รายงานประจำ�ปี 2562

ส�ำนักงานใหญ่

โรงงานลาดกระบัง

โรงงานบางชัน

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

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

เลขที่ 1 ซอย เสรี ไทย 87
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรี ไทย
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
ติดตามสูตรเมนูความอร่อย : www.farmhouse.co.th/blog

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ จนได้รับ
เครื่องหมายสัญลักษณ์
ประเภท “ขนมปัง”
รางวัล นัมเบอร์วัน แบรนด์ ไทยแลนด์
ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

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
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บริษัทฯ ได้รับรางวัล “อย. Quality Award”
เป็นปีที่ 8 จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการส่งเสริมจริยธรรม
สถานประกอบการ ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ประกอบการอย่างมีคุณภาพ จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มิ ได้ดำ�เนินธุรกิจเพียงเพื่อแสวงหาผลกำ�ไรเท่านั้น แต่มีปรัชญาในการผลิต
ที่แสวงหาคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักปฎิบัติ 4 ประการ คือ

1

ใชัวัตถุดิบดีที่สุด
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพดีที่สุด

2

พัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสนองความต้องการ
ทางโภชนาการของคนไทย
อย่างไม่หยุดนิ่ง

3

พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการ
เพื่อสร้างคุณภาพ
ให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

4

บริษัทฯ มีความตั้งใจในการรักษาความเป็นผู้นำ�ในการผลิต
และจำ�หน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ ในลักษณะค้าส่งที่ ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติม
เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เป็นการขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ
รวมทั้งพัฒนาสินค้าเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ยึดถือหลักความ
ปลอดภัย สด สะอาด
เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

สารบัญ
6
8
10
11
12
16
32
34
36
39
52
66
67
68
85
89
92
96
98

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
สารจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุกิจ
การกระจายสินค้า
ปัจจัยความเสี่ยง
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
การก�ำกับดูแลกิจการ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2562
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2562
99 งบการเงิน
150 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจ�ำปี 2562

บริษทั ฯ เป็นผูน้ �ำ ในการผลิต
และจำ�หน่ายขนมปัง และเบเกอรี่
ที่ได้มาตรฐานมีคณ
ุ ภาพสมา่ํ เสมอ
พัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภค
มีทางเลือกมากขึน้

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2562

2561

2560

9,480.09
1,110.72
8,369.37

8,690.27
1,269.13
7,421.14

7,997.32
1,289.67
6,707.65

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลประกอบการ (ล้านบาท)			
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ก�ำไรส�ำหรับปี

7,743.97
7,848.62
4,143.42
1,700.74

7,495.57
7,574.57
4,294.41
1,431.35

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

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

46.49
21.67
21.54
0.86
53.82

42.71
18.90
20.26
0.91
45.66

41.63
17.76
20.87
0.97
41.24

ข้อมูลหุ้นสามัญ (บาท)			
ราคาพาร์ต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
ก�ำไรส�ำหรับปีต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้น(ล้านหุ้น)
/1

1.00
18.60
3.78
***/1
450

1.00
16.49
3.18
1.60
450

1.00
14.91
2.97
1.50
450

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�ำหรับผลประกอบการประจ�ำงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม ถึง 30  มิถุนายน  2562 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท
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รายได้รวม (ล้านบาท)
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

7,416

7,641

7,519

7,575

7,849

2558

2559

2560

2561

2562

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

7,528

7,997

2559

2560

8,690

9,480

6,725

2558

2561

2562

ก�ำไรส�ำหรับปี (ล้านบาท)
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

1,701
1,305

2558

1,463

2559

1,336

1,431

2560

2561

2562
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สารจากคณะกรรมการ
วิสัยทัศน์

เป็นผู้น�ำในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และ
อาหารที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ
และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ

1. วิจัย พัฒนา ศึกษาค้น คว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ ได้
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ มี
คุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ด้วย
การใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ระบบการควบคุมที่ดี มี
ประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดยน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ
บริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้
บริโภคอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย
ทันต่อความต้องการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความ
รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้าง
โอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
5. รู้รัก สามัคคี ให้ความเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับองค์กร
เหล่ า นี้ คื อ สิ่ ง ที่ ก รรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ทุกระดับยึดมัน่ ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ น�ำไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทีส่ ง่ ผลให้การเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค
ภายในประเทศ เกิดการชะลอตัว แต่บริษทั ได้วางกลยุทธ์
การบริหารงานด้านต่างๆ เพือ่ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านี้
และสามารถผลักดันให้ยอดขายสินค้าของบริษทั เติบโตขึน้
รวมถึงการควบคุมด้านต้นทุนและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ให้มคี วาม
เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ผลประกอบ
การในปี 2562 บริษทั มียอดขาย 7,744 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี 2561 ร้อยละ 3.3 และมีก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 1,702
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ร้อยละ 18.9
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บริษัทมองไปข้างหน้าด้วยการวางรากฐานด้าน
กลยุทธ์ให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ เพือ่ ความเป็นผูน้ ำ 
� และสร้างการ
เติบโตของธุรกิจในอนาคต ส�ำหรับแผนการก่อสร้างอาคาร
โรงงานหลั ง ใหม่ ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมลาดกระบั ง ยั ง อยู ่
ระหว่างด�ำเนินการ และบริษัทมีการซื้อที่ดินเพิ่ม 2 แห่ง
ส�ำหรับสร้างศูนย์กระจายสินค้าทดแทนสถานที่เดิมที่เช่า
เพื่ อ ขยายพื้ น ที่ ใ นการรองรั บ สิ น ค้ า ที่ จ ะส่ ง ถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภค
และความสะดวกในการจอดรถ มีการลงทุนในกองทุน
ส่วนบุคคลเพิม่ อีก 2 กองทุน นอกจากนี้ บริษทั ได้เข้าร่วม
ลงทุน กับบริษทั ในกลุม่ สหพัฒน์จดั ตัง้ บริษทั สห แคปปิตอล
ทาวเวอร์ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ ในยุคสมัยที่ AI (Artificial Intelligence)
เข้ามามีบทบาทกับการด�ำเนินชีวิตมากขึ้น ท�ำให้บริษัท
มี ก ารปรั บ ตั ว ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย ที่
เปลีย่ นแปลงไป โดยการบูรณาการการท�ำงานด้านต่าง ๆ
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการท�ำงานภายในองค์กร
ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว ลดการท� ำ งานซ�้ ำ ซ้ อ น และใช้
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ รองรับการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตัลที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
การผลิต การบริโภคและการด�ำเนินชีวติ ทีต่ า่ งไปจากรูปแบบ
เดิม ๆ มีการวางแผนงานด้านการขายและการตลาด ไม่วา่
จะเป็นการโฆษณา และส่งเสริมการขาย หรือแม้แต่การขาย
ผ่านทางสื่อออนไลน์มากขึ้น เพื่อสามารถตอบสนองและ
เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ

“ฟาร์มเฮ้าส์” ไม่หยุดทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพสินค้า และ
สรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาน�ำเสนอผูบ้ ริโภคทุกกลุม่ เป้าหมาย
อยูเ่ สมอ และมุง่ เน้นคุณภาพ ความสด ใหม่เสมอของสินค้า
ซึ่งเป็นจุดขายที่ชัดแจน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีและ
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จนท�ำให้ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์
เป็ น ขนมปั ง ที่ ไ ด้ รั บ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ท างเลื อ กสุ ข ภาพ
(Healther Choice) จากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2562
คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น
พันธมิตรทางการค้า หน่วยงานต่างๆ และผู้มีอุปการคุณ
ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนกิจการของ
บริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริหารและ
พนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของความส�ำเร็จ
โดยทุ่มเทก�ำลังความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้บริษทั เติบโตอย่างยัง่ ยืนตลอดไป
รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

นายวิชัย กุลสมภพ

ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ้ �ำนวยการ

กรรมการ

นางมาลี ตั้งใจสนอง

กรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

กรรมการบริหารการผลิต

กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหาร
และฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

ศาสตราจารย์ ดร. วิสิฐ จะวะสิต

ประธานกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการรองผู้อ�ำนวยการ

กรรมการ

นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

กรรมการอิสระ

นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

ประธานกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ ดร. วิสิฐ จะวะสิต

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2523
และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
เรียกช�ำระแล้ว 300 ล้านบาท ในปี 2549 บริษัทเพิ่มทุน
จดทะเบียน จาก 300 ล้านบาท เป็น 450 ล้านบาท ตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549
โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2549
และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 32 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ
ที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
โดยจ�ำนวนหุ้นสามัญภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ดังกล่าวเพิ่มจาก 45 ล้านหุ้น เป็นจ�ำนวน 450 ล้านหุ้น บริษัทฯ
ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้กับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี โ รงงาน 3 แห่ ง ตั้ ง อยู ่ ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง 2 แห่ง มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งาน และ
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีพื้นที่รวม 12 ไร่ 2 งาน 57
ตารางวา โดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังและ
เบเกอรี่ ซึง่ เป็นการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ของบริษทั ให้แก่รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade) และ
สมัยใหม่ (Modern Trade) โดยเป็นการจ�ำหน่ายในลักษณะ
การขายขาด ซึ่งบริษัทจะรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เดิมที่ร้านค้า
จ�ำหน่ายไม่หมด เมื่อน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปส่ง เพื่อบริหารความ
สดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และบริษัทมีธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก โดย
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ผ่าน
ร้านค้าปลีกของบริษัทเองและจ�ำหน่ายตรงตามค�ำสั่งซื้อของ
ผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทมีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
ตามค�ำสั่งให้แก่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดและร้านสะดวกซื้อ
ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดังนี้
1. ธุ ร กิ จ เบเกอรี่ ค ้ า ส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ� ำ หน่า ยได้ แ ก่
ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ ขนมปัง
ส�ำหรับฮอทดอก ขนมปังพร้อมทาน เช่น ขนมปัง
สอดไส้ แซนด์วิชส�ำเร็จรูป เค้ก และ เบเกอรี่ อื่น ๆ
โดยจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ภายใต้เครือ่ งหมาย
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การค้า ”ฟาร์มเฮ้าส์” และตูจ้ ำ� หน่ายขนมปังอัตโนมัติ
Farmhouse Vending Machine
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก ได้แก่ เบเกอรี่ที่จ�ำหน่าย
ในร้าน Deliya by Farmhouse เค้กมาดามมาร์โก้
กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์ (แฟรนไชส์ขายแซนด์วิช)
ขนมไหว้พระจันทร์ตราฟาร์มเฮ้าส์
3. ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ และร้านอาหาร/ภัตตาคาร ผลิตภัณฑ์
ที่จ�ำหน่ายได้แก่ ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ ขนมปัง
ส�ำหรับฮอทดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังฝรั่งเศส
ครัวซองต์ ขนมปังกรอบ และแป้งพิซซ่า ที่จ�ำหน่าย
ให้แก่ร้านอาหารต่าง ๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
พิซซ่าฮัท เบอร์เกอร์คิงส์ เชสเตอร์กริลล์ เอแอนด์
ดับบลิว เดอะพิซซ่าคอมปะนี ซิสเลอร์ แดรี่ควีน
มอสเบอร์ เ กอร์ ซานตาเฟ่ เจฟเฟอร์ สเต็ ก
ช็อกโกแลตวิลล์ และ เอสแอนด์พี เป็นต้น และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุบทอด (Fried Product) ได้แก่
เกล็ดขนมปัง
4. ธุรกิจส่งออก ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ในลักษณะ
ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษทั มีสว่ นร่วมในการให้ความเห็นชอบ
วิสยั ทัศน์และภารกิจของบริษทั และเพือ่ ทีจ่ ะด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้ง
คณะท�ำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อก�ำหนดแผนกลยุทธ์รวมของ
บริษัท และจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็น
แนวทางในการด�ำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม
ปรับปรุง และประเมินผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุด
ให้กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ และ ภารกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้น�ำในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ
และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สังคม และสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ (Mission)
1. วิจัย พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย
ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ร ะบบอั จ ฉริ ย ะ ระบบการ
ควบคุมที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดย
น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้า
ถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด
ปลอดภัยทันต่อความต้องการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มคี วาม
รูท้ นั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อ
สร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
5. รูร้ กั สามัคคี ให้ความเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้ม
แข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท มีความตั้งใจในการรักษาความเป็นผู้น�ำในการ
ผลิตและจ�ำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่อื่นๆ ในลักษณะค้าส่งที่
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะ
น�ำเสนอนวัตกรรมใหม่และพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ทีด่ ี ในราคาทีเ่ หมาะสม และขยายตลาดไปยังกลุม่ ผูบ้ ริโภคใหม่ๆ
รวมทั้งพัฒนาสินค้าเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มให้สามารถตอบสนอง

ความต้ อ งการและพฤติ กรรมของผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา
นอกจากนี้บริษัท ยังมีเป้าหมายที่จะเร่งรุกการท�ำธุรกิจ
ขนมปังและเบเกอรี่แบบค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยาย
ตัวสู่ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องอีกในอนาคต

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
พัฒนาการที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2560
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั โดยบริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
จ�ำกัด (มหาชน) ได้ท�ำการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท
เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีผลท�ำให้บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์
โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
ทางตรงร้อยละ 21.58 ทางอ้อมร้อยละ 37.52 และตามหลัก
เกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน บริษัท สหพัฒนา
อิ น เตอร์ โ ฮลดิ้ ง จ� ำ กั ด (มหาชน) ต้ อ งจั ด ท� ำ ค� ำ เสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer)
โดยมีบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) เข้าร่วม
ท�ำค�ำเสนอซื้อในครั้งนี้
นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2560 บริษทั ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการกับ บริษทั เพรซิเดนท์
ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำให้ทั้ง 2 บริษัทหมดสภาพจาก
การเป็นนิติบุคคล และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ภายใต้
ชื่อ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) “TFMAMA”
มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 46.90
ด้านการลงทุน
โรงงานใหม่ที่ก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมบางชันได้
ติดตั้งเครื่องจักรเสร็จพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ท�ำให้มกี ำ� ลังการผลิตมากขึน้ นอกจากนี้ในปี 2560 บริษทั ได้ซอื้
ที่ดิน จ�ำนวน 5 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ส�ำหรับ
ใช้สร้างศูนย์กระจายสินค้าแทนสถานที่เดิมที่เช่า เพื่อเพิ่มพื้นที่
ในการกระจายสินค้าสูผ่ บู้ ริโภคได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา รวม
ถึงใช้เป็นพื้นที่พักรถขนส่งสินค้าของบริษัทในกรุงเทพฯ
รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในปี 2560 บริ ษั ท มุ ่ ง เน้ น การน� ำ เทคโนโลยี เ ข้ า มา
ช่วยปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้เป็น Automation เพื่อลด
ขั้นตอนที่ซ�้ำซ้อน มีความถูกต้องแม่นย�ำ  รองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถท�ำให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจได้รวดเร็วและทันต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง
โดยบริษัทได้มีการพัฒนาระบบ Software บนอุปกรณ์ Tablet
ที่ทันสมัย เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและครอบคลุมการท�ำงาน
ภาคสนามของฝ่ายขาย รวมทั้งมีการส่งข้อมูลจากหน่วยขาย
ทั่วประเทศ เป็นออนไลน์ระหว่างวัน เพื่อน�ำมาประมวลผลด้วย
Business Analytic Software ส่งผลให้ฝ่ายการตลาดสามารถ
ก�ำหนดทิศทางการบริหารงานขายในแต่ละวันได้อย่างแม่นย�ำ 
บริษัทได้ท�ำการเปลี่ยนระบบงาน Purchase Requisition
and Purchase Order เป็น International Software เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานจัดซื้อจัดหาเป็นไปตามมาตรฐานสากล ถูกต้อง
รวดเร็ว และสามารถติดตามประวัติการจัดซื้อได้ทันที นอกจาก
นัน้ บริษทั ได้ทำ� การปรับปรุงขัน้ ตอนการท�ำงานระหว่างฝ่ายขาย
ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการแล้ว
เสร็จที่ฝ่ายขายซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทาง และส่งต่อข้อมูลมายัง
ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงินโดยอัตโนมัติ ท�ำให้ไม่มีการ
ท�ำงานซ�้ำซ้อน และได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น โดยจาก
การปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงาน ท�ำให้สามารถใช้อตั ราก�ำลัง
ลดลง ลดการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มและลดการจัดท�ำเอกสารที่
ไม่จำ� เป็น ส่งผลให้สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยของบริษทั
อีกทั้งบริษัทได้มีการลงทุนขยายเครื่อง Server รุ่นใหม่ และ
Solid-stage storage เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น และสามารถ
รองรับกับ New Technology Software and Equipment
ปี 2561
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TFMAMA) ได้ยื่น
ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ำกิจการต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความประสงค์จะเข้า
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ลงทุนในบริษัทฯเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นสามัญใน
บริษทั ฯ ให้เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่าย
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของ TFMAMA อย่างชัดเจนโดยสมบูรณ์ จึงได้ท�ำค�ำ
เสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้การจัดท�ำค�ำเสนอ
ซื้อดังกล่าวแล้วเสร็จในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ท�ำให้
TFMAMA มีสดั ส่วนการถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ร้อยละ 51.99

