยืน •
ที่เกี่ยวข้อง
ลาดกระบังและบางชัน • กิจกรรม การเยีย่ มชมโรงงาน •
ส�ำนักงานกรรมการ
• กฎ ระเบียบ
อาหารและยา (อย.)
ปฏิบัติตามกฎหมาย
•
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระเบียบ ข้อบังคับ
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และการก�ำกับดูแลกิจการ
การตรวจโรงงาน/พื้นที่
• ช่องทางการสื่อสาร
การให้ข้อมูลกับหน่วยงาน  
ราชการอย่างถูกต้องผ่าน
Website, Facebook,
Instagram
สื่อมวลชน
โทรทัศน์
ช่องทางการสื่อสาร
• การสื่อสารข้อมูลที่มี
วิทยุ
การแถลงข่าว วารสารและ
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร โฆษณา Website, และรวดเร็ว
สื่ออิเลคโทรนิกส์
Facebook, Instagram

262

การด�ำเนินงาน

รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

• ประสานงานและให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชน
โดยตรง

The Company has segregated the stakeholders according to the level of their intimacy to the business of the Company,
hereby classifying into Primary Stakeholders, having direct benefit or impact from business operations of the Company, and
Secondary Stakeholders, having indirect benefit or impact from business operations of the Company.
		
STAKEHOLDERS EXAMPLE OF
STAKEHOLDERS
			

COMMUNICATION
TO THE
STAKEHOLDERS

NEED/
EXPECTATION

OPERATION

Shareholders Major Shareholders
• Annual Report,
• Solid financial position • Dividend
		
Minor Shareholders		 Sustainability Report
• Return on Investment • Capital Gain on the
			
• General Shareholders’ • Management with		 stock’ price
				 Meeting 		 corporate governance, • Operation with Good
Corporate Governance
			
• Communication Channel : 		 transparency and
				 Website, Facebook and 		 accountability
• Information Disclosure
				Instagram
• Continuous business • Equitable treatment
						 growth 		 to the shareholders
• Continuous product
Customers/
Big Stores
• Communication Channel : • High quality, fresh,
Consumers
Retail Stores		 Website, Facebook, 		 and safe products		 development
• Clear information on
		 Restaurant		 Instagram, Information • Convenience to
on the label and		 access Goods		 the Label
		 Consumers		
				 Advertisement Media • Disclosure of correct • Improve purchasing
and adequate information • Develop accurate		
			
• Sales Representative
				 Head of PC Department		 as needed by the		 procedure to be
				 and Sales & Marketing		Customers/Consumers		 accurate and precise
				Officers			
• Distribute Goods to the
								Consumers thoroughly
							
• Delivery in complete,
accurate, and timely basis
								
							
• Evaluate satisfaction
								 of the shopping stores
Business
Distributors / Suppliers Communication Channel : • Fair and transparent
• Review bidding procedure,
Partner			
Notification, Purchasing 		 purchasing/hiring		 and define scope of duties
			
Officers, Invitation Letter
procedure		 related to purchasing/
			
of Bidding, Survey, E-mail, • Clear and equitable		 hiring procedure to fair
			
Website and Facebook 		 information of correct		 and transparent
					
and competitive price • Organize continuous
					
• Payment on schedule
trading partners’
						 as committed on the		
development
					
agreement
• Onsite visit to determine
					
• Operation as committed		 collaborative problem
					
on the agreement		 solving
• Inspect distributors/
					
• Checking goods
						 when receiving		 suppliers to ensure
								
acceptable standard
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STAKEHOLDERS EXAMPLE OF
STAKEHOLDERS
			

COMMUNICATION
TO THE
STAKEHOLDERS

NEED/
EXPECTATION

OPERATION

Competitors Other Bakery
Communication Channel : • Free competition and • Operate transparently
		
Manufacturers
Website, Facebook,		 conduct fair marketing		 under fair competition
						activities			
Employees
Monthly employees
Activities: Orientation for • Develop potential and • Career Path
		
Daily employees
new staffs		 achievement in
• Training
			
Communication Channel:
career path
• Review employees’
welfare
			
Annual evaluation survey • Proper welfare as
			
of employees’ satisfaction, deemed suitable with • Annual evaluation to
employees’ satisfaction
			
Intranet, Zimbra, E-letter, 		 economic situation
			
Voice Announcement, 				 lfor improvement
			
			
Public Relation board,
			Website, Facebook				
Community
Nearby community and Communication Channel: • Good environmental • Open for community
and Society society
Direct contact with		 management		 to participate in social 		
		
General community
Customer Relation Officer, • Join social activities		 activities
		
and society
Public Relation Officer,		 with the community
• Support social activities
			
Website, Facebook
• Responsible to the		 in cooperation with
		 society and environment governmental unit, e.g. 		
			
							 Thai Red Cross Society
• Annual Report,
• Compliance with the laws • Operate in compliance
Governmental District office
Unit and related Lad Krabang		 Sustainability Report
• Good environmental		 with the laws, activities
organization Industrial Estate
• Factory Visit
management
• Perform environmental
control to be better than
		
Food and Drug
• Rules and regulations • Cooperate to disclose
information		 regulatory requirement
		
Administration (FDA)		 as required by the
		
Department of Industrial		 relevant laws, corporate • Responsible to the
• Coordinate and provide
		 Work Other 		 governance, and factory society and environment complete, accurate
		 Governmental Units		 inspection		 		 information as required
			
• Communication Channel : 				 by the Governmental
			
Disclose information to				 Units
				
the Governmental Units			
• Participate in the activity
				
correctly, Website, 				 organized by the
				
Facebook, Instagram				Governmental Units
Mass Media Television
Communication Channel : • Communicate
• Coordinate and provide
Press Conference, 		 information effectively,		accurate information to
		
Radio
Magazines, advertising,		 correctly, and timely		 the media directly
		
Newspaper
Website, Facebook, Instagram				
		
Electronic Media
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การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ECONOMIC OPERATION
ด้านรายได้
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,519.29 ล้านบาท
ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง 6,779.58 ล้านบาท รายได้
จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก 151.62 ล้านบาท รายได้จากฟาสต์ฟู้ด
และร้านอาหาร 502.57 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจส่งออก 15.19 ล้านบาท
และรายได้อื่นๆ 70.33 ล้านบาท

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนด้านวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และ
อื่นๆ ถูกลงกว่าปีที่ผา่ นมา เป็นจ�ำนวน 5.27 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11.78
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ทุกรายด้วยความเสมอภาค
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความ
เสมอภาค บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม และเคารพซึ่งกัน
และกัน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อคู่ค้า เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู้และพัฒนาสินค้าร่วมกัน พร้อมทั้งยังยึดถือการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงทางการค้าและการรักษาความลับของคูค่ า้ อย่างเคร่งครัด
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาคู่ค้า SMEs
ส�ำหรับผู้จ�ำหน่าย (Supplier) สินค้าที่เป็น SMEs บริษัทฯ
ได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาผูจ้ ำ� หน่ายให้มคี วามสามารถในการ
ด�ำเนินธุรกิจเคียงข้างไปกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และในปี 2560
บริษทั ฯ ยังคงสนับสนุนและสานต่อการจัดซือ้ จัดจ้างผูจ้ ำ� หน่ายจาก
โครงการสรรหาคูค่ า้ ไข่ไก่สดตอก อันเป็นโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมกับ
ผู้จ�ำหน่ายรายย่อยในการพัฒนา  โดยการให้ความรู้ในการผลิต
ไข่ไก่สดตอกกับผู้จ�ำหน่าย ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอน
การผลิต การบริหารจัดการสถานที่ การควบคุมกระบวนการผลิต
การบริหารการขนส่ง โดยมีการประเมินผลการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จนกระทัง่ มีมาตรฐานสามารถผลิตสินค้าเพือ่ รองรับปริมาณการใช้
ไข่สดตอกของโรงงานได้ การสนับสนุนให้ผจู้ ำ� หน่ายมีความเข้มแข็ง
ทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่สร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจให้กบั ผูจ้ ำ� หน่าย
เองแล้ว ยังเป็นการวางรากฐานที่ส�ำคัญในการจัดหาวัตถุดิบอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ อันน�ำไปสู่การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
โดยที่ผ่านมาผู้จ�ำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาประสิทธิภาพ
จนสามารถรองรับการสั่งซื้อไข่สดตอกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในปี 2560 มีปริมาณการสั่งซื้อไข่สดตอกจากผู้จ�ำหน่ายของ
โครงการมากถึง ร้อยละ 32.60 จากปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด

REVENUE

The Company gained total income of Baht 7,519.29
million in 2017, consisting of revenue from wholesale bakery
business of Baht 6,779.58 million, revenue from retail bakery
business of Baht 151.62 million, revenue from fast food &
restaurant of Baht 502.57 million, revenue from exporting of
Baht 15.19 million and the other income of Baht 70.33 million.
PROCUREMENT
Improve Effectiveness of Procurement
The Company recorded decreasing cost of raw
material, packaging and the other by Baht 5.27 million from
the previous year, or decreasing by 11.78%
Perform Equitable Treatment to the
Trading Partners
The Company has performed the policy of equitable
treatment to all trading partners on the ground of fair
competition, mutual respect, development of good business
relationship with suppliers in order to exchange knowledge
and develop products collaboratively. In addition, the Company
shall commit to any trading agreement and strictly keep
confidential information of the trading partners.
Recognize the development of SMEs Partners
The Company encourages SMEs suppliers to improve
their operational competency to be able to conduct sustainable
business with the Company. In 2017, the Company has carried
on the project to support the supplier of cracked fresh eggs,
upon which the Company collaborates with the retail suppliers
to develop the whole process of manufacturing cracked fresh
eggs, starting from the selection of raw material, manufacturing
procedure, location management, controlling manufacturing
system, and delivery management. The operating result would
be evaluated continuously in order to improve production
capacity to be efficient enough to supply the amount of cracked
fresh eggs for the use of the Company. Furthermore, to
encourage business strength to the suppliers not only supports
their own economic stability, but also ascertains sustainable
supply of raw material for the Company, thus leading to our
own sustainable business operations. On this regard, the
participating distributors have so far developed their own
efficiency and were capable to supply higher order of cracked
fresh eggs of the Company. The Company has ordered the
amount of cracked fresh eggs from the participating suppliers
as high as 32.60% of total order in 2017.
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โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกและจำ�หน่ายถั่วแดงอะซูกิเกษตรอินทรีย์ ที่จังหวัดน่าน

บริษัทฯ สนับสนุนคู่ค้าเกษตรกร
บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกและจ�ำหน่าย
ถัว่ แดงอะซูกเิ กษตรอินทรีย์ ทีจ่ งั หวัดน่าน โดยปี 2560 ขยายพืน้ ที่
เพาะปลูกมากกว่า 200 ไร่ เก็บเกีย่ วผลผลิตส่งบริษทั ฯ ได้ถงึ 2,276
กิโลกรัม ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับซื้อผลผลิตทั้งหมด ตลอดจนอ�ำนวย
ความสะดวกด้านการขนส่งจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วย
ซึ่งโครงการนี้ท�ำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
		

Support Farmers
The Company has organized the development project
for the farmers of organic azuki bean in Nan Province. Such
project has raised the cultivating area to over 200 rai in 2017,
providing the products of as high as 2,276 kilograms. The
Company not only purchased all products from the participating
farmers, but also facilitated product transportation, hereby
increasing income of the local farmer.   

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าเบเกอรี่ ที่ได้
มาตรฐานทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
อีกทัง้ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพือ่
สร้างความเชือ่ มัน่ ความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูบ้ ริโภค
โดยมีการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า/ ผู้บริโภค ดังนี้

The Company is determined to perform the development
of manufacturing bakery products, having quality and safety
standard as well as high nutrition value. Therefore, the
Company uses modern and efficient technology to establish
confidence, popularity, and best satisfaction for the consumers
to be responsive to the customers/ consumers’ expectations
as following,

RESPONDING TO CUSTOMERS’
EXPECTATION

การตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า

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.
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1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการตอบสนองความคาดหวัง
ของลูกค้าและผูบ้ ริโภค โดยมีกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน  
ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และผ่านการรับรองมาตรฐานวิธี
การทีด่ ีในการผลิตระดับภายในประเทศ (GMP) ระดับสากล (GMP
CODEX) และมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย
ทีผ่ บู้ ริโภคอาจได้รบั จากการบริโภคอาหาร (HACCP) จากสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
บริษทั ฯ มีการตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขัน้ ตอนการผลิต
ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้าออกจากโรงงาน
โดยมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารที่ได้รบั รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้อง
ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับทองประเภท ISO/
IEC17025 และได้รบั รองมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร ISO/IEC17025
: 2005 จากส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในการบริโภคผลิตภัณฑ์
ที่มีอายุการบริโภคตั้งแต่ 3-7 วัน บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการ
ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค ดังต่อไปนี้
		
• ระบุวันผลิต วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน และ
ข้อแนะน�ำในการเก็บและบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า  ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพและมีความปลอดภัย
		
• มีกระบวนการเรียกคืน กรณีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
หรือจ�ำหน่ายไม่หมดอย่างเป็นระบบ
		
• มุง่ มัน่ พัฒนานวัตกรรมสินค้า ให้ได้สนิ ค้าทีม่ คี ณุ ภาพ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
		
• ออกแบบและปรับเปลีย่ นบรรจุภณั ฑ์ให้มคี วามทันสมัย
เน้นความสะอาด ปลอดภัย โดยน�ำนวัตกรรมการซีล
บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก มาใช้ในบรรจุภัณฑ์ของ
ขนมปังชนิดแผ่น เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
ในบรรจุภัณฑ์ และป้องกันการเปลี่ยนแปลงของ
รสชาติสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค
เพือ่ ตอบสนองต่อความคาดหวังและเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคมุสลิม บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฮาลาลจากส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำกรุงเทพมหานคร
และได้รบั รองเครือ่ งหมายฮาลาล จากส�ำนักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย โดยได้น�ำสัญลักษณ์ดังกล่าว แสดงบน
ผลิตภัณฑ์ทอี่ ยู่ในสายการผลิตทีผ่ า่ นการรับรองฯ พร้อมประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ

1. Products of Quality, Freshness,
and Safety
The Company realized the importance of meeting
the customers’ expectation by having standard manufacturing
process, using modern manufacturing technology, being
certified with domestic Good Manufacturing Practice (GMP)
and with international standard of GMP CODEX and the
standard of Hazard Analysis Critical Control Point(HACCP)
by Thailand Institute of Scientific and Technological Research
(TISTR) .
		 The Company has strictly monitored every
manufacturing process, starting from the inspection when
receiving raw materials to the shipment of finished products
from the factory. The laboratory of the Company was granted
the Gold Award for excellent public health and medical
laboratory quality under ISO/IEC17025 and certified by ISO/
IEC17025 : 2005 laboratory standard of the Bureau of
Laboratory Quality Standards, Ministry of Public Health
		 In order to serve best benefit to the consumers to
consume fresh products, having short expiry date within 3-7
days, the Company has developed several procedures to
establish confidence in the quality and safety of products for
the consumers as following,
		
• 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
		
• Has systematic procedure to recall unqualified
or unsold products
		
• Aim at developing innovations to attain good
quality products to satisfy customers
		
• Improve product packages to be modern while
emphasizing on safety and hygiene by using
plastic sealing innovation for 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 establish the
confidence of Muslim consumers, the Company has been
certified by the Office of Islamic Affairs Committee of Bangkok
Metropolis, and was permitted by the Central Islamic Council
of Thailand to display Halal Symbol on packaging of the
products as been produced in the certified production line and
to be promoted on public media.
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วนั จำหนา ยดว ยคลปิ ลอ็ คกนั เถอะ
ตรวจเชค็

1

ดูความสดใหม่
วันหมดอายุที่หน้าแพ็ค

2

3

คลิปปากถุง
เก็บความหอมนุ่ม หลังเปิดแพ็ค

คลิปหลากสีของขนมปังฟาร์มเฮ้าส์

นวัตกรรมการซีลปากถุงสำ�หรับขนมปังชนิดแผ่น
Plastic Sealing Innovation for Sliced Bread Products

ในปี 2553-2555 และ 2558-2560 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล
รับรองคุณภาพและมาตรฐาน อย. ควอลิตี้ อวอร์ด  จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ใน
ฐานะผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ทีป่ ระกอบการด้วยคุณธรรม
และจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัยต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ เป็นแบบอย่างทีด่ มี คี วามรับผิดชอบ
ต่อสังคม

The Company received the Quality Award for food
products from Food and Drug Administration (FDA) in 20102012 and in 2015-2017 as the manufacturer of health products,
operating business in an ethical manner to manufacture health
products having standard and safety continuously as well as
being exemplary to take responsibility to the society.

รางวัลแห่งความภูมิใจ 6 ปี

ฟาร์มเฮ้าส์ ได้รับรางวัลแห่งคุณภาพและมาตรฐาน

Quality Awards

จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
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คุณสุชาติ รัตนเจียเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ ผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด 2017
จาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมต. ว่าการกระทรวงสาธารณสุข
Mr. Suchat Rattanajiajaroen, Assistant Managing Director, Representative of the Company
Received the Quality Award 2017 from Clin. Prof. Emeritus Piyasakol Sakolsatayadorn, Minister of Public Health

และเมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทางบริษทั
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ ได้เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลและ
รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2560 จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบ
การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่างๆ ที่มีการด�ำเนินงานอย่างมี
คุณภาพ มีจริยธรรม และประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมีผู้ร่วมงาน จ�ำนวนกว่า 500 คน ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น
2. ผู้บริโภคมีความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเบเกอรี่รายแรกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่น�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�ำหน่าย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 39
สาขา ทีม่ พี นื้ ที่ในการขนถ่ายสินค้าทีส่ ะอาด ปลอดภัย มีสงิ่ แวดล้อม
ทีด่ ี และเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด โดยมีการจัดจ�ำหน่าย
ผ่านกลุ่มร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กว่า 50,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