ด้านการลงทุน
ในปี 2561 บริษัทได้ซื้อที่ดินในต่างจังหวัด จ�ำนวน 3
แห่ง ส�ำหรับใช้สร้างศูนย์กระจายสินค้าแทนสถานที่เดิมที่เช่า
เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่ในการกระจายสินค้าสูผ่ บู้ ริโภคได้อย่างรวดเร็วและ
ทันเวลา รวมถึงมีบริเวณในการจอดรถส�ำหรับรถที่ใช้ขนส่งสินค้า
ได้อย่างเพียงพอ และมีการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น
อีก 1 กอง เพื่อเป็นการกระจายการลงทุน
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นการน�ำซอฟแวร์เข้ามาช่วย
ปรับปรุงในกระบวนการท�ำงาน ของระบบงานการผลิต ตลอด
จนถึง Back Office เพือ่ ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดการท�ำงานซ�ำ้ ซ้อน และได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอในการท�ำงาน
หรือตัดสินใจ โดยบริษัทได้ท�ำการ Implement Software ระบบ
Manufacturing Resource Planning (MRP) ส�ำหรับควบคุม
และวางแผนด้านวัตถุดิบ สินค้าส�ำเร็จรูป และด้านการผลิต ใน
เรื่องของปริมาณความต้องการใช้ การสั่งซื้อ การส่งมอบ รวม
ถึงการเบิกและรับเข้าคลัง เพื่อรักษาระดับคงคลังในปริมาณที่
เหมาะสม ไม่เก็บสต็อกไว้มากเกินความจ�ำเป็น เป็นการลด
ต้นทุนการจัดเก็บและป้องกันการเสือ่ มสภาพของวัตถุดบิ ท�ำให้
การผลิตสินค้ามีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
ลู ก ค้ า ทั้ ง นี้ เ ป็ น การพั ฒ นาระบบการท� ำ งานให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล มีความถูกต้อง รวดเร็วและสามารถสืบย้อน
ข้อมูลกลับได้ ท�ำให้การวางแผนการผลิตและส่งมอบสินค้าให้
ลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 2562
ด้านการลงทุน
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ

บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ�ำนวน 2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 200 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วน การลงทุนร้อยละ 10 ของเงินลงทุน
ในปี 2562 บริษัทได้ซื้อที่ดิน จ�ำนวน 2 แห่ง ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ส�ำหรับใช้สร้างศูนย์กระจายสินค้า
แทนสถานที่เดิมที่เช่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ ในการกระจายสินค้าสู่
ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา รวมถึงมีบริเวณในการ
จอดรถส�ำหรับรถที่ ใช้ขนส่งสินค้าได้อย่างเพียงพอ จากการ
ทยอยซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ท�ำให้ ณ สิ้นปี
2562 บริษัทมีศูนย์กระจายที่สร้างเสร็จบนที่ดินของบริษัท
จ�ำนวน 16 แห่ง และเป็นสถานทีเ่ ช่าอีกจ�ำนวน 24 แห่ง รวมทัง้ สิน้
40 แห่งนอกจากนี้ได้มีการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น
อีก 2 กอง เพื่อเป็นการกระจายการลงทุน

บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ร่วมกันในสังคม จึงด�ำเนินมาตรการลดอุบัติเหตุ และมีแผนจะ
ติดตั้ง GPS ใหม่ในรถขนส่ง โดยการเซ็นสัญญาร่วมกับ TRUE
จ�ำนวน 400 UNIT ในรอบแรก ซึ่งเป็น GPS ที่มีความทันสมัย
ท�ำให้บริษัทสามารถตรวจสอบการขับรถได้ตลอดเวลา ควบคุม
การใช้ความเร็วในการขับรถไม่ให้เกินก�ำหนด ตรวจสอบความ
ผิดปกติระหว่างขับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดเชื้อเพลิงและลดต้นทุน
การขนส่งได้เพิ่มขึ้น

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในปี 2562 บริษัทเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและการจัดการภายในองค์กร เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พั ฒ นาให้ เ ป็ น องค์ กรยุ ค 4.0 บริ ษั ท ได้ จั ด หา Software
E-document มาใช้เพื่อจัดการระบบเอกสารของบริษัทให้
อยู ่ ใ นรู ป ของ E-Document และการอนุ มั ติ เ อกสารทาง
Electronic ซึ่งจะท�ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตาม
เอกสารส�ำคัญ ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการอนุมัติได้ทันต่อเหตุการณ์
และการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ทัน อีกทั้งยังมีการปรับปรุง Software ในส่วนของการบริหาร
จัดการรถขนส่งสินค้า ให้สามารถจัดการรถบรรทุกและรถหน่วย
ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายของการบ�ำรุงรักษาและค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ได้ดีขึ้น

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สายอาหารในเครือบริษัท สหพัฒนพิบูล
จ�ำกัด (มหาชน) ที่ได้ก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา โดยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สายอาหารของเครือสหพัฒน์ที่ผลิตโดย บริษัท ไทย
เพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับความยอมรับและประสบความส�ำเร็จอย่างสูง อาทิ บะหมี่
กึ่งส�ำเร็จรูปมาม่าและบิสกิตบิสชิน ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์มี
แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ท�ำให้มีแนวคิดที่จะขยาย
ธุ ร กิ จ เข้ า ไปในสายขนมปั ง และเบเกอรี่ ซึ่ ง ใช้ แ ป้ ง สาลี เ ป็ น
วัตถุดิบหลักเช่นกันในสมัยนั้นผู้ประกอบการเบเกอรี่ส่วนใหญ่
เป็นรายเล็กและด�ำเนินธุรกิจแบบครอบครัว ผลิตภัณฑ์ที่มีใน
ตลาดก็ไม่มีคุณภาพมาตรฐานสม�่ำเสมอ ขาดพัฒนาการทั้งใน
แง่ของตัวผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดจ�ำหน่ายและการจัดการที่ดี
ความเข้ า ใจของผู ้ บ ริ โ ภคต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บเกอรี่ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานยั ง มี น ้ อ ย ขนาดของตลาดและความนิ ย มในการ
บริโภคเบเกอรี่ยังมีไม่มากนัก
อย่างไรก็ดี ช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่รัฐบาลได้ให้การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการน�ำเข้า โดย
เฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานมาจากด้านการเกษตร
ประกอบกับวิถีการด�ำรงชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป
ประชากรจากชนบทเคลื่ อ นย้ า ยเข้ า สู ่ สั ง คมเมื อ งมากขึ้ น

ครอบครัวมีขนาดเล็กลง แม่บ้านท�ำงานนอกบ้านมากขึ้น ท�ำให้
มี เ วลาจั ด เตรี ย มอาหารส� ำ หรั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว ลดลง
รวมไปถึ ง การค้ า ระหว่ า งประเทศเริ่ ม มี บ ทบาทท� ำ ให้ มี ช าว
ต่างชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สามารถตอบสนอง
วิถีชีวิตคนไทยได้ดียิ่งๆ ขึ้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ�ำหน่ายขนม
ปังและเบเกอรี่อื่นๆ โดยมีสายธุรกิจแบ่งได้ดังนี้
1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale) มีสัดส่วนการขาย
เป็น 90.06% ของยอดรายได้รวมของบริษัท
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก (Retail) มีสัดส่วนการขายเป็น
1.71% ของยอดรายได้รวมของบริษัท
3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และ ร้านอาหาร / ภัตตาคาร (Fast
food & Catering) มีสัดส่วนการขายเป็น 6.73% ของยอด
รายได้รวมของบริษัท
4. ธุรกิจส่งออก (Export) มีสดั ส่วนการขายเป็น 0.17%
ของยอดรายได้รวมของบริษัท

สัดส่วนรายได้ตามสายธุรกิจ ปี 2562
90.06%
6.73%
1.71%
1.33%
0.17%
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ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร
ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก
รายได้อื่นๆ
ธุรกิจส่งออก

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2560 - 2562 มีรายละเอียดดังนี้

2562
ผลิตภัณฑ์ / บริการ
1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
1.1 ขนมปังชนิดแผ่น
1.2 เบอร์เกอร์บัน และ ฮอตดอกบัน
1.3 ขนมปังพร้อมทาน
1.4 เค้กพร้อมทาน
1.5 เบเกอรี่หวาน และอื่นๆ

พันบาท
7,068,641.47
3,324,264.19
56,855.35
2,447,956.64
1,033,087.56
206,477.73

2561
ร้อยละ

พันบาท

90.06 6,826,400.90
42.35 3,167,802.62
0.72
55,339.29
31.19 2,444,744.61
13.16 889,492.67
2.63 269,021.71

2560
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

90.12
41.82
0.73
32.28
11.74
3.55

6,779,579.20
3,056,003.49
52,576.30
2,460,915.67
945,263.26
264,820.48

90.16
40.64
0.70
32.73
12.57
3.52

2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก
2.1 เดลิย่า
2.2 มาดามมาร์โก้
2.3 กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

134,078.10
30,445.95
95,899.07
7,733.08

1.71
0.39
1.22
0.10

132,916.54
32,715.32
92,146.34
8,054.88

1.75
0.43
1.22
0.11

151,623.58
47,362.81
95,053.98
9,206.79

2.02
0.63
1.26
0.12

3. ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร
3.1 ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร
3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด

527,917.52
481,381.51
46,536.01

6.73
6.13
0.59

527,482.20
473,980.73
53,501.47

6.96
6.26
0.71

502,569.91
450,140.15
52,429.76

6.68
5.99
0.70

0.17
8,767.08
98.67 7,495,566.72

0.12
98.96

15,188.04
7,448,960.73

0.20
99.06

4. ธุรกิจส่งออก
รวมรายได้ธุรกิจหลัก

13,335.84
7,743,972.93

5. รายได้อื่นๆ
รายได้รวมทั้งสิ้น

104,647.43 1.33
79,005.33
1.04
7,848,620.36 100.00 7,574,572.05 100.00

70,329.83 0.94
7,519,290.56 100.00 
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สายธุกิจและผลิตภัณฑ์
ธุรกิจค้าส่ง

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด
และร้านอาหาร

ขนมปังชนิดแผ่น

เดลิย่า

ฟาสต์ฟู้ด

ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์
และขนมปังส�ำหรับ
ฮอตดอก

มาดาม มาร์โก้

ร้านอาหาร / ภัตตาคาร

กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

ผลิตภัณฑ์ชุบทอด

ขนมปังพร้อมทาน

เค้กพร้อมทาน

เบเกอรี่อื่นๆ

ตู้จ�ำหน่าย
ขนมปังอัตโนมัติ
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ธุรกิจส่งออก

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale)
เป็นลักษณะธุรกิจที่ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ในลักษณะค้าส่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ”ฟาร์มเฮ้าส์” โดย
การจัดส่งสินค้าวางจ�ำหน่ายให้กับช่องทาง / ร้านค้าต่างๆ โดย
กลุม่ 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
คอนวีเนีย่ นสโตร์ เช่น 7-eleven เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท ลอว์สัน 108 มินิบิ๊กซี CJ EXPRESS
ซุปเปอร์ชีป เป็นต้น
ร้านค้าในปั๊มน�้ำมันต่างๆ เช่น จิฟฟี่ บางจาก พีทีแม็ก
มาร์ท เป็นต้น
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ร้านค้าเล็กที่มีอยู่ทั่วไป
รวมถึงร้านค้าในโรงเรียน, โรงงาน และร้านสวัสดิการในสถานที่
ราชการต่างๆ เป็นต้น

ขนมปังชนิดแผ่น

ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายในธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง 		
(Wholesale) ได้แก่
1.1 ขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread)
เป็นผลิตภัณฑ์แรกทีบ่ ริษทั เริม่ ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างการรับรู้ในแบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์ให้กับ
ผู้บริโภคได้มากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท ด้วยลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความหลากหลายในการบริโภคได้
เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ
ส�ำหรับทุกคนในครอบครัว ส�ำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิด
แผ่นจากเดิมทีม่ เี พียงขนมปังชนิดแผ่นธรรมดา บริษทั ได้พฒ
ั นา
และเพิม่ ความหลากหลายทัง้ ชนิด และขนาดสินค้ามากขึน้ ดังนี้
		

(1) ขนมปังแผ่นขาว (White Bread)
เป็นกลุม่ ขนมปังชนิดแผ่นทีม่ ลี กั ษณะเป็นเนือ้
ขนมปังขาว เป็นชนิดสินค้าที่เหมาะส�ำหรับทุกเพศ ทุกวัย และ
สามารถน�ำไปประกอบอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย ได้ทุกเวลา
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่นน�้ำหนัก 480 กรัม
ขนมปังชนิดแผ่นน�้ำหนัก 240 กรัม ขนมปังตัดขอบน�้ำหนัก
220 กรัม รอยัลเบรด น�้ำหนัก 275 กรัม และ ขนมปังชนิดแผ่น
กลิ่นนมฮอกไกโด น�้ำหนัก 240 กรัม

ขนมปัง
กลิ่นนมฮอกไกโด

ขนมปังตัดขอบ
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(2) ขนมปังแผ่นธัญพืช (Grain Bread)
เป็นกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นที่มีธัญพืชต่างๆ
เป็นส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สอดคล้องกับ
แนวทางการด�ำเนินชีวิตของคนไทยที่หันมาให้ความสนใจใน
สุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกสรรผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีประโยชน์ในการบริโภค ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นี้ ได้แก่ ขนมปัง
โฮลวีต น�ำ้ หนัก 500 กรัม ขนมปังโฮลวีต น�้ำหนัก 250 กรัม และ
ขนมปังโฮลวีตชนิดเนือ้ ละเอียด น�ำ้ หนัก 250 กรัม เหมาะส�ำหรับ
เด็กและกลุม่ ลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ แต่ไม่ชอบลักษณะเนือ้ ขนมปัง
โฮลวีตสูตรเดิม ท�ำให้สามารถรับประทานขนมปังโฮลวีตได้
ง่ายขึน้ นอกจากนีย้ งั มีรอยัลโฮลวีต ขนมปังโฮลวีตเนือ้ นุม่ สไลด์
หนา 285 กรัม และรอยัล 12 เกรน ขนมปังธัญพืช 12 ชนิด
เนื้อนุ่มสไลด์หนา 285 กรัม ที่อุดมไปด้วยธัญพืชหลากหลาย

ขนมปังโฮลวีต

ขนมปังโฮลวีต
ชนิดเนื้อละเอียด

ขนมปังสำ�หรับ
ฮอตดอก
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ได้คุณประโยชน์สูตรพิเศษ หนานุ่มได้รสชาติ ซึ่งในปี 2562
มีการปรับสูตรรอยัลโฮลวีต โดยเพิ่มปริมาณโฮลวีตจากเดิม
30% และมีสินค้าที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพประกอบ
ด้วย ขนมปังโฮลวีตน�้ำหนัก 500 กรัม, ขนมปังโฮลวีตน�้ำหนัก
250 กรัม, ขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด น�้ำหนัก 250 กรัม
1.2 ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์
		 และขนมปังส�ำหรับฮอตดอก
		 (Burger Bun and Hot Dog Bun)
สินค้าที่จ�ำหน่ายได้แก่ ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์
และขนมปังส�ำหรับฮอตดอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�ำไป
ท�ำเมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น เบอร์เกอร์ไส้ตา่ งๆ หรือ
ฮอตดอกไส้ต่างๆ เป็นต้น

รอยัลเบรด
ขนมปังชนิดแผ่น
เนื้อนุ่มสไลด์หนา

ขนมปังสำ�หรับ
เบอร์เกอร์โรยงา

รอยัลโฮลวีต
ขนมปังโฮลวีต
เนื้อนุ่มสไลด์หนา

รอยัล 12 เกรน
ขนมปังธัญพืช 12 ชนิด
เนื้อนุ่มสไลด์หนา

1.3 ขนมปังพร้อมทาน (Snack Bread)
เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรูปแบบพร้อมทาน บรรจุ
ในซองเดียว พอดีกับการรับประทานครั้งเดียว ซึ่งเหมาะกับ
วิถีชีวิตของผู้บริโภคในสังคมเมืองที่มีความรีบเร่ง ต้องการ
ความสะดวก รวดเร็ว พกพาและรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา
ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายชนิด หลากหลายรสชาติ เหมาะ
กับทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กนักเรียน นักศึกษา วัยท�ำงาน และ
ทุกๆ คน ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปังมินิโลฟลูกเกด
แซนด์วชิ , เดลีแ่ ซนด์วชิ สวีทแซนด์วชิ ขนมปังสอดไส้หวานและ
ไส้เนื้อสัตว์ ขนมปังทาหน้า ขนมปังแพ ขนมปังลูกเกด ขนมปัง
ฮอตดอกสอดไส้หวาน ซึ่งในปี 2562 มีสินค้าใหม่ ได้แก่
ขนมปังแครนเบอร์รี่ลูกเกด ขนมปังแซนด์วิชไส้กรอก พิซซ่า
ขนมปั ง เดลี่ โ ฮลวี ต ไส้ ก รอกพิ ซ ซ่ า และขนมปั ง โฮลวี ต
ไส้ทูน่าไข่ต้ม
1.4 เค้กพร้อมทาน (Snack Cake)
บริษทั เล็งเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดในปัจจุบนั
ที่ยังไม่มีเค้กพร้อมทานยี่ห้อใดที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

ของตลาด และจากความพร้อมของบริษัท ประกอบกับความ
เชี่ยวชาญในการผลิตเค้กจากผู้มีความเชี่ยวชาญ จึงได้พัฒนา
กลุ่มสินค้า Snack Cake เพื่อการจ�ำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์
Snack Cake ที่บริษัทผลิตและจ�ำหน่าย ประกอบด้วย เค้ก
กล้วยหอม เค้กโรล 5 รสชาติ ได้แก่ เค้กโรลรสกาแฟ เค้กโรล
กลิ่นใบเตย เค้กโรลกลิ่นส้ม เค้กโรลกลิ่นวานิลลา และเค้กโรล
กลิ่นนมฮอกไกโด โดรายากิ 5 รสชาติ ได้แก่ โดรายากิไส้
คัสตาร์ดครีม โดรายากิไส้ชอ็ กโกแลต โดรายากิไส้ครีมอัลมอนด์
โดรายากิไส้ครีมช็อกโกแลตชิพ และโดรายากิไส้ถั่วแดงอะซูกิ
แซนด์วิชเค้ก 3 รสชาติ ได้แก่ แซนด์วิชเค้กกลิ่นวานิลลา
แซนด์วิชเค้กกลิ่นใบเตย และแซนด์วิชเค้กรสกาแฟ นอกจากนี้
ยังมีโดนัทเค้ก 5 รสชาติ ได้แก่ โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดวานิลลา
โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลต โดนัทเค้กไส้สังขยา และ
โดนัทเค้กไส้เผือก ซึ่งในปี 2562 มีสินค้าใหม่คือ โดนัทเค้กไส้
มันม่วง และปรับสูตรเค้กกล้วยหอม พร้อมทั้งออกสินค้าเค้ก
กล้วยหอม เพิม่ อีก 2 รส คือ เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพ และ
เค้กกล้วยหอมอัลมอนด์

กลุ่ม Snack Bread

เดลี่แซนด์วิช
เดลี่แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังแซนด์วิช
ไส้ทูน่า
ไส้หมูหยอง
มายองเนส
มายองเนส

แซนด์วิชโฮลวีต
ทูน่าคอร์นสลัด

เดลี่แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิช
ไส้ไก่หยอง
น้ำ�พริกเผา

แซนด์วิชโฮลวีต
ไส้แฮมไข่มายองเนส

เดลี่แซนด์วิช
เดลี่แซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังแซนด์วิช
ไส้โบโลน่าหมูหยอง
ไส้ปูอัด
มายองเนส
มายองเนส

แซนด์วิชโฮลวีต
ไส้ไก่พริกไทยดำ�

แซนด์วิชไส้ทูน่า
มายองเนส

สวีทแซนด์วิช
เดลี่ โฮลวีต
ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังแซนด์วิช
ไส้สังขยาใบเตย
โฮลวีต
ไส้กรอกซอสพิซซ่า

แซนด์วิชไส้ปูอัด
มายองเนส

สวีทแซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิช
ไส้ช็อกโกแลต

แซนด์วิชไส้หมูหยอง
มายองเนส

สวีทแซนด์วิช
ขนมปังแซนด์วิช
ไส้ครีม
นมเนยอัลมอนด์

แซนด์วิชไส้กรอก
ซอสพิซซ่า
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มินิแพ็ค
มินิแพ็ค
ขนมปังรสกะทิ ใบเตย ขนมปังรสเผือก

ขนมปัง
ขนมปัง
ไส้ไก่หยอง ไส้ลูกบัว
น้ำ�พริกเผากุ้ง ถัว่ แดง

ขนมปัง
ไส้สังขยานม

ขนมปังแพ
บัตเตอร์โคโคนัท

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
กลิ่นนมฮอกไกโด
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ขนมปัง
หน้าเนย

ขนมปัง
ไส้เผือก
มะพร้าว

ขนมปัง
ไส้ถั่วแดง

ขนมปังแพ
เนย

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
รสช็อกโกแลต

ขนมปัง
หน้าสังขยา

ขนมปัง
ไส้สังขยา
มะพร้าว

ขนมปัง
ไส้เผือก

ขนมปังแพ
เผือก

ขนมปัง
ไส้งาดำ�
ถั่วแดง

ขนมปังทาหน้าครีม
กลิ่นนมฮอกไกโด

ขนมปัง
ขนมปัง
ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ด ไส้คัสตาร์ด ไส้ถั่วแดง
ช็อกโกแลต กลิ่นวานิลลา

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต

ขนมปัง
ไส้สังขยา

ขนมปังแพ
รสมะพร้าวใบเตย

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
รสกาแฟ

ขนมปัง
หน้าเผือก

ขนมปังแพ
รสโกโก้

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
กลิ่นสับปะรด

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ดครีม

ขนมปังลูกเกด

ขนมปัง
หน้าช็อกโกแลต

ขนมปัง
ไส้เผือก

ขนมปัง
ไส้ถั่วดำ�

ขนมปัง
ไส้สังขยา

ขนมปัง
แครนเบอร์รี่
ลูกเกด

ขนมปัง
ไส้หมูหยอง
มายองเนส

ขนมปัง
ไส้ถั่วดำ�

ขนมปัง
ไส้ถั่วเขียว

ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ดนม

ขนมปังมินิโลฟโกโก้ ขนมปังมินิโลฟ
ลูกเกด ช็อกโกแลตชิพ ลูกเกด

ขนมปังโฮลวีต
ไส้ทูน่าไข่ต้ม

ขนมปังโฮลวีต
ไส้ปูอัดมายองเนส

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
รสกาแฟอัลมอนด์

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
รสสตรอเบอร์รี
ลูกเกด

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
กลิ่นสตรอเบอร์รี

ขนมปังฮอตดอก
ไส้ครีม
กลิ่นนมฮอกไกโด
อัลมอนด์

กลุ่ม Snack Cake

โดนัทเค้ก
ไส้มันม่วง

โดนัทเค้ก
ไส้เผือก

โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต

เค้กโรล
กลิ่นนมฮอกไกโด

แซนด์วิชเค้ก
กลิ่นวานิลลา

แซนด์วิชเค้ก
กลิ่นใบเตย

โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ด
วานิลลา

เค้กโรล
กลิ่นวานิลลา

แซนด์วิชเค้ก
รสกาแฟ

โดนัทเค้ก
ไส้สังขยา

เค้กกล้วยหอม
ช็อกโกแลตชิพ

เค้กโรล
กลิ่นใบเตย

โดรายากิ
ไส้ช็อกโกแลต

เค้กกล้วยหอม
อัลมอนด์

เค้กโรล
รสกาแฟ

โดรายากิ
ไส้ครีมอัลมอนด์

เค้กกล้วยหอม

เค้กโรล
กลิ่นส้ม

โดรายากิ
ไส้ครีม
ช็อกโกแลตชิพ

โดรายากิ
ไส้คัสตาร์ดครีม

โดรายากิ
ไส้ถั่วแดงอะซูกิ

ฟรุ๊ตพาย
ไส้สับปะรด

ฟรุ๊ตพาย
ไส้สตรอเบอร์รี่

ฟรุ๊ตพาย
ไส้บลูเบอร์รี่

กลุ่ม Confectionary

ขนมปังกรอบ
อบเนย

บัตเตอร์คุกกี้
นมฮอกไกโด

ขนมปังกรอบ
ลูกเกดอบเนย

บัตเตอร์คุกกี้
วานิลลา

มินิปังกรอบ

บัตเตอร์คุกกี้
ช็อกโกแลต

พายไส้เผือก

พายไส้สับปะรด

คุกกี้รสเนย

คุกกี้รสผลไม้รวม

คุกกี้รสลูกเกด

คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ
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1.5 เบเกอรี่อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม (Confectionery) ประกอบด้วย
มินปิ งั กรอบเนย (จ�ำหน่ายเฉพาะช่องทางร้านค้าเล็ก (ร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม)) ขนมปังกรอบอบเนย ขนมปังกรอบลูกเกดอบเนย
คุกกี้ 4 รสชาติ ได้แก่ คุกกี้รสเนย คุกกี้รสผลไม้รวม คุกกี้รส
ลูกเกด และคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ บัตเตอร์คุกกี้ 3 รสชาติ ได้แก่
บัตเตอร์คุกกี้วานิลลา บัตเตอร์คุกกี้ช็อกโกแลต บัตเตอร์คุกกี้
นมฮอกไกโด ฟรุ๊ตพาย 3 รสชาติ ได้แก่ ฟรุ๊ตพายไส้สับปะรด
ฟรุ๊ตพายไส้สตรอเบอร์รี่ และ ฟรุ๊ตพายไส้บลูเบอร์รี่
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม พาย (Pastry) ประกอบด้วย
พายไส้สับปะรด และ พายไส้เผือก
1.6 ตู้จ�ำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ
		 (Farmhouse Vending Machine)
เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการ อ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้บริโภค ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายใหม่ โดยน�ำ
ตู้จ�ำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ มาให้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่น
อาคารส�ำนักงาน โรงพยาบาล และโรงงาน

ตู้จำ�หน่ายขนมปังอัตโนมัติ
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2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail)
เป็นลักษณะการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีก
ของบริษทั และการจ�ำหน่ายตรงให้กบั ลูกค้า ภายใต้เครือ่ งหมาย
การค้าของบริษัท ได้แก่
2.1 เดลิย่า (Deliya by Farmhouse)
จากนโยบายของบริษทั ทีต่ อ้ งการขยายตัวเข้าสูธ่ รุ กิจ
ค้าปลีกขนมปังและเบเกอรี่ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวมากใน
อนาคต ประกอบกับประสบการณ์ และ ความน่าเชือ่ ถือของบริษทั
ในธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่ บริษัท จึงได้ด�ำเนินการเปิดร้าน
Deliya by Farmhouse ซึ่งเป็นการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ขนมปังและเบเกอรี่โฮมเมดที่สดใหม่ หลากหลายชนิด อีกทั้ง
ยังจ�ำหน่ายเบเกอรี่ Snack Box รับจัดส่งในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ณ สิ้นปี 2562 มีทั้งสิ้น 6 สาขา ได้แก่ โรงเรียน
จิตรลดา อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ รัชดา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เดอะมอลล์ 3 รามค�ำแหง พาราไดซ์ พาร์ค และ เดอะมอลล์
บางกะปิ

เดลิย่า

มาดาม มาร์โก้

2.2 มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco)
โฮมเมดเค้กเนื้อนุ่มสูตรต้นต�ำรับสไตล์ยุโรปที่
ปรุงแต่งรสชาติความอร่อยในทุกขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่การคัดเลือก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผ่าน
กรรมวิธีการผลิตที่สะอาด พิถีพิถัน และด้วยระบบ Made To
Order ที่เป็นเอกลักษณ์ของเค้กมาดาม มาร์โก้ จึงท�ำให้เค้ก
มาดาม มาร์ โก้อร่อยสดใหม่ทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อ พร้อมทั้ง
บริการจัดส่งฟรีทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลภายใต้รสชาติยุโรป
แท้ๆ จึงท�ำให้ Madame Marco เป็น “The European Delight”
ปัจจุบัน มาดาม มาร์โก้ ได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายด้วยการ
เปิดร้าน มาดามมาร์โก้ช็อปส์ มีทั้งสิ้น 21 สาขา ได้แก่
สยามพารากอน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน เดอะมอลล์
บางแค เดอะมอลล์บางกะปิ โลตัสศรีนครินทร์ เดอะมอลล์ทา่ พระ
เมกาบางนา พาราไดซ์ พาร์ค แฟชั่น ไอส์แลนด์ ดิ เอ็มโพเรียม
คริสตัล ราชพฤกษ์ ดิ เอ็มควอเทียร์ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ท็อปส์
เซ็นทรัลปิน่ เกล้า ท็อปส์เซ็นทรัลเวสท์เกท ท็อปส์เซ็นทรัลบางนา
ท็อปส์เซ็นทรัล พระราม 3 เทอร์มนิ ลั 21 ท็อปส์เซ็นทรัลอีสทวิลล์
ท็อปส์เซ็นทรัล ลาดพร้าว และ สยามทาคาชิมาย่า

กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์

เค้ ก มาดาม มาร์ โ ก้ มี ก ารจั ด ส่ ง ฟรี ทั้ ง ใน
กรุ ง เทพมหานคร และ ปริ ม ณฑล ซึ่ ง สามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่
Call Center
Website
Facebook
Line id
Instragram

:
:
:
:
:

โทร. 02-326-0200-3
www. Madamemarco.co.th
www.facebook.com/madamemarco.co.th
@madamemarco
madamemarcothai