On Thursday, Feb 16, 2017, President Bakery
Public Company Limited, the manufacturer of Farmhouse
Products, was invited to join the FDA Quality Award Ceremony
for the year 2017 to receive the Quality Award as the
manufacturer of health products with ethical operation and
taking responsibility to the society at Miracle Grand Convention
Hotel together with more than 500 attending persons.
2. Convenience for Consumers to
		 Access Products
		 The Company is the first bakery manufacturer in
Southeast Asia who implements mobile computer system in
selling and distributing products to the stores. Salesperson of
the Company is able to monitor historical sales record and
estimate the amount of products to be delivered to the stores
to serve their best demand, thus encouraging bakery products
at the selling point of the Company to be daily fresh.
Moreover, the Company shall be able to distribute
products to expand distribution channel into Bangkok, Suburb
and Provincial Area continuously. The Company currently has
39 distribution centers nationwide, each of which contains
clean and safe shipping area under good and sufficient working
environment, in order to serve satisfaction to the customer in
all area of Thailand by distributing via over 50,000 stores of
traditional trade and modern trade nationwide.
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ภาคเหนือ (NORTH)
เชียงใหม่
แพร่
อุดรธานี
สกลนคร

พิษณุโลก
ตาก

ขอนแก่น

นครสวรรค์

สุพรรณบุรี

ลพบุรี
นครราชสีมา
อยุธยา

สุรินทร์

อุบลราชธานี

ชลบุรี
จันทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (10 ดี.ซี.)
BANGKOK AND VICINITY
(10 DISTRIBUTION CENTERS)

ชุมพร
เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี

ภูเก็ต

กระบี่

นครศรีธรรมราช

สงขลา

1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.
		
8.
		
9.
		
10.
		

ดี.ซี. ประชาชื่น
Tel. 02-9759021
ดี.ซี. พระราม 3
Tel. 02-2954769
ดี.ซี. ศูนย์วิจัย
Tel. 02-7182491
ดี.ซี. พระยาสุเรนทร์
Tel. 02-5171045
ดี.ซี. รัตนาธิเบศร์
Tel. 02-5809900
ดี.ซี. อุดมสุข
Tel. 02-3288452
ดี.ซี. รังสิต
Tel. 02-5331629-30
ดี.ซี. ตลิ่งชัน
Tel. 02-8656524
ดี.ซี. พระราม 2
Tel. 02-8954875
ดี.ซี. บางพลี
Tel. 02-3288452

กระจายสินค้าสู่ร้านค้ากว่า 52,704 ร้านค้าทั่วประเทศ
ภายในเวลา 12 ชั่วโมง
Distribute to 52,704 outlets in Thailand
with in 12 hours
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ดี.ซี. เชียงใหม่
Tel. 053-386018
ดี.ซี. เชียงราย
Tel. 053-701239
ดี.ซี. พิษณุโลก
Tel. 055-226470
ดี.ซี. นครสวรรค์
Tel. 056-334061
ดี.ซี. แพร่
Tel. 054-533906
ดี.ซี. ตาก
Tel. 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)

ปราจีนบุรี

กรุงเทพฯ
ราชบุรี

ร้อยเอ็ด

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

D.C. Prachachuen
Fax. 02-9759091
D.C. Rama III
Fax. 02-2954785
D.C. Soonvijai
Fax. 02-7182167
D.C. Phayasurat
Fax. 02-5171046
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. Khoraj
					(Nakhon Ratchasima)
		 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
8. ดี.ซี เลย
D.C. Loei
Tel. 042-841244
Fax. 042-841252

ภาคกลาง (CENTRAL)
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		

ดี.ซี. อยุธยา
Tel. 035-881097
ดี.ซี. นครปฐม
Tel. 034-983077
ดี.ซี. ลพบุรี
Tel. 036-799453
ดี.ซี. สุพรรณบุรี
Tel. 035-960430

D.C. Ayutthaya
Fax. 035-881269
D.C. Nakhon Pathom
Fax. 034-983078
D.C. Lopburi
Fax. 036-799454
D.C. Suphanburi
Fax. 035-960430

ภาคตะวันออก (EAST)
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
		

ดี.ซี. พัทยา (ชลบุรี)
Tel. 038-059497
ดี.ซี. ชลบุรี
Tel. 033-047120
ดี.ซี. จันทบุรี
Tel. 039-311601
ดี.ซี. กบินทร์บุรี
(ปราจีนบุรี)
Tel. 037-202815

ภาคใต้ (SOUTH)

D.C. Pattaya (Chonburi)
Fax. 038-059498
D.C. Chonburi
Fax. 033-047121
D.C. Chanthaburi
Fax. 039-332441
D.C. Kabinburi
(Prachin Buri)
Fax. 037-282579

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

3. การสือ่ สารแสดงข้อมูลทีถ่ กู ต้องและเพียงพอ
กับความต้องการของผู้บริโภค
		
บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการให้ความรู้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับข้อมูลทางโภชนาการ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหาร สนับสนุนการให้ข้อมูล
โภชนาการรูปแบบใหม่ตามนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฉลาก หวาน มัน
เค็ม หรือ Guideline Daily Amounts: GDA ซึ่งเป็นการแสดงค่า
พลังงาน ไขมัน น�้ำตาล และโซเดียม ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์บน
ด้านหน้าฉลาก เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบ
เทียบคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถบริโภคอาหารอย่างสมดุล
และเหมาะสมต่อสุขภาพ โดยได้สอื่ สารข้อมูลทีเ่ ข้าใจง่ายต่อผูบ้ ริโภค
ผ่านฉลากบนบรรจุภณั ฑ์ของบริษทั ฯ ตามข้อก�ำหนดในกลุม่ ขนมปัง
ชนิดแผ่นและขนมปังพร้อมรับประทาน เช่น เดลีแ่ ซนด์วชิ เค้กโรล
โดนัทเค้ก โดรายากิ พาย ฟรุต๊ พาย คุกกี้ และขนมปังกรอบ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในการรับฟัง
ความคิดเห็นของลูกค้า โดยมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลาง
ในการรับฟังความคิดเห็นและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมทัง้ รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านโทรศัพท์
02-209-3090 เว็บไซต์ www.farmhouse.co.th และสื่อสังคม
ออนไลน์ อาทิ www.facebook.com/FarmhouseThai,
www.instagram.com/FarmhouseThai
โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด�ำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะ โดยการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อ
ลูกค้าและผู้บริโภค

3. Correct and Sufficient Information
as needed by Consumers
The Company realized the importance to provide
correct information and understanding on the nutrition value
to useful for consumers in making their choice of consumption.
The Company has provided nutrition information in new format
as recommended by Food and Drug Administration (FDA) in
the campaign to give knowledge about the Label of GDA
(Guideline Daily Amounts), thus informing 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 balance their own diet to be suitable for health.
The Company has presented such information to be easy for
consumers to understand via the Company’s product label in
accordance with the requirement in Sliced Bread and Snack
Bread products, such as daily sandwich, Cake Roll, Donut
Cake, Dorayaki, Pie, Fruit Pie, Cookies, Toast, and so on.
In addition, the Company has recognized to listen
to customers suggestions, and established the Customer
Relation Unit as the center in listening to opinions and giving
advice related to product and service, as well as receiving the
complaints and suggestions via telephone 02-209-3090, the
website: www.farmhouse.co.th, and online network such as
www.facebook.com/FarmhouseThai, and www.instagram.
com/FarmhouseThai.
		 The Company provided the staffs to be ready to
proceed aforementioned complaints and suggestions, thus
representing our rapid response and establishing confidence
to customers and consumers.
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ขั้นตอนการแจ้งกรณีพบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา Consumer Complaint

เว็บไซต์ www.Farmhouse.co.th

สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook/FarmhouseThai
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การด�ำเนินงานด้านสังคม
SOCIAL ACTIVITIES

การดูแลและพัฒนาพนักงาน/บุคลากร
1) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ก�ำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นส�ำคัญ อาทิ การ
ห้ามการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และการ
ต่อต้านการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง ซึ่งระเบียบต่างๆ เหล่านี้
แจกให้กบั พนักงานทุกคน และปิดประกาศ ณ บริเวณสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ทั้งนี้ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ
• แนวการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึง
ความแตกต่างทางเพศ
• ไม่รับบุคคลอายุต�่ำกว่า 18 ปี เข้ามาเป็นพนักงาน
		
• มีการเปิดรับสมัครคนพิการเข้าท�ำงาน
		
• จัดระบบการท�ำงาน มุ่งเน้นความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานอย่างเหมาะสม โดยน�ำ
ระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยมาใช้
		
• สนับสนุนให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
บริษทั ฯ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ เพือ่ สร้างสุขอนามัย
			และความปลอดภัยในสถานทีป่ ระกอบการอย่างสูงสุด
2) การดูแลพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลพนักงานทุกคน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการท�ำงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า
รากฐานทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินธุรกิจให้กา้ วไปข้างหน้าได้อย่างยัง่ ยืน
นั้น มาจากศักยภาพในการท�ำงานของพนักงานที่มีความสุข โดย
มีสวัสดิการเพือ่ การอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน เช่น อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุดท�ำงาน รถรับส่งพนักงาน โรงอาหาร
ประจ�ำโรงงานที่มีคุณภาพดีและราคาย่อมเยา  การดูแลสุขภาพ
อนามัยของพนักงาน ทัง้ การตรวจสุขภาพประจ�ำปีและห้องพยาบาล
ที่มีแพทย์ประจ�ำ เป็นต้น
3) ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงาน
บริษัทฯ มีการประเมินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่
ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมเป็นประจ�ำทุกปี โดยท�ำการส�ำรวจ
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียง
เพื่อมาพิจารณาเปรียบเทียบและก�ำหนดการจ่ายค่าตอบแทน
โดยผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานประจ�ำ ประกอบด้วย