2.3 กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์
		 (Good Morning Farmhouse)
เป็ น การจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ ผู ้ แ ทนขาย
แซนด์วิช ภายใต้รูปแบบของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็ น การสร้ า งความนิ ย มในการบริ โ ภคขนมปั ง ในรู ป แบบที่
หลากหลายแก่ผู้บริโภคทั่วไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
บุคคลทั่วไปมีอาชีพ และรายได้เสริม ซึ่งผู้แทนขายจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในการท�ำแซนด์วิชจากบริษัท และท�ำแซนด์วิชตามที่
ผู้บริโภคต้องการ โดยบริษัท จะคัดเลือกผู้แทนขายจากท�ำเล
ที่ตั้งและความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งบริษัท จะให้ความรู้
ด้านการขาย ณ สิ้นปี 2562 มีผู้แทนขายแซนด์วิชกู๊ดมอร์นิ่ง
ฟาร์มเฮ้าส์ จ�ำนวน 38 ราย
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3. Fast food & Catering
เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซื้อ
ของลูกค้า   ซึ่งได้แก่ ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น   แมคโดนัลด์
เคเอฟซี  พิซซ่าฮัท เชสเตอร์กริลล์ เอแอนด์ดับบลิว ซานตาเฟ่
สเต็ก เจฟเฟอร์ สเต็ก มอสเบอร์เกอร์ (จากประเทศญีป่ นุ่ ) เครือ
ไมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ป ได้แก่ เบอร์เกอร์คิงส์ ซิสเลอร์ แดรี่ควีน
เดอะพิซซ่า คอมปะนี   เป็นต้น รวมถึงธุรกิจร้านอาหารและ
ร้ า นกาแฟต่ า งๆ เช่ น ช็ อ กโกแลตวิ ล ล์ เดอะคอฟฟี ่ ค ลั บ
เอสแอนด์พี ที่ล้วนเป็นร้านอาหารชื่อดังที่มียอดขายสูงสุด
ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
3.1 Fastfood & Catering
(1) Fastfood
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำการผลิตและจ�ำหน่าย ได้แก่
ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังส�ำหรับฮอตดอกใน
หลากหลายขนาด ทั้งแบบโรยงาและไม่โรยงา ซึ่งบริษัทมี
การผลิ ต แบบอั ต โนมั ติ ต ลอดทั้ ง กระบวนการผลิ ต มี ค วาม
สามารถในการผลิต 36,000 ชิ้นต่อชั่วโมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์
อื่นๆ เช่น ขนมปังฝรั่งเศส ครัวซองต์ ขนมปังอบกรอบ และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบสนองลูกค้า ปัจจุบัน
ถือได้ว่าบริษัทเป็น Supplier สินค้าขนมปังรายใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ

Fast Food & Catering
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นอกจากนี้ ยังมี แป้งแช่แข็ง เป็นผลิตภัณฑ์
ทีบ่ ริษทั ท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โดแช่แข็งหลายชนิด
หลายขนาด ตามค�ำสั่งซื้อของร้านฟาสต์ฟู้ด ซึ่งสินค้าดังกล่าว
บริษทั ได้วจิ ยั และพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ต้องการขยายตลาด
ในส่วนนี้ต่อไปในอนาคต
(2) Catering
นอกเหนือจากฟาสต์ฟู้ดต่างๆ แล้ว บริษัท
ยังได้ขยายการจ�ำหน่ายไปยังกลุ่มร้านอาหาร ธุรกิจร้านกาแฟ
ต่างๆ ที่ต้องการเบเกอรี่เป็นส่วนหนึ่งของเมนู ในร้าน ซึ่ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ� ำ หน่ า ยนอกจากจะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท มี
การผลิตและจ�ำหน่ายอยู่ ในปัจจุบันอยู่แล้ว ยังหมายรวมถึง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ได้ ท� ำ การพั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ตอบสนอง
กลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ

3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด ( Fried Products)
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบอาหารประเภท
ชุบทอด เป็นทีช่ นื่ ชอบของผูบ้ ริโภคชาวไทย ได้แก่ เกล็ดขนมปัง
ผลิตจากขนมปังสดใหม่สูตรพิเศษ ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน
ไม่ป่นละเอียด สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหารได้ดี ท�ำให้
อาหารที่ทอดมีสีเหลืองทองน่ารับประทาน อร่อย ไม่อมน�้ำมัน
กรอบนานกว่า เหมาะกับการทอดอาหารได้ทั้งเนื้อสัตว์ และผัก

เกล็ดขนมปังสูตรพิเศษ

เกล็ดขนมปัง

4. ธุรกิจส่งออก
บริษัทได้ท�ำการพัฒนาสินค้า เพื่อส่งจ�ำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น ส�ำหรับลูกค้าที่เป็น Coffee Shop Chain และ Pizza Shop
ซึ่งมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น โดยบริษัทจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนในประเทศ เพื่อส่งไปยังลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น

การตลาดและการแข่งขัน
(1) การตลาด

1.1 ผลิตภัณฑ์ ใหม่
ในปี 2562 บริษัทได้วางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 8 รายการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้แก่

1. โดนัทเค้กไส้มันม่วง

โดนัทไม่ทอด เนื้อเค้กหอมนุ่มชุ่มลิ้น สอดไส้มันม่วงหอมมันไว้ด้านในเต็มวง
รับประทานสะดวกไม่เลอะเทอะ

2. ขนมปังแซนด์วิชไส้กรอกพิซซ่า

ขนมปังแซนด์วิชเนื้อนุ่มประกบไส้กรอกซอสพิซซ่า ให้รสชาติ ที่เผ็ดร้อน
กลมกล่อม เข้ากันได้อย่างลงตัว ในรูปแบบแซนด์วิชสามเหลี่ยม

3. ขนมปังเดลี่โฮลวีตไส้กรอกพิซซ่า

ขนมปังแซนด์วิชโฮลวีต เนื้อนุ่มผสมผสานไส้กรอกซอสพิซซ่า
ให้รสชาติที่เผ็ดร้อนกลมกล่อม

4. ขนมปังแผ่นแครนเบอรี่ลูกเกด

ขนมปังแผ่นสไลด์ทรงสี่เหลี่ยม ผสมแครนเบอร์รี่และลูกเกด ให้รสชาติเปรี้ยว
และหวานอย่างลงตัว

5. ขนมปังโฮลวีตไส้ทูน่าไข่ต้ม

ขนมปังนุ่มก้อนกลมผสมโฮลวีต สอดไส้ทูน่า และไข่ขาว คลุกเคล้ากับ
มายองเนส ตอบรับกระแสสุขภาพ

6. เค้กกล้วยหอม

เค้กเนื้อนุ่ม ผสมผสานกับกล้วยหอม สูตรเฉพาะตัวจากฟาร์มเฮ้าส์
ให้รสชาติหอมหวานกลมกล่อม

7. เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพ

เค้กเนื้อนุ่ม ผสมผสานกับกล้วยหอมและช็อกโกแลตชิพ สูตรเฉพาะตัว
จากฟาร์มเฮ้าส์ให้รสชาติหอมหวานกลมกล่อม

8. เค้กกล้วยหอมอัลมอนด์

เค้กเนื้อนุ่ม ผสมผสานกับกล้วยหอมและอัลมอนด์ สูตรเฉพาะตัวจาก
ฟาร์มเฮ้าส์ให้รสชาติหอมหวานกลมกล่อม
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		 1.2 ปรัชญาในการผลิตที่แสวงหาคุณภาพ
			 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด
			 โดยยึดหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ
1. เลือกวัตถุดิบที่ดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพดีที่สุด
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สนองความต้องการ
ทางโภชนาการของคนไทยอย่างไม่หยุดนิง่
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
เพื่อสร้างคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
4. ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
		 1.3 ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้น�ำอันดับหนึ่ง
			 ในตลาดขนมปังและเบเกอรี่
ทั้ ง ในด้ า นเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ที่ ถื อ ว่ า
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศักยภาพ
การผลิตรวมสูงสุดในประเทศ รวมทั้งการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้าทุกชิ้น ตลอดจนความสามารถทางด้าน
การกระจายสินค้าทั่วภูมิภาคของประเทศได้แบบวันต่อวัน
ส�ำหรับภาวะตลาดโดยทั่วไปที่ส่งผลกระทบ
ต่อบริษัท จะเห็นได้ว่าในส่วนของร้านค้าต่างๆ ทั้งที่เป็นร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และกลุ่มร้านอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดทั่วไปที่เป็นช่องทางการจ�ำหน่ายของบริษัท ต่างมี
การแข่งขันสูง ทั้งในด้านราคา การจัดรายการส่งเสริมการขาย
ต่างๆ รวมถึงการขยายสาขาให้เพิม่ มากขึน้ การขยายตัวดังกล่าว
จะเอือ้ ประโยชน์ทางด้านยอดขายของบริษทั และการแข่งขันกัน
ในธุรกิจต่างๆ นี้เองก็จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภค
สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานในราคา
ที่เหมาะสม และท�ำให้สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่การขาย
ที่ขยายกว้างขึ้น และมีความถี่ในการลงสินค้าได้มากขึ้นทั่วถึง
ทุกภาคทั่วประเทศ
จากความใส่ ใจในทุกกระบวนการ ภายใต้
ปรัชญาการด�ำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีความสด ใหม่ สะอาด
มี คุ ณ ภาพสู ง และได้ ม าตรฐานอย่ า งสม�่ ำ เสมอ อาทิ เ ช่ น
การมีฉลากหีบห่อที่ดี ที่สามารถรักษาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าที่ดีจนถึงมือผู้บริโภค มีความสวยงามโดดเด่น
เป็นที่น่าสนใจต่อผู้บริโภค การแสดงวันหมดอายุเป็นรายแรก
การให้ขอ้ มูลทางโภชนาการบนฉลาก การให้ความรูต้ อ่ ผูบ้ ริโภค
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ในเรื่ อ งของส่ ว นผสม และการน� ำ ระบบสารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารการกระจายสินค้าเพื่อความ
สดใหม่ของสินค้า
บริษัท ให้ความส�ำคัญในเรื่องคุณภาพและ
ความปลอดภั ย ของอาหารมาโดยตลอด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก
และเน้นในเรื่อง อาหารปลอดภัย (Food Safety) บริษัทได้รับ
การรับรองการจัดการสุขลักษณะที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร (GMP Codex) และการรับรองระบบวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม (HACCP Codex) จาก ส�ำนักรับรอง
ระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีขนั้ ตอนการควบคุม
และทวนสอบคุณภาพของวัตถุดบิ ณ สถานทีผ่ ลิตของผูจ้ ำ� หน่าย
วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ในแต่ละรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พร้อมส่งเสริมให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้าในอุตสาหกรรม SMEs อีกด้วย รวมไปถึง
บริษัทยังได้รับการทวนสอบกระบวนการผลิตจากลูกค้า เช่น
กลุ่มธุรกิจฟาสต์ฟู้ด กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง เป็นต้น ด้วย
มาตรฐานที่ว่า ‘อาหารปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภคทุกที่’ (Global
Food Safety Initiative (GFSI)) ทั้งนี้เพื่อประกันคุณภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพและปลอดภั ย ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคตาม
มาตรฐานทุกขั้นตอน
บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Marketeer No.1 Brand
Thailand 2018-2019 ในหมวด ขนมปัง ที่ได้รบั ความนิยมสูงสุด
(ทั่วประเทศ) จากนิตยสาร Marketeer ท�ำวิจัยร่วมกับ บริษัท
Video Research International (Thailand) Ltd. T-Cube
2018-2019”
บริษัทได้ลงทุนมากกว่า 35 ล้านบาท ในการ
สร้างศูนย์กลางห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และห้องปฏิบัติการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย (Research and development
(R&D), Chemical and Microbiological Laboratory center)
ชั้น 5 โรงงานบางชัน โดยมีเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ทันสมัย
สามารถตรวจวิเคราะห์ตามวิธมี าตรฐานสากล มีพนื้ ทีก่ ว้างขวาง
แบ่งแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน รวมถึงมีห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ
(Clean room laboratory) ส�ำหรับตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จากสภาวะแวดล้อมลงสู่
ตัวอย่างและผู้ปฏิบัติงานได้ รวมไปถึงห้องทดลองวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ครบครัน ที่

ทันสมัยพร้อมห้องทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory test)
ทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล ส�ำหรับพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า
รวมถึงเทคโนโลยีเพือ่ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ในชัน้ 5 ยังมีหอ้ ง
ประชุม โซนส�ำนักงานและพื้นที่รับรองแขก พร้อมสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกครบวงจร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบควบคุม
คุณภาพและประกันคุณภาพของบริษัทและสามารถ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้

ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562
1. บริษทั ได้รบั รางวัล ”อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ต่อเนือ่ ง
กัน เป็นปีที่ 8 จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานประกอบการอย่างมีคุณภาพ จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2. ในปี 2562 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเคมี
และจุลชีววิทยา ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 จากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงได้ขยาย
ขอบข่ายเพิ่มวิธีทดสอบ Rapid Test ทางจุลชีววิทยา เพื่อให้
ทราบผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ในปี 2562 ได้รับการรับรองต่ออายุขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอบข่ายวิเคราะห์น�้ำเสีย น�้ำทิ้ง (Good Laboratory Practice
Department of Industrial Works, GLP/DIW)
4. ในปี 2562 แผนกวิเคราะห์คุณภาพทางประสาท
สั ม ผัส ได้ท� ำ การวิ จั ย พัฒ นาเพิ่ มเติ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพ
ด้ า นเนื้ อ สั ม ผั ส ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห มวดขนมปั ง โดยวิ เ คราะห์
ผล Sensory จากผูท้ ดสอบระดับเชีย่ วชาญ ควบคูก่ บั ผลวิเคราะห์
จากเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) นอกจากนี้ทาง
บริษัทได้ส่งตัวแทนผู้ทดสอบระดับเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ไป
ศึ ก ษาดู ง านด้ า นการทดสอบคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส
ณ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัย
ต่างๆ ให้ก้าวไกล ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค

5. ในปี 2562 นี้ ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารขยายขอบข่าย
การควบคุมและก�ำจัดสัตว์พาหะน�ำเชือ้ ให้ครอบคลุมศูนย์กระจาย
สินค้าทั่วประเทศ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร

กิจกรรมทางการตลาด
บริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของกิ จ กรรมทาง
การตลาด ที่นอกเหนือจากการช่วยส่งเสริมยอดขายให้สูงขึ้น
แล้ว ยังช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ช่วยขยายฐานผู้บริโภค
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างการบริโภคอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว และทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ คือ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้าง
คุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างทัศนคติและความ
ภักดีของผู้บริโภคต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ในปี 2562 บริษทั ได้จดั สรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดและการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการออกภาพยนตร์โฆษณาอย่างต่อเนือ่ ง โดยแบ่งโฆษณา
ทั้งโทรทัศน์และออนไลน์ รวมถึงโฆษณา Re- edit
• นอกจากนีท้ างบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายให้ผู้บริโภค (Consumer Promotion Activities) และจัด
โปรโมชั่นลดราคาสินค้า อย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยหมุนเวียน
ประเภทสินค้าต่างๆ หลากหลายประเภท
• จัดโครงการประกวดแข่งขัน “งาน สหกรุ๊ปแฟร์
ครั้งที่ 23” ระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย. 2562 ที่ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค ภายในคอนเซ็ปต์ “ว้าวถูกใจทุก Gen”
ไฮไลท์ส�ำคัญในปีนี้คือ การเเสดงผลงานเเฟชั่นโชว์ชุดขนมปัง
รีไซเคิลของขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ “Farmhouse Fashion Happy
ปังปัง 2019” ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 23 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า
100,000 บาท
• จัดกิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าในงานสหกรุป๊ แฟร์
ครั้งที่ 23 จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดย
ทางบริษัทได้ออกบูธจ�ำหน่ายในคอนเซ็ปฟาร์มเฮ้าส์วิลเลจ
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ เดลิย่า มาดามมาร์ โก้
กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ และร้านซาโบเตน ในช่วงวันที่ 27-30
มิ.ย. 2562
มี การปรั บ ปรุ ง ภาพลั ก ษณ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ (Improved
Packaging Design) บริษัทได้มีการปรับปรุงลวดลายของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ดทู นั สมัย สวยงาม สะดุดตายิง่ ขึน้ เพิม่ ป้ายราคา
ที่ชัดเจนลงบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ดูทันสมัยและถูกใจลูกค้า
มากยิ่งขึ้น
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บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้คนดูแลรักษาสุขภาพ
โดยการออกก�ำลังกาย จึงได้มีส่วนร่วมในการไปแจกผลิตภัณฑ์
ของบริษัทตามสถานที่จัดงานเดิน-วิ่งต่างๆ และปั่นจักรยาน
ได้แก่ เดิน-วิ่งการกุศลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ครั้งที่14 เดิน-วิ่งรามาธิบดี 54 ปี Siriraj Nurses Alumni Walk
& Run for Health เป็นต้น
ทัง้ ตลอดปี บริษทั ฯยังได้รว่ มสนับสนุนโครงการทางการ
ศึกษา สอบภาษาอังกฤษ (TCAS) ส�ำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
กับโครงการ ENGLISH WE LIKE ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562
- มกราคม 2563 กว่า 131 โรงเรียนทั่วประเทศ
โดยแบ่งเป็น ภาคเหนือ 31 โรงเรียน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 32 โรงเรียน ภาคกลาง 10 โรงเรียน ภาคตะวันออก
21 โรงเรียน ภาคตะวันตก 12 โรงเรียน และภาคใต้ 25 โรงเรียน

ลักษณะลูกค้าและช่องร้องเลียนทางการจ�ำหน่าย
ความหลากหลาย ราคาที่เหมาะสมและความสะดวกแก่
การบริโภค คือแนวคิดและแนวปฏิบัติของบริษัท ดังนั้นลูกค้า
ของบริษัท จึงครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และทุกสาขา
อาชีพ โดยบริษทั จ�ำแนกลูกค้าออกตามช่องทางการขาย ได้ดงั นี้
1. การค้าส่ง
1.1 การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษัท เป็นการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไปยังผู้บริโภค
ผ่านร้านค้า ซึ่งร้านค้าจะได้รับส่วนลดของราคาขายปลีกจาก
บริษัท โดยแยกประเภทร้านค้าออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade)
หรือร้านขายของช�ำ โดยมีลกู ค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 38,433 ร้าน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์
ที่วางจ�ำหน่ายบางชนิด จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้เฉพาะ
เพือ่ ให้มคี วามแตกต่างจากช่องทางการจ�ำหน่ายอืน่ ๆ และสอดคล้อง
กับความต้องการ และก�ำลังการซือ้ ของลูกค้า โดยร้านค้าประเภท
นี้จะช�ำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท ทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
มีการบริหารจัดการมาตรฐานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ลงทุนสูง
เช่น 7-eleven แฟมิลี่มาร์ท ร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการ
น�้ำมัน และประเภทดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store) เช่น เทส
โก้โลตัส และบิ๊กซี รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 18,640 ร้าน
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1.2 การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามค�ำสั่ง
ของลูกค้า เป็นการผลิตสินค้าตามค�ำสั่งที่ได้รับจากร้านอาหาร
ฟาสต์ฟดู้ และร้านค้าสะดวกซือ้ ต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
เบอร์เกอร์คิงส์ เชสเตอร์กริลล์ พิซซ่าฮัท เอแอนด์ดับบลิว
ซิ ส เลอร์ มอสเบอร์ เ กอร์ เดอะพิ ซ ซ่ า คอมปะนี แดรี่ ค วี น
ซานตาเฟ่ สเต็ก ฟูจิ และนารายณ์พิซเซอเรีย เป็นต้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 มีจำ� นวนประมาณ 2,705 สาขา โดยส่วนใหญ่
จะซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปังส�ำหรับแฮมเบอร์เกอร์ และ
ขนมปังส�ำหรับฮอตดอก
2. การค้าปลีก
เป็นลักษณะการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้า
ปลีกของบริษัท และ การจ�ำหน่ายตรงให้กับลูกค้า ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่
เดลิย่า (Deliya by Farmhouse)
มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco)
กู ๊ ด มอร์ นิ่ ง ฟาร์ ม เฮ้ า ส์ (Good Morning
Farmhouse)

(2) การแข่งขัน
คู่แข่งของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
• คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและมีช่องทางจัด
จ�ำหน่ายของตนเอง คู่แข่งกลุ่มนี้จะผลิตและจ�ำหน่ายในรูปแบบ
ค้าปลีกตามช่องทางจัดจ�ำหน่ายของตนเอง และบางครั้งจะ
จ�ำหน่ายในรูปแบบค้าส่งด้วย ส่วนใหญ่มกั จะเป็นรูปแบบของการ
ค้าสมัยใหม่ ลักษณะซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวก
ซื้อสมัยใหม่ ร้านค้าในปั๊มน�้ำมัน หรือร้านเบเกอรี่สมัยใหม่ เช่น
เทสโก้โลตัส บิ๊กซี เซเว่นอีเลฟเว่น เอสแอนด์พี กาโตว์เฮ้าส์
ยามาซากิ เป็นต้น
• คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตสินค้า โดยไม่มีช่องทาง
จัดจ�ำหน่ายของตนเอง คูแ่ ข่งกลุม่ นีจ้ ะจ�ำหน่ายสินค้าในรูปแบบ
ค้าส่งให้กับร้านค้าเล็กทั่วไป และ ร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งอาจมีฐาน
การผลิตอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด เช่น บริษัท ซี แอนด์
ดับบลิว จ�ำกัด บริษทั เอส.ที. เบเกอรี่ จ�ำกัด บริษทั คิวบิก ฟูด้ ส์
แอนด์ แคทเทอริ่ง จ�ำกัด เป็นต้น
โดยทัง้ สองช่องทาง มีการหมุนเวียนเข้า-ออกของ
ธุรกิจสูง และมีการแข่งขันด้านราคาเข้ามาเกีย่ วข้อง ขณะทีท่ าง
บริษทั ฯ เน้นความสดใหม่ ประกอบกับบริษทั เป็นผูน้ ำ� ในการออก
สินค้าใหม่เสนอต่อลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ ในขณะที่คู่แข่งเป็น
ผู้ตาม จึงเห็นได้ว่าบริษัท มีความได้เปรียบคู่แข่งทั้ง 2 ประเภท

นี้อย่างชัดเจน จากการลงทุนทางด้านเครื่องจักรในการผลิตที่
ทันสมัย ควบคุมอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต
ท�ำให้ต้นทุนการผลิตต�่ำ  ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน
มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงเท่ากันไม่ว่าจะวางจ�ำหน่ายอยู่ที่ใด
ในขณะที่คู่แข่งขันบางรายมีจุดผลิตสินค้ากระจายตามสถานที่
หรื อ สาขาต่ า งๆ ท� ำ ให้ สิ น ค้ า จากจุ ด ผลิ ต ต่ า งกั นมี คุ ณ ภาพ
ไม่เหมือนกัน ประกอบกับการที่บริษัท มีการลงทุนเทคโนโลยี
ด้านการจัดส่งและจัดจ�ำหน่าย ท�ำให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์
ทีม่ คี วามสดใหม่ได้วนั ต่อวัน และมีการบริหารการเก็บผลิตภัณฑ์
คืนเพื่อไม่ ให้มีผลิตภัณฑ์เดิมตกค้างอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ ความสดใหม่ของสินค้า เป็นทีพ่ อใจจากผูบ้ ริโภค ท�ำให้บริษทั
มีความได้เปรียบคูแ่ ข่งรายอืน่ ๆ เป็นอย่างมากทัง้ ในด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการบริการที่สามารถครอบคลุม
แทบทุกพื้นที่ของประเทศ
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
การผลิต
บริษทั มีโรงงาน 3 แห่ง ตัง้ อยูท่ นี่ คิ มอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง 2 แห่ง มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งาน และตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีพนื้ ทีร่ วม 12 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา
ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดของบริษทั ผลิตจากโรงงานทัง้ 3 แห่ง โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและดีที่สุดจากหลายๆ ประเทศ
เช่น ญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์
เป็นต้น สินค้าทีผ่ ลิตออกมาจึงมีคณุ ภาพสม�ำ่ เสมอเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน พร้อมต่อการจัดจ�ำหน่ายทั่วภูมิภาคของประเทศไทย
ได้วนั ต่อวัน
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของคุณภาพที่ดี
ของสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคจะได้รบั เป็นส�ำคัญ ดังนัน้ บริษทั จึงเข้มงวด
กับทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการ
ส่งสินค้าส�ำเร็จรูปออกจากโรงงาน นอกจากนี้ ได้มีการน�ำ
เทคโนโลยีการผลิตที่ดีและทันสมัย สามารถผลิตสินค้าที่ดีที่สุด
และมีคุณภาพมาตรฐานสม�่ำเสมอมาติดตั้งในโรงงานทั้ง 3 แห่ง
ไม่เพียงแต่ความทันสมัยและกระบวนการผลิตเท่านั้น ในเรื่อง
ของวิศวกรรมโครงสร้างและการออกแบบตัวอาคารก็เป็นสิ่งที่
บริษัทให้ความส�ำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ง่ายต่อการ
ควบคุมดูแลและค�ำนึงถึงความเพียงพอของแสงสว่างและระบบ
หมุนเวียนอากาศที่ดีภายในโรงงาน

		
		

โดยแบ่งสายการผลิตได้ดังนี้
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
1. สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น 2 สายการผลิต
2. สายการผลิตขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์และ
ขนมปังส�ำหรับฮอตดอก 1 สายการผลิต
3. สายการผลิตขนมปังฮอตดอกครีม 1 สาย
การผลิต
4. สายการผลิตเดลี่แซนด์วิช 4 สายการผลิต
5. สายการผลิตสวีทแซนด์วิช 1 สายการผลิต
6. สายการผลิตขนมปังสอดไส้ 2 สายการผลิต
7. สายการผลิตเค้ก คุกกี้ ฟรุต๊ พาย ขนมปังกรอบ
8. สายการผลิตเกล็ดขนมปังชุบทอด 1 สาย
การผลิต
9. สายการผลิตพัฟฟ์ พาย และเพสตรี้
10. สายการผลิตสินค้า FROZEN DOUGH
11. สายการผลิตไส้กวน 1 สายการผลิต

		

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 นอกจากขนมปัง
แฮมเบอร์เกอร์บนั ทีจ่ ำ� หน่ายในร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ และร้านค้า
สะดวกซื้อ รวมทั้งเค้ก “มาดาม มาร์โก้” ซึ่งจะผลิตตามค�ำสั่ง
ของลูกค้าแล้ว การผลิตโดยทัว่ ไปขึน้ อยูก่ บั การสรุปยอดขายของ
พนักงานขาย โดยในแต่ละวันพนักงานขายจะประเมินความ
ต้องการผลิตภัณฑ์โดยใช้สถิตขิ อ้ มูลการขายในอดีตทีผ่ า่ นมา ใน
เขตที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบและส่ ง ค� ำ สั่ ง ผลิ ต ให้ โ รงงานผ่ า นระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าแต่ละวัน ทั้งนี้
พนักงานขายจะใช้คอมพิวเตอร์มือถือในการลงบันทึกยอดขาย
ยอดสินค้าคืน รวมทั้งการออกใบก�ำกับภาษีให้กับร้านค้า   โดย
ข้อมูลการขายจากคอมพิวเตอร์มือถือเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็น
สถิติและน�ำไปประมวลผลที่ส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับ
การวางแผนการผลิต
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การกระจายสินค้า
ส�ำหรับนโยบายทางด้านการกระจายสินค้านั้น บริษัท
ยึดหลักการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าตามความต้องการของตลาด
และลูกค้า ซึ่งจะมีการสรุปยอดขายของพนักงานขาย โดยใน
แต่ละวันพนักงานขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์ โดย
ใช้สถิติข้อมูลการขายในอดีตที่ผ่านมาในเขตที่ตนรับผิดชอบ
และส่งค�ำสั่งผลิตให้โรงงานผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแนวทาง
ในการผลิตสินค้าแต่ละวันเพื่อให้สินค้าที่ออกสู่ตลาดมีความ
สดใหม่ทุกวัน ไม่เหลือค้างเป็นของเก่าบนชั้นวางสินค้า และ
ส�ำหรับขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ที่จ�ำหน่ายในร้านฟาสต์ฟู้ด และ
ร้านสะดวกซื้อรวมทั้งเค้กมาดาม มาร์โก้ จะผลิตตามค�ำสั่งของ
ลูกค้า เพือ่ ผูบ้ ริโภคจะได้รบั เบเกอรีท่ มี่ คี วามสดใหม่ทกุ ครัง้ ทีซ่ อื้
เพื่อคุณภาพที่ดีของสินค้าและประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังรายแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่น�ำระบบ Mobile Computer System มาใช้
ในการจัดจ�ำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ
โดยพนักงานขายสามารถตรวจสอบดูข้อมูลสถิติการจ�ำหน่าย
ย้อนหลังได้ ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมปริมาณการจัด
ส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากทีส่ ดุ และ
บริหารความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายได้วนั ต่อวัน ท�ำให้
มีสนิ ค้าคืนในอัตราทีต่ ำ�่ มาก เมือ่ เปรียบเทียบกับเบเกอรีร่ ายอืน่ ๆ
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
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นอกจากนี้บริษัท ยังมีการขยายช่องทางการจ�ำหน่าย
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศไทยให้ได้มากทีส่ ดุ โดยมีการจัดจ�ำหน่าย
ผ่านกลุ่มร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
ส�ำหรับการกระจายผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทมีศูนย์กลาง
การกระจายสินค้า (Distribution Center) กระจายอยู่ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทยรวม 40 แห่ง และขนส่งผลิตภัณฑ์ ไปยัง
ร้านค้าต่างๆ ด้วยรถขนส่งของบริษัท ซึ่งมีจ�ำนวนมากถึง
956 คัน จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความพร้อมในทุกๆ ด้านของการ
ขนส่งและจัดจ�ำหน่าย เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทั้งหมด ซึ่งยัง
ใช้ระบบและวิธกี ารจัดจ�ำหน่ายแบบเดิมๆ นับได้วา่ บริษทั มีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมาก ดังนัน้ ตลอดเส้นทางการเป็น
ผู้น�ำในธุรกิจเบเกอรี่ของบริษัท จึงด�ำเนินไปอย่างมั่นคงและ
มั่นใจ

ศูนย์กระจายสินค้าในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้
ภาคเหนือ
เชียงราย

เชียงใหม่
แพร่

เลย

อุดรธานี

สกลนคร

พิษณุโลก

ตาก

ขอนแก่น

ร้อยเอ็ด

นครสวรรค์
ลพบุรี
นครราชสีมา

สุพรรณบุรี
อยุธยา

กบินทร์บุรี

กรุงเทพฯ
นครปฐม
ชลบุรี

สุรินทร์

อุบลราชธานี

พัทยา

ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

กรุงเทพมหานคร
ชุมพร

• ประชาชื่น
• ศรีนครินทร์
• บางบัวทอง
• รังสิต
• พระราม 2

เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
กระบี่

• พระราม 3
• พระยาสุเรนทร์
• กิ่งแก้ว
• ตลิ่งชัน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตรัง
สงขลา

กระจายสินค้าสู่ร้านค้า 57,073 ร้านค้า
ทั่วประเทศ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง

ดี.ซี. เชียงใหม่
โทร. 053-386018
ดี.ซี. เชียงราย
โทร. 053-727300
ดี.ซี. พิษณุโลก
โทร. 055-906172
ดี.ซี. นครสวรรค์
โทร. 056-200444
ดี.ซี. แพร่
โทร. 054-533906
ดี.ซี. ตาก
โทร. 055-893136

โทรสาร 053-386019
โทรสาร 053-727301
โทรสาร 055-906173
โทรสาร 056-200447
โทรสาร 054-626254
โทรสาร 055-540519

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.
		