CARE AND DEVELOPMENT
HUMAN RESOURCE / EMPLOYEE
1) Respect of Human Right
The Company has stipulated the Regulation of
human resource management in compliance with the Labor
Law of Thailand, such as prohibition of child labour, forced
labour, double-standard treatment, obstruction against the
labour aggregation for negotiation. The regulations has been
distributed to all employees and posted at working premises.
Such regulations represent the respect of human right as
follows:
		
• Perform equitable treatment without gender
			discrimination
• Not hire/employ the employee aging under 18
			 years old
• Open job position for disabled
• Organize operating system by taking into
account of safety and hygiene in the workplaces
			 and establish quality and safety control system
• Support training and Develop human resource
to have proper knowledge and understanding in
order to encourage best safety and hygiene in
the workplace
2) Take care of Employees
The Company has realized to take care of all the
employees to have good quality of life and happiness in
working. The Company believes that the basic foundation of
business sustainability shall be the result of competent
employees also having happiness in the workplace, being
provided with suitable welfare to facilitate their working; such
as personal protective equipment, uniform, employee bus,
factory cafeteria having good quality and reasonable price,
health care program, annual physical checkup, and nursing
room having regular doctor in the workplace, and so on.
3) Employees’ Remuneration and Benefits
		 The Company annually evaluates the fairness of
employees’ remunerations and benefits by performing the
survey of remunerations and welfares to be paid by the other
companies in the same business in order to compare and
determine remuneration of the Company. The Company
considers the benefits to be provided for full-time employees
as following,
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• สวัสดิการด้านการส่งเสริมให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย
พิเศษ ส�ำหรับเงินกู้เพื่อที่พักอาศัย
		
• ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ และเงินรางวัลเพื่อการจูงใจ
		
• โบนัสประจ�ำปี
		
• เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		
• เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน
		
• ผลประโยชน์ดา้ นการแพทย์ส�ำหรับพนักงาน
		
• เสื้อผ้าชุดท�ำงานและเครื่องแบบ
		
• การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
		
• รางวัลพนักงานดีเด่นประจ�ำปีและรางวัลตามอายุงาน
		
• อุปกรณ์และเครือ่ งป้องกันอันตราย เพือ่ ความปลอดภัย
			ในการท�ำงาน
		
• การช่วยเหลือมรณกรรมสงเคราะห์สำ� หรับพนักงาน
และครอบครัว
		
• บริเวณเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
		
• เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
		
• ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
		
• เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษส�ำหรับพนักงาน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา  ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างระหว่างชายหรือหญิง
4) การฝึกอบรมของพนักงาน
นอกจากสิง่ ทีต่ อบแทนในรูปสวัสดิการและค่าตอบแทน
อันเป็นปัจจัยพืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ แล้ว บริษทั ฯ ได้สนับสนุนการ
พั ฒ นาความรู ้ แ ละความช� ำ นาญในการท� ำ งานให้ แ ก่ พ นั ก งาน
เริ่มตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ในเบื้องต้นจะได้
รับการฝึกอบรมหลักสูตร เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
หลักสูตร 5ส. GMP&HACCP ส�ำหรับพนักงานใหม่ เป็นต้น
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบริษทั ฯ วัฒนธรรมองค์กร และ
ข้อมูลในการท�ำงานเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง โดยการอบรมให้ความรูก้ บั พนักงาน
ในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทัศนคติของพนักงานผ่าน
หลักสูตร “การสร้างทัศนคติเชิงบวกฝ่าวิกฤตเพื่อความส�ำเร็จที่
ยัง่ ยืน” “การสร้างแรงจูงใจและจิตส�ำนึกในการท�ำงานด้วย 7Q” และ
“การปรับทัศนคติเชิงบวกเพือ่ ความสร้างสรรค์ในงานขาย” รวมถึง
หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการท� ำ งาน เช่ น “Daily
Management” “เครื่องมือ 7 ชนิดเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ QC 7
Tools” และ “การฝึกอบรมประสิทธิภาพการขับขี่ที่ประหยัดและ
ปลอดภัย” เป็นต้น
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• Welfare for financial assistance to get special
lending rate for property loan
		
• Various motivating allowances and awards
		
• Annual bonus
		• Contribution to provident funds
		• Contribution to social security fund and
			 compensation funds
		• Medical welfare for employees
		• Working uniforms
		• Group accident insurances
		• Award for outstanding employee of the year, and
the prizes for the employee having long period
of working
		• Protective devices and equipment for safety in
workplaces
		• Posthumous aid for employees and their families
		• Relaxation area
		• Maternity allowances
		• Scholarship for son-daughters
		• Deposit with special interest for employees
On this regard, the Company shall pay the remuneration
to the employees according to their duties, responsibilities,
experience and qualifications, without any gender discrimination.
4) Employees’ Training
Apart from the return in the form of welfare and
compensation which are the basic foundation of living, the
Company also supports the development of knowledge and
expertise in working for the employees since the beginning of
working period with the Company. The Company has organized
training program for new employees, such as orientation
program, 5S, GMP&HACCP for new staff, etc. , in order to
provide knowledge and understanding about the Company,
Organization’s Culture, and basic information in working, and
to prepare new staff to be familiar with new environment.
Moreover, the Company has developed human resource
continuously by providing appropriate training to the employees
in each level in order to encourage their own professional
achievement in career path.
		 Such personal development includes attitude
improvement for the employees through several programs,
such as “Building positive attitude through crisis for sustainable
success”, “Creating motivation and awareness in working with
7Q”, and “Adjusting to positive attitude for creativity in sales”;
as well as competency development program, such as “Daily
Management”, “7 Tools for quality improvement (QC7 Tools)”,
“Efficiency in driving economically and safely”, and so on.

5) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความปลอดภัยเป็นเรื่องส�ำคัญและเป็นหน้าที่ของ
ทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหาร
จั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและมี ร ะบบคุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการ
ด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพือ่ ส่งเสริม
ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิภาพด้านความ
ปลอดภัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรม ถาม-ตอบ
5ส & safety กิจกรรมสุขาพาเพลินอย่าเมินความปลอดภัย ที่เปิด
โอกาสให้พนักงานตอบค�ำถามชิงรางวัลในแต่ละเดือน หรือกิจกรรม
ค้นหาอันตราย ที่ให้พนักงานร่วมกันค้นหาสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดท�ำกิจกรรม 5ส. เพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ ำ� งานให้นา่ อยูแ่ ละเหมาะสมใน
การท�ำงาน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีอปุ กรณ์และเครือ่ งป้องกันอันตราย
ในการท�ำงานส�ำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ รวมถึงจัดให้มี
การอบรมและทบทวนความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยอยูเ่ สมอ อาทิ
การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ
ขั้นก้าวหน้า การใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และกิจกรรม
Safety week ด้วยตระหนักว่า การให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจน
กระทั่ ง พนั ก งานมี ค วามคุ ้ น เคยกั บ ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ต ่า งๆ
จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความ
ปลอดภัยในการท�ำงานให้กับพนักงานได้

5) Occupational Health and Safety
Safety is one significant issue and is the
responsibilities of every individual to collaborate. The Company
has emphasized on having effective management system and
the development of quality, safety, occupational health, and
environment system as a significant foundation of business
operation. The Company has established “the committee of
occupational health and safety environment in the workplace”
to encourage all employees to participated in monitoring safety
welfare in the workplace with various activities, such as
“Question-Answer on 5S & Safety”, “Joyful Toilet but Don’t
Overlook the Safety” to welcome all employees to answer the
questions to win prizes every month, as well as “Search for
Danger Activity” to allow the employees to search for unsafe
situation in the operational areas, and “5S Activity” to improve
workplace to be livable and appropriate for working.
		 In addition, the Company has provided sufficient
protective devices and equipment for safety in the workplaces
to the employees, and established the brush-up program for
the knowledge of safety from time to time, such as “Basic
First Aid, and Life Saving”, “Basic and Advanced Fire Fighting
Program”, “Use of Fire Protection Equipment”, and “Safety
Week Activity”. The Company realizes that to provide the
knowledge and practice for the employees to be familiar with
the safety procedure step by step is to help reduce the risk
of accidents and to increase safety in workplace for the
employees.

หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” รุ่นที่ 1/60
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3A อาคาร 3 โรงงานลาดกระบัง

หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” รุ่นที่ 1/60
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3A อาคาร 3 โรงงานลาดกระบัง
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การดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ความส�ำเร็จ
เคียงข้างไปกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า  คู่ค้า  คู่แข่ง
พนักงาน ไปจนถึงชุมชนและสังคม ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ พร้อมที่จะ
รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาร่วมกัน
การรับฟังความคิดเห็นและตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและ
พยายามตอบสนองต่อความต้องการ/ ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียอยู่เสมอ ทั้งในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า การช�ำระเงิน การประสานงาน การตรวจรับมอบ
สินค้า  และการให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผูจ้ ำ� หน่ายกับบริษทั ฯ ทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นการพบปะ
กับเจ้าหน้าที่โดยตรง การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล หรือผ่านทาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรสาร เว็บไซต์ เพื่อน�ำมาปรับปรุงการ
ด�ำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ถือหุ้น

RESPONSIBILITY FOR STAKEHOLDERS

The Company intends to conduct business sustainable
and gain achievement alongside with the stakeholders, no
matter being shareholders, customers, trading partners and
employees as well as community and society. In order to
establish confidence and best satisfaction to the stakeholders,
the Company has been ready to listen to the opinion and open
opportunities to be internal part of the operation to encourage
collaborative development.
Listening to the Stakeholders’ Opinions,
and Responding to the Stakeholders’
Expectation
The Company emphasizes on listening to opinions and
response to the stakeholders need/expectation, in the aspect
of purchasing/hiring procedure, complete information of
products and the detail of payment, cooperation, goods
inspection when receiving and delivering, and information
disclosure through various communication channels between
the suppliers and the Company, such as direct meeting with
the Company’s staff, contacting via telephone, E-mail,  
purchasing/hiring notification, fax and website to improve the
collaborative operation in an efficient manner.

ลูกค้า/ผู้บริโภค

คู่แข่งทางการค้า

คู่ค้า

ผู้มีส่วนได้เสีย
ชุมชนและสังคม

พนักงาน

หน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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สื่อมวลชน

การดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจเป็น
ส�ำคัญ โดยเชื่อมั่นว่า  ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว
แต่ยงั รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโต
ไปพร้อมกัน
ในฐานะผู้น�ำการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุก
ประเภท บริษทั ฯ จึงมุง่ หวังทีจ่ ะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรูด้ า้ น
โภชนาการอาหารอย่างถูกต้อง และสนับสนุนการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพ โดยครอบคลุมการดูแล 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
ด้านอาหารและโภชนาการ
1. กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์ 2017
ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม
ฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ซึง่ เป็นกิจกรรมละครเพลงและเกมเกีย่ วกับโภชนาการ
อาหาร 5 หมู่ โดยในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา ได้จดั กิจกรรมประชาสัมพันธ์
และให้ ค วามรู ้ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย นทั้ ง ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เพือ่ ขยายการให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนในทุกระดับชัน้ เป็น
จ�ำนวนกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ “ขบวนการ
ทานครบหมู่” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการอ่านฉลากก่อนบริโภค
รณรงค์ให้นกั เรียนบริโภคอาหารให้ครบหมวดหมูต่ ามหลักโภชนาการ

RESPONSIBILITY FOR THE COMMUNITY
AND SOCIETY

The Company has recognized the importance of
sustainable development of business, believing that
sustainable success does not solely depend on the Company’s
economic performance but also include the participation in
the development of community and society altogether.
As the leading manufacturer and distributor of all kind
of bakery products, the Company then anticipated to be the
center to provide proper nutrition knowledge and to encourage
people to eat selective quality food, covering the support in
4 following areas,
Food & Nutrition
1. Farmhouse School Tour 2017
Since the year 1999, the Company has organized
Farmhouse School tour activity for students studying in primary
level up to secondary level. The activities consisted of musical
theatre and game related to 5 groups of food. In 2017, the
Company has held Public Relation activity and educated both
primary and secondary level students; in order to expand
knowledge to students at all level with the number of more
than 200 schools nationwide. Farmhouse School Tour was
organized under the campaign “Eating all Groups of Food”
with the purpose of giving knowledge on reading the label
before consuming and to encourage the students to eat all
groups of food in accordance with the principles of nutrition.

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Farmhouse School Tour 2017 ระดับประถมศึกษา 100 โรงเรียน ทั่วประเทศ
The picture of Farmhouse School Tour 2017 in 100 primary schools nationwide

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Farmhouse School Tour 2017 ระดับมัธยมศึกษา 100 โรงเรียน ทั่วประเทศ
The picture of Farmhouse School Tour 2017 in 100 secondary schools nationwide
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2. กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์ ซีเอสอาร์ 2017
บริษัทฯ ริเริ่มจัดโครงการ ฟาร์มเฮ้าส์ ซีเอสอาร์ 2017
แก่น้องๆ นักเรียน โดยจัดกิจกรรมเล่นเกมชิงของรางวัลพร้อมทั้ง
ให้ความรู้ทางด้านฉลากโภชนาการ และแจกผลิตภัณฑ์ขนมปัง
ฮอตดอกกลิ่นนมฮอกไกโด จ�ำนวนรวม 300 ชิ้น ให้กับโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัยและโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รบั การตอบรับ
เป็นอย่างดีจากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม วัดระดับพึงพอใจได้รอ้ ยละ 88.24

ด้านสาธารณประโยชน์
1. งานวันเด็กแห่งชาติ
บริษทั ฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานราชการ
และเอกชนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่
ต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี จ�ำนวน 162 หน่วยงานทั่วประเทศ จ�ำนวน
ผลิตภัณฑ์กว่า 51,440 ชิ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกม
แจกอาหารว่างจากผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์และของที่ระลึก เนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ ตึกไทยคู่ฟา 
้ ท�ำเนียบรัฐบาล

2. Farmhouse CSR Activity 2017
The Company has held Farmhouse CSR Activity 2017 for the
students to play the game to win the reward, provide the
knowledge of nutrition label, and offer 300 Hokkaido Milk
Flavour Cream Filled Hot dog Bread to Ayutthaya Wittayalai
School, PrathomSatit School of Rajabhat Phra Nhon Si
Ayutthaya University, in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
Such activity received good response from the participating
person with satisfactory level at 88.24%.

Community
1. National Children’s Day
The Company annually sponsored products to governmental
and private organizations to organize the activities on National
Children’s Day; totaling to 162 organizations nationwide with
more than 51,440 pieces of product.
		 In addition, the Company also participated in
decorating game booths, and gave the snacks of farmhouse
product and souvenirs at Thai-Khu-Fah Building in Royal Thai
Government House on the occasion of National Children’s
Day.

ภาพกิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์ ซีเอสอาร์ 2017
The picture of “Farmhouse CSR Activity 2017”

ภาพกิจกรรมเล่นเกม แจกอาหารว่างจากผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์และของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำ�เนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560
The picture of Playing Game, Giving the snacks of farmhouse product and souvenirs at Thai-Khu-Fah Building
in Royal Thai Government House on the occasion of National Children’s Day on Jan 14, 2017
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2. งานเดิน-วิ่ง รามาธิบดี 52 ปี
เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
		
บริษทั ฯ ได้รว่ มสนับสนุนกิจกรรมงานเดิน-วิง่ รามาธิบดี
52 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยร่วมออกบูธแจก
ผลิตภัณฑ์แซนด์วชิ ทูนา่ มายองเนส แซนด์วชิ โฮลวีตแฮมไข่มายองเนส
แซนด์วชิ หมูหยองมายองเนส และแซนด์วชิ โฮลวีตไส้ไก่พริกไทยด�ำ
แจกฟรีให้กับคณะแพทย์ พยาบาล นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า  2,000 คน ณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สนับสนุนกิจกรรมโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
		
บริษทั ฯ ได้รว่ มสนับสนุนกิจกรรมโภชนสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 5
โดยร่วมออกบูธแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังไส้หมูหยองมายองเนส
ขนมปังไส้ไก่หยองน�้ำพริกเผากุ้ง ขนมปังไส้สังขยา  ขนมปังไส้
ทุเรียน ขนมปังไส้เผือก ขนมปังไส้ถั่วแดง ให้กับคณาจารย์ นิสิต
นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปผู้ร่วมงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. Walk-Run Rally on 52th Anniversary
of Ramathibodi to be donated for
		 Chakri Naruebodindra Medical
Center, at Faculty of Medicine,
		 Ramathibodi Hospital, Mahidol
University
The Company joined the activity of Walk-Run Rally
on 52th Anniversary of Ramathibodi to be donated for Chakri
Naruebodindra Medical Center, at Faculty of Medicine,
Ramathibodi Hospital, Mahidol University. The Company
exhibited our Booth to give “Tuna Mayonnaise Sandwich”,
“Shredded-Pork Mayonnaise Sandwich”, “Ham Egg
mayonnaise Whole Wheat Sandwich”, and “Chicken Pepper
Wholewheat Sandwich” to the participating doctors, nurses,
undergraduate students, students, and general people, totaling
to over 2,000 persons at the Faculty of Medicine, Ramathibodi
Hospital, Mahidol University.
3. Support Nutrition Relationship No. 5
The Company supported the activity of Nutrition
Relationship no. 5 to exhibit our Booth to give “Shredded-Pork
Mayonnaise Filled Bun”, “Shredded-Chicken Shrimp Chili
Paste Filled Bun”, “Thai Custard Filled Bun”, “Durian Custard
Filled Bun”, “Taro Filled Bun”, and “Red Bean Filled Bun” to
the participating teachers, undergraduate students, students,
and general people at the Faculty of Agriculture, Kasetsart
University.