8.
		

ดี.ซี. อุบลราชธานี
โทร. 045-424276
ดี.ซี. ขอนแก่น
โทร. 043-467241
ดี.ซี. นครราชสีมา
โทร. 044-929158
ดี.ซี. อุดรธานี
โทร. 042-920074
ดี.ซี. สกลนคร
โทร. 042-736017
ดี.ซี. ร้อยเอ็ด
โทร. 043-516696
ดี.ซี. สุรินทร์
โทร. 083-5405903
ดี.ซี. เลย
โทร. 042-841244

โทรสาร 045-424277
โทรสาร 043-467231
โทรสาร 044-929159
โทรสาร 042-920075
โทรสาร 042-736018
โทรสาร 043-516698
โทรสาร 044-060185
โทรสาร 042-841252

ภาคกลาง
จันทบุรี

ภูเก็ต

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

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

ดี.ซี. ประชาชื่น
โทร. 02-9759021
ดี.ซี. พระราม 3
โทร. 02-2954769
ดี.ซี. ศรีนครินทร์
โทร. 02-0637646
ดี.ซี. พระยาสุเรนทร์
โทร. 02-5171045
ดี.ซี. บางบัวทอง
โทร. 02-1943581
ดี.ซี. กิ่งแก้ว
โทร. 02-1751557
ดี.ซี. รังสิต
โทร. 02-5331630
ดี.ซี. ตลิ่งชัน
โทร. 02-8656524
ดี.ซี. พระราม 2
โทร. 02-8954875

โทรสาร 02-9759091
โทรสาร 02-2954785
โทรสาร 02-0637647
โทรสาร 02-5171046
โทรสาร 02-1943582
โทรสาร 02-1751558
โทรสาร 02-9960404
โทรสาร 02-8656525
โทรสาร 02-8957449

1.
		
2.
		
3.
		
4.
		

ดี.ซี. อยุธยา
โทร. 035-881097
ดี.ซี. นครปฐม
โทร. 034-983077
ดี.ซี. ลพบุรี
โทร. 033-047120
ดี.ซี. สุพรรณบุรี
โทร. 035-960430

โทรสาร 035-881269
โทรสาร 034-983078
โทรสาร 033-047121
โทรสาร 035-960430

ภาคตะวันออก
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		

ดี.ซี. พัทยา (ชลบุรี)
โทร. 038-059497
โทรสาร
ดี.ซี. ชลบุรี
โทร. 033-047120
โทรสาร
ดี.ซี. จันทบุรี
โทร. 039-311601
โทรสาร
ดี.ซี. กบินทร์บุรี (ปราจีนบุรี)
โทร. 037-625419
โทรสาร

038-059498
033-047121
039-332441
037-625420

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

ดี.ซี. สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-310507
โทรสาร
ดี.ซี. หาดใหญ่ (สงขลา)
โทร. 074-582494
โทรสาร
ดี.ซี. ภูเก็ต
โทร. 076-321435
โทรสาร
ดี.ซี. ชุมพร
โทร. 077-630830
โทรสาร
ดี.ซี. กระบี่
โทร. 075-613172
โทรสาร
ดี.ซี. เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
โทร. 077-417095
โทรสาร
ดี.ซี. นครศรีธรรมราช
โทร. 075-357868
โทรสาร
ดี.ซี. หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
โทร. 032-510502
โทรสาร
ดี.ซี. ตรัง
โทร. 075-582004
โทรสาร

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

077-310508
074-582493
076-321436
077-630954
075-613168
077-420354
075-357867
032-510757
075-582005
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ปัจจัยความเสี่ยง
จากลักษณะธุรกิจของ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) ปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และผลกระทบทีอ่ าจจะ
มีต่อการด�ำเนินงานในอนาคต มีดังนี้

1. ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้า
บริษัทจ�ำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ โดยบริษัทถือว่า
บริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นช่องทางการจ�ำหน่าย
ช่องทางหนึ่งของบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2562 ยอดจ�ำหน่ายให้แก่
ลูกค้าดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละสี่สิบกว่าของรายได้รวม
โดยหากบริษัทสูญเสียลูกค้ารายนี้ จะส่งผลต่อรายได้ในส่วน
ดังกล่าวของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพ
สูงและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่ท�ำรายได้ให้กับร้านค้า
ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับสินค้าขนมปังและเบเกอรี่ของคู่แข่ง
โดยหากพิจารณาจากร้านค้าสะดวกซื้อของบริษัท ซี.พี. ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน) จะพบว่ามีการวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ขนมปังและเบเกอรี่ที่ผลิตโดยบริษัทเป็นจ�ำนวนมาก
จึงนับได้ว่าทั้งบริษัทและบริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
2.1 ความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ประกอบการผลิตเบเกอรี่ ได้แก่ แป้ง
สาลี ไขมัน และไข่ไก่ รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีราคาผันแปรไป
ตามฤดูกาล ความต้องการใช้ และปริมาณที่จัดหาได้ ตลอดจน
คุณภาพที่แตกต่างกันนั้น อาจส่งผลต่อความสามารถในการ
ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้
โดยในปี 2562 วัตถุดิบหลักที่บริษัทท�ำการซื้อได้รับ
ผลกระทบดังนี้
• แป้งสาลี ความเคลือ่ นไหวราคาข้าวสาลีในตลาดโลก
รวมค่าขนส่ง ราคาขายรายเดือนมีการเคลื่อนไหวอยู่ ในช่วง
ประมาณ 264-314 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยราคาเฉลีย่ /เดือนสูงสุด
ในปี 2562 อยู่ที่เดือนตุลาคม และราคาเฉลี่ย/เดือนต�่ำสุด อยู่ที่
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เดือนสิงหาคม ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจส่งผลให้บริษัทเกิด
ความเสี่ยงในการซื้อแป้งสาลีที่มีราคาสูงกว่าปกติ และคุมราคา
แป้งสาลีให้มีราคาคงที่ตลอดทั้งปีค่อนข้างยาก
การบริหารความเสี่ยง: เนื่องด้วยบริษัท มีปริมาณการ
ซือ้ แป้งสาลีจำ� นวนมากและมีผจู้ ำ� หน่ายในประเทศจ�ำนวน 6 ราย
ประกอบกับมีการสรรหาผูจ้ ำ� หน่ายรายใหม่เพิม่ เติม ท�ำให้บริษทั
มีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองราคากับผู้จ�ำหน่ายได้
• กลุ่มไขมัน ได้แก่ มาการีน ชอร์ตเทนนิ่ง และเนย
มีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต
คือ น�้ำมันปาล์ม ที่มีราคาค่อนข้างผันผวนท�ำให้ไม่สามารถ
คาดการณ์ราคาล่วงหน้าได้
การบริหารความเสี่ยง: ปัจจุบันบริษัทมีผู้จ�ำหน่าย
มาการีน ชอร์ตเทนนิ่ง และเนยจ�ำนวน 6 ราย และยังคงมีการ
สรรหาผู้จ�ำหน่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเพียงพอ
ต่อปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นด้วย ท�ำให้บริษัท มีอ�ำนาจในการ
เจรจาต่อรองราคากับผู้จ�ำหน่ายได้

ปัจจุบนั บริษทั ซือ้ ไข่ไก่ตอกจากผูจ้ ำ� หน่ายกลุม่ SME เพือ่
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SME เนือ่ งจาก การใช้ไข่ไก่
ในการผลิตมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ และราคามีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวสูง
ขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากสภาพอากาศ เพือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ ง
บริษทั ได้สงั่ ซือ้ กับผูจ้ ำ� หน่ายรายใหญ่ทมี่ ฟี าร์มไก่เป็นของตนเอง
ด้วย ส่งผลให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานและสามารถ
ควบคุมคุณภาพไข่ไก่ได้ตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงเพิ่มอ�ำนาจในการ
เจรจาต่อรองกับผู้จ�ำหน่ายได้

2.2 ความเสีย่ งจากการมีแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ จี ำ� กัด
เนื่องจากบริษัทมีปรัชญาในการด�ำเนินงาน คือ ใช้
วั ต ถุ ดิ บ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด นั้ น
ส่งผลให้แหล่งซื้อวัตถุดิบบางชนิดจึงต้องซื้อจากผู้จ�ำหน่าย
เพียงรายเดียว ด้วยเพราะมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท
กับผูจ้ ำ� หน่ายรายนัน้ ๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ลักษณะเฉพาะตามความ
ต้องการของบริษัท จากกรณีดังกล่าวบริษัทอาจจะมีความเสี่ยง
จากวัตถุดิบขาดแคลนหรือขาดอ�ำนาจต่อรองทางด้านราคา
การบริหารความเสี่ยง: บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่าย
สรรหาและจัดซือ้ ด�ำเนินการหาแหล่งวัตถุดบิ เพิม่ เติมจากทีม่ อี ยู่

โดยค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ามารถทดแทนกั น ได้
เป็นหลักเกณฑ์ส�ำคัญในการพิจารณา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น
ในการผลิตและบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น
เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ
ประมาณ 4-5 วัน ส่งผลให้วัตถุดิบในการผลิตมีการหมุนเวียน
ไปอย่างรวดเร็ว และผันแปรไปตามตลาดและความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคซึง่ จะมีการปรับตัวขึน้ ลงอยูต่ ลอดเวลา บริษทั ฯ จึงต้อง
มีการบริหารจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลาทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการผลิต ตลอด
จนบริ ห ารจั ด การสั ด ส่ ว นของการสั่ ง ซื้ อ กั บ ผู ้ ผ ลิ ต และ/หรื อ
ผู้จ�ำหน่ายแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ผ่านมา บริษัทยัง
ไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าว ด้วยมีการบริหารจัดการภายใน
ทีด่ ี ตลอดจนความสัมพันธ์ทดี่ แี ละยาวนานกับผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ
ทุกราย ประกอบกับผู้จ�ำหน่ายแต่ละรายต่างก็มีความมั่นคงและ
เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยบริษัทมีการ
ศึกษาข้อมูลและนโยบายที่ชัดเจนของผู้จ�ำหน่ายทุกรายอย่าง
ละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากความไม่แน่นอนด้าน
นโยบายของผู้ผลิตและจ�ำหน่ายด้วย
การบริหารความเสี่ยง: บริษัท ได้มีการจัดเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ
โดยมีการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบอย่างเหมาะสม จัดหาแหล่ง
วัตถุดิบส�ำรองหลายรายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนส�ำรองปริมาณวัตถุดบิ เพือ่ ใช้ในการผลิตล่วงหน้า ทัง้ นี้
หากเกิดกรณีฉกุ เฉิน อาทิ จากการชุมนุมประท้วง ภัยธรรมชาติ
บริษัท ได้มีการจัดท�ำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับการจัดซื้อวัตถุดิบ
ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สด

กระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ ท�ำให้พนักงานขายของบริษัท
สามารถสรุปยอดขาย และควบคุมปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์
ได้ตรงตามความต้องการของร้านค้าและผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้
บริษัทจะรับผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายไม่หมดจากร้านค้าคืนทั้งหมด
เมื่อน�ำผลิตภัณฑ์ ใหม่ไปส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก�ำหนด
เป้าหมายให้พนักงานขายประเมินยอดขายให้ได้อย่างแม่นย�ำ 
และก�ำหนดให้มีผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายไม่หมดซึ่งบริษัทต้อง
รับคืนในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนผลิตภัณฑ์
ที่จัดส่ง โดยมีการก�ำหนดผลตอบแทนของพนักงานขายอ้างอิง
กับยอดจ�ำหน่ายและปริมาณผลิตภัณฑ์คืนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้
แก่พนักงานขาย บริษัทได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดย
น�ำระบบ Pre-sale มาใช้ในการคาดถึงความต้องการสินค้าของ
ลูกค้าได้แม่นย�ำยิง่ ขึน้ ท�ำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์คนื จากร้านค้าลด
ลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการน�ำระบบ Pre-sale มาใช้ และ
มีการพัฒนาระบบดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษทั มีกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ บริษทั ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TFMAMA) ถือหุน้ ในบริษทั ร้อยละ 51.99
(ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 4 กันยายน 2562) ของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน) (SPI) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ซึ่งผู้ถือ
หุน้ รายใหญ่ขา้ งต้น สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติ
ในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น
เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง
3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจ
ไม่ ส ามารถรวบรวมคะแนนเสี ย งเพื่ อ ตรวจสอบและถ่ ว งดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

เนื่องจากขนมปังและเบเกอรี่ของบริษัทส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์สด มีอายุในการบริโภคประมาณ 4-5 วันนับแต่
วันผลิต ท�ำให้บริษัทมีความเสี่ยงหากมีผลิตภัณฑ์สดคืนจาก
ร้านค้าในปริมาณมากเนื่องจากจ�ำหน่ายไม่หมด ซึ่งจะกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่
บริษทั ให้ความส�ำคัญในการฝึกอบรมพนักงานขาย และมีการน�ำ
ระบบคอมพิวเตอร์แบบมือถือมาใช้ในระบบการจัดจ�ำหน่ายและ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
รายชือ่ กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นายก�ำธร พูนศักดิ์อุดมสิน
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
รวม

จ�ำนวนที่ถือ (หุ้น)

ร้อยละ

233,956,616
97,600,000
14,590,150
8,743,240
6,136,800
4,650,000
3,500,000
3,500,000
3,491,570
3,344,810
379,513,186

51.99
21.69
3.24
1.94
1.36
1.03
0.78
0.78
0.78
0.74
84.33

“ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษทั
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษทั ฯ มีดงั นี้

ปี
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)
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2561

2560

2559

2558

2557

3.18
1.60
50.32

2.96
1.50
50.69

3.25
1.65
50.80

2.90
1.45
50.07

2.31
1.16
50.25
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวนพนักงานของบริษทั แบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้
		

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

สายงานหลัก
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายขาย
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายการตลาด
อื่นๆ
รวม

หน่วย : คน

ปี 2562

ปี 2561

2,740
2,190
88
149
25
80
5,272

2,716
2,102
88
148
21
77
5,152

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร
หน่วย : บาท

		