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเดิน-วิ่ง รามาธิบดี 52 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
The picture of “Walk-Run Rally on 52th Anniversary of Ramathibodi to be donated for Chakri Naruebodindra Medical Center,
at Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University”

ภาพสนับสนุนกิจกรรมโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
The picture of “Support Nutrition Relationship No. 5”
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4. สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตโลก 2560
บริษัทฯ เข้าร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ พิธีเปิดงาน
“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560” (World Blood Donor Day 2017)
5. สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
บริษัท ฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 6 โรงเรียนในจังหวัด
สงขลา  ได้แก่ โรงเรียนควนเนียงวิทยา  โรงเรียนบ้านควนโส
โรงเรียนปากจ่าวิทยา โรงเรียนวัดปากจ่า โรงเรียนวัดบ่อหว้า และ
โรงเรียนบ้านกรอบ โดยแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลิ่นนม
ฮอกไกโด จ�ำนวนรวม 1,600 ชิ้น ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

4. Support World Blood Donation 2017
The Company provided our products in the opening
ceremony on to World Blood Donor Day 2017.
5. Support School Activities
The Company supported the Social Activities in 6
schools in Songkhla Province, namely Khuan Niang Wittaya
School, Ban Khuan So School, Pak Cha Wittaya School, Wat
Pak Cha School, Wat Bor Wah School, and Ban Krob School
to give the product of “Hokkaido Milk Flavour Cream Filled
Hotdog Bread” in amount of 1,600 pieces for participating
students.

ภาพสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตโลก 2560
The picture of “Support World Blood Donation 2017”

ภาพสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
The picture of “Support School Activities”
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6. กิจกรรม Run for Kids
บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิโรนัล แมค โดนัลด์ เฮาส์
ประเทศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ จ�ำนวนกว่า 1,000 ชิน้
ในกิจกรรม RMHC มินิมาราธอน Run for Kids วิ่งเพื่อน้อง 2017
ร่วมรณรงค์ ให้ประชาชนออกก�ำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
ส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำ� กิจกรรมร่วมกัน โดยรายได้ทงั้ หมดมอบ
ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่ยากไร้
7. สนับสนุนกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล
บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสภา
วัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

6. Support Run for Kids Activity
The Company, in cooperation with the Foundation
of Ronald McDonald House Thailand, provided Farmhouse
products of more than 1,000 pieces to support RMHC Run
for Kid Mini Marathon 2017 to promote exercise activities for
personal health and common activity for the family, hereby
donating fund for the foundation to assist child patients or
other low-income family.
7. Join Charity Bowling
The Company joined the activity of Bowling for
Charity to be held by King Mongkut’s University of Technology
North Bangkok, in cooperation with Thai-Chinese Culture and
Relationship Promotion and King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok Alumni Association under the
Royal Patronage of Majesty the King.

ภาพบรรยากาศกิจกรรมกิจกรรม Run for Kids
The picture of “Support Run for Kids Activity”

ภาพสนับสนุนกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล
The picture of “Join Charity Bowling”
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8. พิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ครบปีที่ 4
บริษัทฯ ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ครบปีที่ 4 สนับสนุนผลิตภัณฑ์เดลีแ่ ซนด์วชิ
และขนมปังแซนด์วิช จ�ำนวน 1,000 ชิ้น เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่สาธุชน ณ ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
9. กิจกรรมโครงการอีซีทีสร้างสรรค์
เติมรอยยิ้มให้น้อง
		
ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการอีซีทีสร้างสรรค์ เติมรอยยิ้มให้น้อง
โดยบริษัทฯ ร่วมออกบูธแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลิ่นนม
ฮอกไกโด จ�ำนวน 300 ชิ้น ให้กับนักศึกษาและน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านครูบุญชู อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี
10. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ วันเยาวชนแห่งชาติ
บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ วันเยาวชน
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดี รู้แพ้
รูช้ นะ รูอ้ ภัย โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลิน่ นมฮอกไกโด
จ�ำนวน 250 ชิ้น

8. Participate in the 4th Merit Making
Anniversary for Somdet Phra
Buddhacarya (To Brahmaramsi)
The Company participated in the merit making
ceremony for Somdet Phra Buddhacarya (To Brahmaramsi)
in the 4th year to provide the products of Daily Sandwich and
Sandwich Bread totaling to 1,000 pieces to facilitate
participating persons at Merit House in Wat Saket Ratcha
Wora Maha Wihan.
9. Support the Project of
“ECT for Smiling Child”
		 The Company supported Department of
Educational Communication s and Technology, Faculty of
Industrial Education and Technology, King Mongkut’s
University of Technology Thonburi(KMUTT) to organize the
activity of “ECT for Smiling Child” to offer our Booth to provide
300 pieces of “Hokkaido Milk Flavored Cream Spread Bread”
for the participating students and disadvantaged children at
Teacher Boonchoo Home for Special Children, Sattahip
District, Chon Buri Province.
10. Join Sport Activity on National
Youth Day  
			 The Company joined the Sport Activity on
National Youth Day for the year 2017to encourage Thai youth
to have good health and recognize the spirit of sportsmanship
by offering 250 pieces of “Hokkaido Milk Flavored Cream
Spread Bread”.

ภาพพิธีบำ�เพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ครบปีที่ 4
The picture of “Participate in the 4th Merit Making Anniversary for Somdet Phra Buddhacarya (To Brahmaramsi)”

ภาพกิจกรรมโครงการอีซีทีสร้างสรรค์ เติมรอยยิ้มให้น้อง
The picture of Support the Project of “ECT for Smiling Child”
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11. กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อคนพิการ
และผองเพื่อน  Run for Power DEP
		
บริษทั ฯ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิง่ เพือ่ คนพิการและผองเพือ่ น
Run for Power DEP โดยออกบูธมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอก
กลิ่นนมฮอกไกโด จ�ำนวน 600 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ณ กระทรวงสารธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
12. กิจกรรมหัวรถจักรตึกแดง 1 น่าอยู่
เคียงคู่สุขภาพชุมชน
บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมหัวรถจักรตึกแดง 1 น่าอยู่
เคียงคู่สุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพ โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปัง
ฮอตดอกกลิ่นนมฮอกไกโด จ�ำนวน 250 ชิ้น ให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

11. Join Walk and Run for Disabled
(Run for Power DEP)  
			 The Company joined the activity of Walk and
Run for Disabled (Run for Power DEP) to provide our Booth
to give 600 pieces of “Hokkaido Milk Flavored Cream Spread
Bread” to the participating persons at Ministry of Public Health,
Nonthaburi Province.
12. Encourage Good Health for
Community in Social Activity at
Hua Rod Chak Red Building 1
			 The Company sponsored the social activity at
Hua Rod Chak Red Building 1 to encourage the community
to have knowledge, understanding, and recognition of having
good health by offering 250 pieces of “Hokkaido Milk Flavored
Cream Spread Bread” to the participating persons.

ภาพกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อคนพิการและผองเพื่อน Run for Power DEP
The picture of “Join Walk and Run for Disabled (Run for Power DEP)”

ภาพกิจกรรมหัวรถจักรตึกแดง 1 น่าอยู่เคียงคู่สุขภาพชุมชน
The picture of “Encourage Good Health for Community in Social Activity at Hua Rod Chak Red Building 1”
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13. กิจกรรมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระพรหมมังคลาจารย์
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มสนั บ สนุ น พิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง ศพ
พระพรหมมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ โดย
ออกบูธมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ 50 กรัม จ�ำนวน 2,000 ชิ้น
ให้กับผู้เข้าร่วม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวง)
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
14. กิจกรรม หนาวนี้ท�ำดีเพื่อพ่อ
กาชาดสานต่อวันพ่อแห่งชาติ
		
บริษทั ฯ ร่วมกับส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
สนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ท�ำดีเพื่อพ่อ กาชาดสานต่อวันพ่อ
แห่งชาติ โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ 5 รสชาติ จ�ำนวน
5,000 ชิ้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

13. Participate in the Cremation
Ceremony of Phra Phrom
			Mangkhalachan
			 The Company participated in the cremation
ceremony of Phra Phrom Mangkhalachan (Former Abbot of
Wat Chonprathan Rangsarit) to provide the Booth to give
2,000 pieces of Filled Bun 50 gram Products to the participating
persons at Wat Chonprathan Rangsarit (Royal Monastery)
Pak Kret District, Nonthaburi Province.
14. Asist to the Activity of
“Being Good in this Winter for
the King”
			 The Company assisted to Relief and Community
Health Bureau, Thai Red Cross Society to provide 5,000 pieces
of 5-Flavour Filled Bun for the participating persons in the
Activity of “Being Good in this Winter for the King”.

ภาพกิจกรรมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระพรหมมังคลาจารย์
The picture of “Participate in the Cremation Ceremony of Phra Phrom Mangkhalachan”

ภาพกิจกรรม หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ กาชาดสานต่อวันพ่อแห่งชาติ
The picture of Asist to the Activity of “Being Good in this Winter for the King”
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15. กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 17
		
บริษทั ฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
สนับสนุนกิจกรรมเดินการกุศลเพือ่ สุขภาพ ครัง้ ที่ 17 ณ สวนลุมพินี
โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ 3 รสชาติ จ�ำนวน 600 ชิ้น
ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์กับ
หน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ในการ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอีกกว่า  15,000 ชิ้น ผ่านทางกิจกรรมค่าย
อาสาพัฒนา  การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  การออกนิทรรศการ
กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ และงานประเพณีของชุมชนโดยรอบ
โรงงานอีกมากมาย

ด้านการศึกษา

15. Join Charity Walk Rally
for Health No. 17
The Company cooperated with Thai Red Cross
National Blood Centre, Thai Red Cross Society to support
Charity Walk Rally for Health No. 17 at Lumpini Park Society
by offering 600 pieces of 3-Flavour Filled Bun to the
participating persons.
In addition, the Company has given more than
15,000 pieces of our products to the external organization
asking for support in order to organize the social activities in
several occasions, Voluntary Camp, Sport Competition,
Exhibition, Don’t Drive Drunk Campaign, and Cultural Activities
at Nearby Community.
EDUCATION

1. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการ
ศึกษา  โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ และ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ
ที่ให้ความสนใจเข้าเยีย่ มชมกระบวนการท�ำงานภายในโรงงาน อาทิ
กระบวนการผลิตสินค้า  การจัดการสารก่อภูมิแพ้ การจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมภายในโรงงาน เพือ่ เป็นการสร้างความ
สัมพันธ์และความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับกระบวนการท�ำงาน ระบบ
ตรวจสอบคุณภาพด้านสิง่ แวดล้อมของโรงงาน ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา
บริษัทฯ ยังได้ต้อนรับคณะ Japan Bread & Cake Newspaper
จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมโรงงาน นับเป็นโอกาสดีที่บริษัทฯ
ได้หารือแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตเบเกอรี่จากผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้หลากหลาย

1. Visiting the Factory
		 The Company supported useful educational
information by opening opportunities to the students from
different institutes and interested Governmental and Private
Sectors to visit the factory of the Company in order to learn
our operating process, such as manufacturing process,
management of allergens, management of occupational health
and environment within the factory, thus establishing the
correct understanding upon the operating procedures, and
environmental inspection of the Company. The Company
welcomed the visiting group of Japan Bread & Cake Newspaper
from Japan in 2017, and having the opportunity to share the
knowledge of manufacturing bakery with the experts in various
areas.  

กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 17
The picture of “Join Charity Walk Rally for Health No. 17”

คณะ Japan Bread & Cake Newspaper จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
The visiting group of Japan Bread & Cake Newspaper from Japan in 2017
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2. การประกวดแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง
บริษทั ฯ ต้องการปลูกฝังการเลือกรับประทานอาหารที่
มีคุณภาพตั้งแต่วัยเด็ก จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นสูตรแซนด์วชิ ทีม่ คี ณุ ค่า
ทางโภชนาการ โดยการจัดกิจกรรมประกวดแซนด์วิชจานเด็ด
คนเก่ง ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 ที่ผา่ นมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้น้องๆ อายุตั้งแต่ 8-12 ปี ได้ฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออกผ่านการประกวดการท�ำแซนด์วิช
ซึง่ เป็นอาหารว่างทีม่ คี ณุ ค่าโภชนาการอาหาร ครบ 5 หมู่ และน้องๆ
สามารถท�ำได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน โดยมอบทุนการศึกษามูลค่า
กว่า  150,000 บาท ให้กับน้องๆ ผู้เข้ารอบและชนะการประกวด
แซนด์วิชจานเด็ดคนเก่งเป็นประจ�ำทุกปี
3. กิจกรรมโครงการพัฒนาพลเมือง
สร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษาฯ
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการราชด�ำเนิน ในโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทาง
อาชีวศึกษา  กิจกรรมพาณิชย์สัมพันธ์ ในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด�ำเนิน

2. Delicious Sandwich Contest
The company aimed at establishing the recognition
of selecting and consuming quality food from young age. The
Company, therefore, had organized the activity to encourage
children and youth to use their creativity in making sandwich
recipes containing nutrition values. The Company organized
“Delicious Sandwich Contest” every year since 2011. The
Company has so far emphasized on the children aging between
8-12 years old to practice using their creativity and being
confident to show their talent through sandwich contest; a
snack containing nutrition values of 5 groups of food and being
really made in daily life. The qualified contestants and the
winner shall be granted with the Scholarships totaling over
150,000 Baht each year.
3. People Development on
		 Occupational Education
		 The company supported the activity of People
Development on Occupational Education to be held on the
Inauguration Day of Panitchayakanrajdamnern Technological
College.

ภาพการจัดกิจกรรมการประกวดแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง
The picture of “Delicious Sandwich Contest”

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา
The picture of “People Development on Occupational Education”
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4. กิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎฯ
บริษทั ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
มูลนิธิร่มฉัตร สนับสนุนโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอด
มงกุฎ ครัง้ ที่ 9 ประจ�ำปีการศึกษา 2560 เพือ่ เปิดโอกาสให้เยาวชน
ทีส่ นใจเรือ่ งเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประกันชีวิต ให้มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความ
สามารถของตนเอง โดยมีกำ� หนดการจัดการแข่งขันในระดับประถม
ศึกษา  มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปัง
ฮอตดอกกลิ่นนมฮอกไกโด จ�ำนวนกว่า 5,000 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
5. กิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร
ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนสาธิต
มศว. ประสานมิตร โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลิ่นนม
ฮอกไกโด จ�ำนวนรวม 550 ชิ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการออกก�ำลังกาย มีสุขภาพที่ดี เกิดความรัก
ความสามัคคี และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
6. กิจกรรมการกุศลอื่นๆ
บริษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานจัดกิจกรรมเพือ่ การกุศล
โดยมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการ
ศึกษาและอาหารให้แก่เด็กนักเรียนเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2560
พนักงานร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาและอาหาร
ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 55,552 บาท และผลิตภัณฑ์เดลี่แซนด์วิชและแซนด์วิชเค้ก
จ�ำนวน 1,400 ชิ้น

4. Crown Jewel Economics Quiz Contest
The Company collaborated with the Stock
exchange of Thailand and Romchat Foundation to support
the Crown Jewel Economics Quiz Contest No. 9 in 2017 to
open the opportunity for the youth interesting in Economic,
Finance, Philosophy of Sufficient Economy, and Life Insurance
to be able to develop their knowledge and capability. The
competition is organized for the students of  primary school,
secondary school, and undergraduate. The Company provided
more than 5,000 pieces of “Hokkaido Milk Flavoured Cream
Spread Bread” to the participating persons.
5. Sport Day at Srinakharinwirot
University Prasarnmit
		 Demonstration School
		 The Company supported the activity of Sport Day
at Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration
School by offering 550 pieces of Hokkaido Milk Flavour Cream
Filled Hotdog Bread to encourage Thai youth to realize the
importance of exercise to improve personal health and to
recognize the spirit of sportsmanship.
6. Other Charitable Activity
The Company encouraged our employees to
arrange the charitable activities by providing Company’s
products and donating money to support educational fund
and food for needed students every year. The employees of
the Company donated total of 55,552 Baht and 1,400 pieces
of daily sandwich and sandwich cake to help support
educational fund and food for the students at Wat Sa Kaeo
School in Ang Thong Province.  

ภาพกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ
The picture of “Crown Jewel Economics Quiz Contest” for the students of primary school, secondary school

ภาพกิจกรรมการกุศลอื่นๆ
The picture of “Other Charitable Activity”
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ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักและใส่ใจการด�ำเนินงานของกิจการทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิง่ แวดล้อม จึงดูแลและตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานให้มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
โดยน�ำไปปรับใช้กับโรงงานผลิตทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานลาดกระบัง 1
โรงงานลาดกระบัง 2 และโรงงานบางชัน รวมถึงสนับสนุนให้มี
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
นโยบายสิ่งแวดล้อม และเริ่มน�ำมาใช้ตั้งแต่ปี 2559 และวางแผน
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการทบทวนและประเมินผลการด�ำเนินงาน
อย่างสม�่ำเสมอ
2. สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน สังคม และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุง เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการ ขัน้ ตอน การลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ต้านมลพิษน�ำ้ มลพิษอากาศ และมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
4. ร่วมมือกับคู่คา 
้ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การบ�ำบัดฟื้นฟู
การเฝ้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส�ำนึกให้พนักงานทุก
ระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิง่ แวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน ประจ�ำปี 2560
1. การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิชิลเล่อร์ (Chiller) ด้านน�้ำเย็น
โดยการตัง้ ค่าอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ 1 องศา (ฟาเรนไฮต์/องศาเซลเซียส)
เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์
(Compressor)
2. การปรับเปลีย่ นการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟ
LED (Light Emitting Diode) เพื่อให้ระบบแสงสว่างมีการใช้
พลังงานทีน่ อ้ ย ลดลงจาก 42 วัตต์ (หลอดขนาด 36 วัตต์ + Ballast
6 วัตต์) เป็นหลอดไฟ LED 18 วัตต์ (ไม่มี Ballast)
3. การปรับอัตราส่วนของอากาศกับเชือ้ เพลิงให้เหมาะสม
ต่อการเผาไหม้ของหม้อไอน�้ำ เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ ที่สมบูรณ์
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สบู่ รรยากาศ และท�ำให้ใช้เชือ้ เพลิง
ในการเผาไหม้น้อยลง
4. ลดการใช้ปริมาณลมอัด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) และสร้างจิตส�ำนึกการใช้
พลังงาน
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ENVIRONMENT
OPERATIONAL FRAMEWORK
ON ENVIRONMENT