ค่าตอบแทน

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2562

ปี 2561

849,981,845.00
148,957,760.00
27,228,665.00
1,026,168,270.00

821,908,205.50
148,232,690.00
27,268,174.75
997,409,070.25

นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ขึน้ เมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2533 ซึง่ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพือ่ เป็นสวัสดิการในอนาคต ตลอดจน
เป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมือ่ พนักงานถึงแก่กรรม หรือไร้ความสามารถ หรือลาออกจากบริษทั หรือครบอายุการท�ำงาน
ตามระเบียบของบริษทั โดยใช้ชอื่ ว่า “กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงาน บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ จดทะเบียนแล้ว”
ปัจจุบนั มีสนิ ทรัพย์สทุ ธิ 500,850,395.44 บาท โดยมีบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด เป็นผูจ้ ดั การกองทุน และ บริษทั
ยังส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ กว่าท้องตลาด ปัจจุบนั มีพนักงานที่ใช้สวัสดิการกูซ้ อื้ บ้าน
จ�ำนวน 610 ราย
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
บริ ษั ท มี น โยบายส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
พนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ก้าวทันโลก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพือ่
สร้างโอกาสเติบโตในหน้าทีก่ ารงาน ซึง่ เป็นไปตามพันธกิจของ
บริษทั ฯ และด้วยปัจจุบนั เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามามีบทบาทมากขึน้
รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
บริษทั ฯ จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ศกึ ษา เรียนรู้ และ
พัฒนาวิธกี ารท�ำงานอยูเ่ สมอ เพือ่ น�ำมาพัฒนางานของบริษทั ฯ
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
พนั ก งานของบริ ษั ท มี ส ่ ว นร่ ว มในการแก้ ป ั ญ หางาน
ในเรือ่ งของระบบคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีโครงการการ
บ�ำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive
Maintenance,TPM) ซึง่ เป้าหมายสูงสุดของ TPM คือ เครือ่ งจักร
เสียเป็นศูนย์ หรือ Zero Breakdown ของเสียเป็นศูนย์ หรือ
Zero Defect และอุบตั เิ หตุเป็นศูนย์ Zero Accident กิจกรรม
TPM คือ ปรัชญา (Philosophy) หรือเครือ่ งมือ (Tool) ในการ
บริหารการผลิต โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การปรับปรุงผล
สัมฤทธิข์ ององค์กร หรือ Company Performance ทีแ่ สดงออก
มาในรูปของคุณภาพของสินค้า (Product Quality) การลดและ
ควบคุมต้นทุน (Cost Reduction & Control) การส่งมอบที่
ตรงเวลา (On Time Delivery) การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย (Safety and Environment) โดยบริษทั ของเรา
ได้มีการด�ำเนินการ TPM ควบคู่กันกับกิจกรรมอื่นๆ ไปด้วย
เพือ่ เป็นส่วนเสริมหรือส่วนเพิม่ ศักยภาพ เช่น การด�ำเนินกิจกรรม
5ส หรือ 5s Activity การน�ำระบบการควบคุมด้วยการมองเห็น
หรือ Visual Control การติดตัง้ ระบบป้องกันความผิดพลาด หรือ
Poka - Yoke แม้กระทัง่ การน�ำเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ
หรือ IE Technique มาใช้ เพือ่ เป็นการลดความสูญเสีย (waste)
ในกระบวนการผลิตหรือการบริหารการผลิต ซึง่ เป็นแนวทางไปสู่
ระบบการผลิตแบบปราศจากความสูญเสีย หรือ Waste-free
Production อีกทางหนึง่ โดยทีบ่ คุ ลากรของบริษทั ฯ มีสว่ นร่วม
อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ส่งผลให้บริษทั มีการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน
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นอกเหนือจากกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงเครื่องจักร
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานแล้ว บริษัทมีการน�ำระบบ
TPMS (Transport Preventives Maintenance System) มาใช้
ในการบันทึกข้อมูลการใช้งานรถของบริษัท การเติมน�้ำมัน
เชือ้ เพลิง การสึกหรอของชิน้ ส่วนอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่นแบตเตอรี่
รถยนต์ น�ำ้ มันเครือ่ ง รวมถึงการรายงานอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ เพือ่
เปิดใบแจ้งซ่อม ระบบ TPMS ช่วยให้การบริหารการจัดการ
รถยนต์ของบริษัทง่ายขึ้น ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในด้ า นของบุ ค ลากรซึ่ ง เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท
ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในห้องบรรยาย
บอร์ดข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ผ่านเสียง
ตามสาย การเปิดวีดโี อสือ่ การสอน วีดโี อกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั
และการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้
และแลกเปลีย่ นแนวทางการด�ำเนินงานทีต่ รงกับสายงานของตน
ความรู้ด้านภาษาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่บริษัทให้ความส�ำคัญและ
มีการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ โดยเชิญ
วิทยากรเจ้าของภาษามาถ่ายทอดความรูใ้ ห้พนักงานถึงบริษทั
อีกหนึง่ ภารกิจทีส่ ำ� คัญของบริษทั คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มคี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ และตอบโจทย์
ความต้องการของผูบ้ ริโภค บริษทั มีการสร้างห้องทดสอบประสาท
สัมผัส (Sensory Lap) และพัฒนาพนักงานทีผ่ า่ นการคัดเลือก
เพื่อเป็น Sensory Expert Group ร่วมวิจัยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เบเกอรีท่ มี่ คี ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน ทัดเทียมสากลภายใต้
ตรา “ฟาร์มเฮาส์”

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษทั
BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE

ส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสีย่ ง

Internal AUDIT Division

GOOD GOVERNANCE AND
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

เลขานุการบริษทั

COMPANY SECRETARY

กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
MANAGING DIRECTOR

กรรมการรองผูอ้ ำ� นวยการ

MANAGING DEPUTY DIRECTOR

โรงงาน

ส�ำนักงาน

FACTORY

โรงงานลาดกระบัง 1

โรงงานลาดกระบัง 2

ผลิตโรงงานลาดกระบัง 1
Production
Lad Krabang Factory 1

ผลิตโรงงานลาดกระบัง 2
Production
Lad Krabang Factory 2

ผลิตบางชัน
Production
Bang Chan

วิศวกรรม
Engineering

ธุรกิจ 2
Retail Business

พัฒนาระบบ
มาตรฐานโรงงาน
Factory Standard
Development

LAD KRABANG
FACTORY 1

ขาย

OFFICE

โรงงานบางชัน

LAD KRABANG
FACTORY 2

SALES

ส�ำนักงานกลาง
Central
Management

การเงิน
Finance

ขายธุรกิจ 1
Sales 1

วิจยั พัฒนาและ
ควบคุมคุณภาพ
RD and QC

ทรัพยากรบุคคล
Human Resource

บัญชีบริหาร
Management A/C

หน่วยงานดูแล
ลูกค้ารายใหญ่
Key Account

บ�ำรุงรักษาอาคาร
และงานระบบ
Building Maintenance
and System

สรรหาและจัดซือ้
Procurement

บัญชีตน้ ทุนและ
งบประมาณ
Cost Accounting
and Budgeting

พัฒนามาตรฐาน
Work Standard
Development

BANG CHAN
FACTORY

โลจิสติกส์
Logistics

การตลาด
Marketing

สนับสนุนการผลิต
Support Production

สารสนเทศ
MIS

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั และ รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ ประจ�ำปี 2562

			

การประชุมคณะกรรมการ

			
รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม

12

12

12

12

12
12

12
9

12
12
12

11
12
12

12

12

12

11

12

11

1. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
4. นายวิชัย กุลสมภพ
5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

9. นายธวัช แก้วพิทกั ษ์ ***
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ
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• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
• รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
• กรรมการรองผูอ้ ำ� นวยการ
• กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสีย่ ง
• เลขานุการบริษัท
• กรรมการ
• กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
• กรรมการ
• กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

			

การประชุมคณะกรรมการ

			
รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม

12

10

9

8

12

9

12

12

12

12

3

3

11. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ • ประธานกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
12. ศาสตราจารย์ ดร.วิสฐิ จะวะสิต *** • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
13. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
14. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
16. ศาสตราจารย์ ดร.สุวมิ ล กีรติพบิ ลู *** • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
*** กรรมการล�ำดับที่ 9 ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
กรรมการล�ำดับที่ 12 เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
กรรมการล�ำดับที่ 16 ครบก�ำหนดออกตามวาระเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
บริษทั โดยการลงนามนัน้ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน
และประทับตราส�ำคัญของบริษทั ยกเว้น กรรมการอิสระ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ส�ำคัญมีดังนี้
คณะกรรมการมีอำ� นาจและหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ในเรือ่ ง
ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินการ เช่น
เรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติทปี่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ การท�ำ
รายการเกีย่ วโยงกัน ซึง่ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามมาตรา 89/12
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 นัน้ บริษทั ได้รบั อนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการ
บริษทั ให้ฝา่ ยจัดการของบริษทั สามารถอนุมตั กิ ารท�ำธุรกรรม
ทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไปกับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน โดยได้มกี ารเปิดเผย
รายชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วโยงในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริษัท และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงาน
ราชการอืน่ ๆ ก�ำหนด เป็นต้น ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจมอบหมาย

1.
2.
3.
4.
5.

ให้กรรมการคนหนึง่ หรือบุคคลอืน่ ไปปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด
แทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติรายการบางรายการ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
• การพิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนต่างๆ
• การพิจารณาอนุมตั กิ ารกูย้ มื เงิน และการเปิดบัญชีกบั
สถาบันการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ
เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษทั ได้
แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและมีความอิสระ จ�ำนวน
4 ท่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันทีม่ มี ติ
แต่งตัง้ หรือมีวาระเท่าเพียงจ�ำนวนทีย่ งั คงมีอยู่ในคณะกรรมการ
บริษทั กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระ มีสทิ ธิได้รบั เลือก
เข้ามาท�ำงานใหม่ได้ และก�ำหนดช่วงวาระของการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งใน
ช่วงปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มปี ระชุม 4 ครัง้ (เดือน
กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน) โดยการเข้า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดงั นี้

ชื่อ

ต�ำแหน่ง

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
พญ. ยุพา สุนทราภา
นางเอมอร ปทุมารักษ์
ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

4/4
2/3
4/4
3/4
1/1

* หมายเหตุ ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
โดยมี ดร.วัชรี ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวสอบ

ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
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1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่าง
เพียงพอ ทัง้ รายไตรมาสและรายปี

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น
ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใด ทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคล ซึง่ มีความเป็น
อิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ
1 ครัง้
5. พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิด
เผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
(1) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
เชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(2) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษทั
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั

บัญชี

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบ

(5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
(6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(8) รายการอื่น ที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. สนับสนุนและติดตามให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือ
พนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือส่งเอกสาร ตามทีเ่ ห็นว่า เกีย่ วข้องจ�ำเป็น
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการ หรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
ทีส่ ำ� คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ า ฝื น พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
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หากคณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารไม่
ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง
อาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท�ำนั้นต่อ ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
11. สอบทานและลงนามรับรองแบบประเมินตนเอง เกีย่ ว
กับมาตรการต่อต้านการทุจริต ตามที่ส่วนตรวจสอบภายในได้
ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั มีระบบต่างๆ
ในการต่อต้านการทุจริต ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมิน
ตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
12. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใด ในการก�ำกับดูแลตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยตรง และคณะกรรมการของบริษทั มีความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
ทัง้ นี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำหน้าที่
ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทัง้ ทางด้าน
การบริหารงานด้านโลจิสติกส์ มีการขนส่งสินค้าได้อย่างทันเวลา
การอบรมทักษะ TPM กิจกรรมการบ�ำรุงรักษาแบบทุกคนมีสว่ น
ร่วมให้กับบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีการจัด
ระบบการท�ำงานร่วมกันแบบเป็นทีม เพือ่ เสริมสร้างความสามัคคี
มีการสรุปภาพรวม แก้ไข จุดอ่อน ได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ มีระบบ
รักษาความปลอดภัย เพือ่ ป้องกันภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงงาน ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเล็งเห็น
แล้วว่า บริษทั ฯ มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยัง่ ยืน และ
สร้างความมัน่ คงให้กบั พนักงานทุกคน

นิยามของคณะกรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน
หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคณุ สมบัติ
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ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ ก�ำหนดให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่ตำ�่ กว่า 3 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั
รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ  หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั
ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษทั เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่ า สองปี ก ่ อ นวั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระ ทั้ ง นี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษทั ย่อย
(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น หรือเคย
เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่ จะได้พน้ จาก
การมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง การท�ำ
รายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือ
ให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึง
พฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญั ญา
มีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่
เกีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง
หนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชี
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พน้ จาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปีกอ่ นวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
ทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มี
ลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนิน
กิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
decision) ได้
นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนหรือ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มี
ประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ
อิสระ ก็ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามได้ภายหลังต่อไป

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิ ส ระ ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ
จ�ำนวน 5 ท่าน มีอำ� นาจหน้าทีแ่ สดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยในปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการอิสระได้ทบทวน
การท�ำงานที่ผ่านมา และได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องดังนี้
ระบบการควบคุมภายใน นโยบายการบริหารการเงิน นโยบายการ
จ�ำหน่ายทรัพย์สินเสื่อมสภาพของบริษัท และ การบริหาร
ความเสีย่ ง
โดยได้มกี ารตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ รวมทัง้ ได้เข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการบริษทั เมือ่ มีการพิจารณาลงมติในเรือ่ ง
หรือรายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและ
รับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ส�ำหรับการประชุมอิสระที่ผ่านมา มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น
2 ครัง้ (เดือนมิถนุ ายน และเดือนธันวาคม) สรุปได้ดงั นี้
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1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ

ต�ำแหน่ง

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
พญ. ยุพา สุนทราภา
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
นางเอมอร ปทุมารักษ์

ประธานคณะกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

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

โดยมี ดร.วัชรี ถิน่ ธานี ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมา
ภิบาลและบริหารความเสีย่ ง เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562 โดย
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั มีมติแต่งตัง้ ซึง่ ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเรื่องการติดตามการบริหาร
ความเสีย่ งด้านการเกิด Breakdown Time การพบเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ในผลิตภัณฑ์ และด้านการบริหารน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง เพือ่ ลดปัญหา

ชื่อ
1. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พญ.ยุพา สุนทราภา
นางเอมอร ปทุมารักษ์
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นายธวัช แก้วพิทักษ์
นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจน ก�ำกับดูแลความเสีย่ งในทุกด้าน โดย
เฉพาะด้านปฏิบตั งิ าน (Operation Risk) ทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับ
ทีเ่ หมาะสมและยอมรับได้
โดยในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง มีการประชุม 2 ครั้ง (เดือนมิถุนายน และเดือน
ธันวาคม) สรุปได้ดงั นี้

ต�ำแหน่ง

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

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

*หมายเหตุ นายธวัช แก้วพิทักษ์ ลาออกจากด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
โดยมี ดร.วัชรี ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี
นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2562
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำ� หน้าทีส่ รรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และ

ชื่อ
1. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ และอยูภ่ ายในวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ จากทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน มีการประชุม 1 ครัง้ สรุปได้ดงั นี้

ต�ำแหน่ง

เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1
1/1
1/1

โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารตามค�ำนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มีจำ� นวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
นางมาลี ตั้งใจสนอง
นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

ต�ำแหน่ง
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
กรรมการรองผู้อ�ำนวยการ
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
กรรมการบริหารการผลิต
กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน
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อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการของบริษัทได้มีการมอบอ�ำนาจให้แก่
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการเป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจของบริษทั ให้มอี ำ� นาจ
กระท�ำการแทนบริษทั ในกิจการตามเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอ�ำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของ
บริษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ทุกประการ
2. เป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน
เช่น การซือ้ -ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น
ภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละโครงการที่ไม่เกินกว่า 10
ล้านบาท หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้
เช่น การกูย้ มื เงิน เป็นต้น ภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการที่ไม่
เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
4. เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการใช้ดลุ ยพินจิ ส�ำหรับการจ่ายตาม
ปกติธรุ กิจในการบริหารเพือ่ การด�ำเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ การใช้อำ� นาจของผูร้ บั มอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถกระท�ำได้ หากผูร้ บั มอบอ�ำนาจอาจมีสว่ นได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษทั และ
บริษทั ย่อยในการใช้อำ� นาจดังกล่าว
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาท�ำหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัติ
เหมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาตามขัน้ ตอนต่อไป
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ทัง้ นี้ ส�ำหรับการสรรหากรรมการบริษทั แทนกรรมการที่
ออกตามวาระ ซึง่ ต้องผ่านทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ
จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึง่ เสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด
ตาม 1. เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา
เป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีท่ ปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้
ในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนกรรมการทีท่ ี่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็น
ผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
นอกจากนี้ บริษทั ยังเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสทิ ธิ
เสนอชือ่ บุคคล เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ซึง่ สามารถ
ดูได้จากเว็บไซด์ของบริษทั www.farmhouse.co.th