The Company has realized and taken into account of
the business operation may affecting  the quality of the
environment, therefore monitoring and establishing effective
environmental management system to be adopted in our 3
production factories; i.e. Lad Krabang Factory 1, Lad Krabang
Factory 2, and Bang Chan Factory. The Company also
continuously encourages energy and environment conservation
activities. The Company has established the environmental
policy to be effective since 2016 up to present, being
summarized as below,
1. To comply with the relevant laws, regulations, and
environmental policy together with regular review and
assessment.
2. To allocate resources, budget, and employees to
handle management and operating procedure to be favorable
to the environment and to lessen environmental impact to the
community, society, and the quality of the environment.
3. To improve and increase the procedure to diminish
environmental impact related to water pollution, air pollution,
industrial waste.
4. To cooperate with suppliers to perform purchasing/
hiring procedure to be favorable to the environment.
5. To encourage environmental management system,
environmental rehabilitation, and  monitoring system to prevent
impact to the natural resources and environment.
6. To establish culture and recognition among all
employees to collaborate and take responsibility to the
environment and use the resource in and efficient and
sustainable manner.
ENERGY CONSERVATION PROJECT IN 2017

1. To adjust the temperature in Cold Chiller increasing
by 1 degree (Fahrenheit / Celsius) in order to save electric
power in driving compressors.
2. To change the fluorescent tube to be LED (Light
Emitting Diode) in order to save energy in the lighting system,
decreasing by 42 watt (change 36-watt tube and 6-watt ballast
to be 18-watt LED without ballast).
3. To refine Air-Fuel ratio to be appropriate with the
combustion in boiler to improve complete combustion in order
to diminish the emission of carbon dioxide into the air, as well
as to save the use of fuel.

การบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้า
บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เสมอมา จึงได้เพิ่มปริมาณรถขนส่งสินค้าที่ใช้กา๊ ซธรรมชาติ NGV
ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงทีส่ ะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและ
มลภาวะทางอากาศน้อย โดยปัจจุบัน มีรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ NGV จ�ำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 20.88 จากปริมาณรถขนส่ง
สินค้าทั้งหมด
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดในการสนับสนุนให้องค์กรใช้
ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดให้มีระบบการ
บริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
• การก�ำหนดให้ใช้พาหนะอย่างเหมาะสมในการกระจาย
สินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ ในแต่ละพื้นที่
• การพัฒนาระบบงานการตรวจสอบและติดตามยานพาหนะ
โดยใช้ระบบ GPS ช่วยควบคุมการขับรถของพนักงาน
ให้มีความเร็วตามที่กฎหมายก�ำหนด คือ 90 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดบน
ท้องถนน และช่วยลดอัตราการเผาผลาญเชือ้ เพลิงทีม่ าก
เกินความจ�ำเป็น
• ห้ามมิให้พนักงานจอดรถโดยติดเครือ่ งยนต์ทงิ้ ไว้ระหว่าง
การขนถ่ายสินค้า เพื่อให้มีการใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด
• การฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตร “ประสิทธิภาพการ
ขับขี่ที่ประหยัดและปลอดภัย” เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักและประสบการณ์ในการขับขี่อย่างมีคุณภาพ
จากการด�ำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ
ประหยัดเชื้อเพลิงน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ NGV ได้ถึง ร้อยละ
4.92 และ 3.52 ตามล�ำดับ
การบริหารจัดการน�้ำและของเสีย
ด้วยความตระหนักว่า  น�้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่า  บริษัทฯ
จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผ่านระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถช่วยลดปริมาณ
น�ำ้ ทิง้ จากกระบวนการผลิต ซึง่ ระบบจะน�ำน�ำ้ จากกระบวนการผลิต
เข้าสู่กระบวนการบ�ำบัด ก่อนถูกน�ำไปพักที่บ่อพักน�้ำ แล้วจึง
หมุนเวียนน�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยน�ำมาใช้ประโยชน์ เช่น ล้างยานพาหนะ
รดน�้ำต้นไม้ และล้างพื้นถนนในบริเวณโรงงาน ทั้งนี้ ส�ำหรับน�้ำ
ที่เหลือจากกระบวนการบ�ำบัดได้ปล่อยลงสู่รางระบายน�้ำของการ
นิคมอุตสาหกรรม และปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ โดยไม่ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4. To reduce air pressure for Air Compressor in order
to save electric power and to encourage the recognition of
using energy.
PRODUCT DELIVERY SYSTEM

The Company has conducted business in a favourable
manner to the environment, thus increasing the delivery
vehicles using NGV natural gas, which is clean and safe fuel
with lower environmental impact and air pollution. At present,
20.88% of the total of delivery vehicles of the Company use
NGV.
In addition, the Company has promoted to use the
energy resources at best benefit by establishing the efficient
delivery management system such as
• Determine appropriate use of vehicles for distributing
products to the stores in each area.
• Develop auditing and tracking vehicle system by
using GPS system to help control the driving of the
staff to be in the speed limit under 90 kilometers/
hour in compliance with the specified laws, thus
ensuring safety on the road as well as to reduce
unnecessary fuel consumption
• Prohibit the employees to start the engine while
loading/unloading the products in order to save the
use of fuel.
• Train the staff in “Efficiency in driving economically
and safety” course to build the awareness and
develop the experience in quality driving.
As per abovementioned, the Company was able to
save fuel and natural gas by 4.92% and 3.52% respectively.
WASTE WATER MANAGEMENT

With the recognition that water is a valuable resource,
the Company has committed to manage water for best benefit
with standard water treatment system in order to reduce the
amount of waste water from the manufacturing process in an
effective manner. Such water management system will send
the water from the manufacturing process into the treatment
process before keeping in the collecting tank. The water in
the collecting tank will be reused for cleaning vehicles, watering
trees and cleaning the road around the factory. Moreover, the
remaining of treated water shall be drained into the drainage
of the Industrial Estate and then released into the public water
source without affecting the environment.
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โดยการบริหารจัดการน�้ำและของเสียของโรงงานบางชัน
โรงงานลาดกระบัง 1 และโรงงานลาดกระบัง 2 รวม 3 โรงงาน
ได้ ถู ก ออกแบบมาให้ เ หมาะกั บ การบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ของโรงงาน
โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถบ�ำบัดน�้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่การนิคมฯ
หรือกรมโรงงานฯ ก�ำหนด โดยใช้กระบวนการบ�ำบัดทางชีวภาพ
เป็นหลัก ได้แก่ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิด UASB
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket), EGSB (Expanded
Granular Sludge Bed) และ AS (Activated Sludge) ซึง่ ใช้พลังงาน
และค่าใช้จ่ายต�่ำ ดังนี้
โรงงานลาดกระบัง 1
(Capacity 450 m3/d)
• UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
โรงงานลาดกระบัง 2
(Capacity 384 m3/d)
• EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)
โรงงานบางชัน
(Capacity 400 m3/d)
ก�ำลังจะขยายเป็น 800 m3/d
• EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)
และ AS (Activated Sludge)

The management of waste and waste water of one
factory at Bang Chan and two factories at Lad Krabang Factory,
totaling to three factories, is specifically designed to be suitable
with the factories’ waste water treatment. Waste water
treatment of the Company complies with the standard as
required by the Industrial Estate Authority of Thailand or
Department of Industrial Work to primarily use Biological
Treatment, namely UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket),
EGSB (Expanded Granular Sludge Bed), and AS (Activated
Sludge) which consume low energy and expenses as per
following details,
Lad Krabang Factory 1
(Capacity 450 m3/d)
• UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
Lad Krabang Factory 2
(Capacity 384 m3/d)
• EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)
Bang Chan Factory
(Capacity 400 m3/d)
Will be Expanded to 800 m3/d
• EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)
and AS (Activated Sludge)

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
More information on good corporate governance policy can be seen at

www.farmhouse.co.th/investor >> หลักก�ำกับกิจการที่ดี >> นโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานประจําปี 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ขนมปังกลุ่มรอยัล
ขนมปังสไลด์หนาแผ่นที่มียอดขาย
เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศจากธรรมชาติ
สร้างสรรค์ด้วยกรรมวิธีการผลิตระดับสูง
จนได้เป็นขนมปังแผ่น Royal Bread,
Royal Whole Wheat, Royal 12 Grain
ที่อัดแน่นไปด้วยไปด้วยคุณค่า หอมนุ่ม ริช
เอกลักษณ์เฉพาะจากฟาร์มเฮ้าส์

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ ใน
www.set.or.th, www.sec.or.th หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) www.farmhouse.co.th
Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1) showing
in www.set.or.th, www.sec.or.th or in the website of President Bakery Public Company Limited www.farmhouse.co.th
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ส�ำนักงานใหญ่

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

โรงงานบางชัน

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

สอบถามหรือรับค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
โทร. 0-2209-3090 และ www.farmhouse.co.th

SOCIAL MEDIA CHANNEL : FarmhouseThai
Insta

ติดตามเรื่องราวเมืองแห่งขนมปัง (Pung Town) ได้ที่นี่
Pungtown
www.farmhouse.co.th/blog

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน) PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

โรงงานลาดกระบัง

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