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด
ในการสรรหาผูม้ าด�ำรงต�ำแหน่ง เช่น กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
คณะกรรมการบริ ษั ท จะเป็ น ผู ้ ส รรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้ ว นเหมาะสม มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานของบริษทั และ
เข้าใจในธุรกิจของบริษทั เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมาย ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
ไว้ได้

การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั มีการถือหลักทรัพย์บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

		
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
ผู้ถือหลักทรัพย์ - กรรมการบริษัท
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
4. นายวิชัย กุลสมภพ
5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
9. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
10. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
11. ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
12. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
13. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
14. นางเอมอร ปทุมารักษ์
รวม

จ�ำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
2562

2561

เพิม่ (ลด)จากปีกอ่ น

14,699,400
3,319,970
3,344,810
100,000
1,214,480
471,870
538,220
50,000
25,000
79,000
150,000
23,992,750

14,301,800
3,319,970
3,344,810
1,214,480
471,870
538,220
50,000
25,000
79,000
150,000
125,000
23,620,150

397,600
100,000
(125,000)
372,600

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
*** กรรมการล�ำดับที่ 11 เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการน�ำข้อมูล
ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนดังนี้
• ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารฝ่ายต่างๆ เกีย่ ว
กับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ และบท
ก� ำ หนดโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และจัดส่งส�ำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวัน
เดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ห้ามผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผย เพือ่
ท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ก่อนทีข่ อ้ มูลนัน้
รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยถือเป็นหนึ่งใน
ข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงานของบริษทั ด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562
(1.1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จ
กรรมการ ของคณะกรรมการบริษทั
หน่วย:บาท

		
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยบ�ำเหน็จ
รวม

ปี 2562
จ�ำนวนราย/ ค่าตอบแทน
16

11,470,500
11,470,500

ปี 2561
จ�ำนวนราย/ ค่าตอบแทน
17

11,382,000
11,382,000

โดยค่าตอบแทนในปี 2562 แยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย:บาท

				
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
			
ค่าเบีย้
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
รายชือ่ กรรมการ
ต�ำแหน่ง
บ�ำเหน็จ บริษทั
ตรวจสอบ ชุดย่อยอืน่
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
กรรมการ
รองผู้อ�ำนวยการ
4. นายวิชัย กุลสมภพ
กรรมการ
5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
กรรมการ
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
กรรมการ
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง
กรรมการ
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
กรรมการและ
เลขานุการบริษัท
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์***
กรรมการ
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
กรรมการ
11. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ประธานกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

50

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

รวม

1,100,000
1,100,000

144,000
120,000

12,000
10,000

1,256,000
1,230,000

800,000

120,000

20,000

940,000

500,000
500,000
500,000
600,000

90,000
110,000
120,000
120,000

600,000
332,500
600,000
600,000

120,000
110,000
110,000
100,000

48,000

600,000

80,000

20,000

20,000

590,000
630,000
620,000
720,000

20,000
10,000
20,000

740,000
452,500
730,000
748,000

24,000

724,000

หน่วย:บาท

				
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
			
ค่าเบีย้
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
รายชือ่ กรรมการ
ต�ำแหน่ง
บ�ำเหน็จ บริษทั
ตรวจสอบ ชุดย่อยอืน่
13. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
14. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์
16. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

รวม

600,000
500,000

90,000
120,000

500,000

รวม

40,000

10,000
20,000

700,000
680,000

120,000

30,000

20,000

670,000

-

30,000

10,000

-

40,000

9,432,500

1,704,000

148,000

186,000

11,470,500

*** กรรมการล�ำดับที่ 9 ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
กรรมการล�ำดับที่ 12 เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
กรรมการล�ำดับที่ 16 ครบก�ำหนดออกตามวาระเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารสีร่ ายแรกรองจากผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริหาร
ในระดับเทียบเท่ารายทีส่ ที่ กุ ราย และ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน
หน่วย : บาท

			
ค่าตอบแทน
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม

ค่าตอบแทนรวม

จ�ำนวนราย

ปี 2562

ปี 2561

6 ราย
6 ราย

22,623,800
6,229,280
28,853,080

22,321,310
6,148,800
28,470,110

รวม
(2) ค่าตอบแทนอืน่
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับกรรมการบริหาร

หน่วย : บาท

			

ค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทน

จ�ำนวนราย

ปี 2562

ปี 2561

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม

3 ราย

369,540
369,540

339,780
339,780

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ • อายุ 80 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

• 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 Stamford Executive Program at Stamford 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

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

• 2558-ปัจจุบัน

•
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
2558-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
และพิจารณาค่าตอบแทน
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
ตุลาคม 2560-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TFMAMA)
รองประธานกรรมการ
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
2558-ตุลาคม 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TF)
รองประธานกรรมการ
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
2558-ตุลาคม 2560 ทึ่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
2558-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการลงทุน
2558-สิงหาคม 2561 ประธานกรรมการ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2558-2560

รองประธานกรรมการ

• 2558-มิถุนายน 2560 กรรมการ
• 2558-ปัจจุบัน
กรรมการ
• 2558-ปัจจุบัน
ประธานกิตติมศักดิ์
• 2558-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• 14,699,400 (3.27%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นบิดาของบุคคลล�ำดับที่ 5 และ 6
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จ�ำกัด
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหาร
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ธุรกิจเช่าซื้อสินทรัพย์
บริษทั 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

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย • รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ • อายุ 70 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

•
•
•
•

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2548
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2546

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

• 2562-ปัจจุบัน

• 2558-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
กรรมการผู้อ�ำนวยการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
• ตุลาคม 2560-ปัจจุบัน กรรมการ
• 2558-ตุลาคม 2560

กรรมการ

• 2558-ตุลาคม 2560

ประธานกรรมการ

• 2558

กรรมการ

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน

• มิถุนายน 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
• 2558-พฤษภาคม 2560 กรรมการ
• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• 3,319,970 (0.74%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นบิดาของบุคคลล�ำดับที่ 3

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 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
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำพวกแป้ง
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำพวกแป้ง
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายแป้งสาลี

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย • กรรมการรองผู้อ�ำนวยการ • อายุ 37 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / •
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ		
บทบาทหน้าที่และทักษะ
•
ของการเป็นกรรมการ		

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

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน

กรรมการรองผู้อ�ำนวยการ

• เมษายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
• 2558-2560
กรรมการและผู้จัดการฝ่าย
สารสนเทศ
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน

• มี.ค. 2561-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• 3,344,810 (0.74%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 2
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รายงานประจําปี 2562 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 อเมริกันฟู้ด จ�ำกัด
การผลิตและจ�ำหน่ายไอศกรีม ไอศกรีมเค้ก
ไอศกรีมโยเกิร์ต
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร

4. นายวิชัย กุลสมภพ • กรรมการ • อายุ 42 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Advanced Business Practice University of South Australia
ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)
Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย
Executive Leadership Program รุ่นที่ 2 Wharton Business School, University of Pennsylvenia,
USA & NIDA, Thailand
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU26) สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรนักวางแผนการลงทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรนักวางแผนการลงทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 4 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) 61/2005
Company Secretary Program (CSP) 18/2006

บริษัทจดทะเบียน

• เมษายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการ

• 2561-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

• 2558-เมษายน 2561 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการ
• 2558-เมษายน 2561 กรรมการ
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน

• ธันวาคม 2561-ปัจจุบัน กรรมการ
• มีนาคม 2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
• มีนาคม 2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
• มีนาคม 2561-ปัจจุบัน กรรมการ
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการ
• 2560-ปัจจุบัน
กรรมการผูจ้ ัดการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ลงทุนในหุ้น/ให้เช่าและบริการ /สวนอุตสาหกรรม
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ลงทุนในหุ้น/ให้เช่าและบริการ /สวนอุตสาหกรรม
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าและไอน�้ำ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“ซิงเกอร์”
บริษัท สห โคเมเฮียว จ�ำกัด
ซื้อและจ�ำหน่ายสินค้า แบรนด์เนมมือสอง
บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จ�ำกัด
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จ�ำกัด
ลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัท อเมริกันฟู้ด จ�ำกัด
การผลิตและจ�ำหน่ายไอศกรีม ไอศกรีมเค้ก
ไอศกรีมโยเกิร์ต
บริษัท สินภราดร จ�ำกัด / การลงทุน
บริษัท บีเอสซี โซอิน จ�ำกัด / การลงทุน

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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4. นายวิชัย กุลสมภพ • กรรมการ • อายุ 42 ปี (ต่อ)
ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
(ต่อ)

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

• เมษายน 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
• เมษายน 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จดั การ
• เมษายน 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
• มกราคม 2559-ปัจจุบัน กรรมการ
• มีนาคม 2559-ปัจจุบัน กรรมการ
• เมษายน 2559-ปัจจุบัน กรรมการ
• กรกฎาคม 2558
กรรมการ
-ปัจจุบัน
• สิงหาคม 2558-ปัจจุบัน กรรมการ
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• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน
• 2558-ปัจจุบัน
• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
เมษายน 2561-ปัจจุบัน
เมษายน 2561-ปัจจุบัน
เมษายน 2561-ปัจจุบัน

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท แพนแลนด์ จ�ำกัด / พัฒนาที่ดิน
บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จ�ำกัด /
การลงทุนคลังสินค้า
บริษัท แหลมฉบังคลังสินค้า จ�ำกัด คลังสินค้าให้เช่า
บริษัท ยู ซี ซี อูเอะชิม่า คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
น�ำเข้า ค้าปลีกสินค้าอุปโภค บริโภคกาแฟกระป๋อง
บริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม จ�ำกัด
บริการรักษาความปลอดภัย
Arusu Myanmar Co., Ltd.
Interior Design Service, Manufacturing and
Distributing Furniture
บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ระบบขนส่งสินค้า
บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จ�ำกัด
จัดเก็บ รับฝากสินค้า กระจายและจัดส่ง
Tiger MK Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
Logistics Service
บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผลิต จ�ำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก เสริมใยแก้ว
บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จ�ำกัด
ซื้อ ขาย จ�ำนองอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
Canchana International Co., Ltd.
(ราชอาณาจักรกัมพูชา) / จัดจ�ำหน่ายสินค้า
บริษัท กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท สหเซวา จ�ำกัด
ส่งออก ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ส�ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท เจ แอนด์ พี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริการที่ปรึกษาการลงทุน
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องไฟฟ้า
บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จ�ำกัด / การลงทุน
บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จ�ำกัด / การลงทุน
บริษัท ไทซันฟูดส์ จ�ำกัด
ผลิตเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมอาหาร
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จ�ำกัด / การลงทุน
บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จ�ำกัด / การลงทุน
บริษัท พิทักษ์กิจ จ�ำกัด / การก่อสร้าง
บริษัท ศรีราชาขนส่ง จ�ำกัด / ให้บริการขนส่ง
บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จ�ำกัด
ที่ปรึกษาจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

4. นายวิชัย กุลสมภพ • กรรมการ • อายุ 42 ปี (ต่อ)
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
(ต่อ)				

• เมษายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการ
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการ
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการ
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการ
• สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
• สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน กรรมการ
• มิถุนายน 2562-ปัจจุบัน กรรมการ
• เมษายน 2562-ปัจจุบัน กรรมการ
• เมษายน 2562-ปัจจุบัน กรรมการ
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการ
• มีนาคม 2561-ปัจจุบัน กรรมการ
• สิงหาคม 2562-ปัจจุบัน กรรมการ
• ตุลาคม 2562-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
• พฤศจิกายน 2562
-ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• 100,000  (0.02%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

กรรมการ

บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จ�ำกัด
การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป
(อุปโภค-บริโภค) กิจกรรมการบริการอื่นๆ - ค้าปลีก
บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จ�ำกัด
สนามกอล์ฟ
บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จ�ำกัด
โรงเรียนสอนขับเครื่องบิน
บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จ�ำกัด
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ผลิตถุงมือยาง,ผลิตถุงมือ พี.วี.ซี.จ�ำหน่ายสินค้อุปโภค
บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จ�ำกัด
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
NON-WOVEN FABLIC
บริษัท สหเอเซียแปซิฟิค จ�ำกัด
การเช่าและการด�ำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ
บริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผลิตบรรจุภัณฑ์
บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จ�ำกัด
ให้บริการแผงพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท แม่สอด ซาคาเอะเลซ จ�ำกัด  / ผลิตสิ่งทอ
บริษัท อินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จ�ำกัด
ผลิตเครื่องส�ำอาง
บริษัท สหชลผลพืช จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ�ำกัด
ผลิตผ้าลูกไม้
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผลิตอาหารส�ำเร็จรูปทุกชนิดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
บริษัท เอสแอลวี รีเทล จ�ำกัด
ร้านค้าสะดวกซื้อ ภายใต้ชื่อ “LAWSON108”
ภายในสถานีขนส่งมวลชนสาธารณะ
บริษัท สหแคปปิตอล จ�ำกัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เบรนเว็ค จ�ำกัด
บริหารธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ชื่อ
“Brainwake Café”

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ • กรรมการ • อายุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

•
•
•
•
•

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารจัดการ
University Of California, Davis ปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
University Of California, Davis ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีสาขาวิชาชีวเคมี
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2551
How to Develop a Risk Management Plan (HRP)

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• มิถุนายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
• ตุลาคม 2560-ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการ
• 2558-ตุลาคม 2560

รองผู้อ�ำนวยการ

• 2558-ตุลาคม 2560

กรรมการ

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2561-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
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
บริษัท อเมริกัน ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายไอศกรีมและผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
บริษัท ไทยอันเป่าผลิตภัณฑ์ กระดาษ จ�ำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์ถ้วยกระดาษส�ำเร็จรูป
บริษัท สยามจริงใจ จ�ำกัด
ซื้อมาขายไป
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำพวกแป้ง
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จ�ำกัด
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหาร
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายแป้งสาลี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• 1,214,480 (0.27%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 1 และเป็นพี่น้องกับบุคคลล�ำดับที่ 6
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ • กรรมการ • อายุ 44 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program Class 110/2557

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

• 2559-ปัจจุบัน

กรรมการ

• ตุลาคม 2560-ปัจจุบัน ผู้จัดการส�ำนักกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ
• 2558-ตุลาคม 2560 กรรมการผู้จัดการ
• 2560

กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2562-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2561-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

• 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TFMAMA)
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
บริษัท เจียมบอดี้ จ�ำกัด
ลงทุน
บริษัท เพรซิเดนท์ ดีเวนเจอร์ จ�ำกัด
ลงทุน
บริษัท ไทย อินสแตนท์ โพรดักส์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารส�ำเร็จรูป
บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุหีบห่อ
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
ผลิต และจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
ผลิต และจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
บริษัท สามชาย ซันไชน์ จ�ำกัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• 471,870 (0.10%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 1 และเป็นพี่น้องกับบุคคลล�ำดับที่ 5

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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7. นางมาลี ตั้งใจสนอง • กรรมการบริหารการผลิต • อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

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

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

• 2559-ปัจจุบัน

• 2558

กรรมการบริหารการผลิต

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายผลิตลาดกระบัง 2 และ ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
ฝ่ายธุรกิจ 2

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2558-ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• 538,220 (0.12%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-
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กรรมการ

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร

8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย • กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน, 		
เลขานุการบริษัท/ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน • อายุ 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2546
ประวัติพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

• 2562 หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 1/62 (หลักสูตรย่อย 601) (6 ชั่วโมง)
• 2562 “Update ภาษีปี 2562” (6.30 ชั่วโมง)
ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

• 2558-ปัจจุบัน

• 2558-ปัจจุบัน
• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีบริหารและ ฝ่ายการเงิน
กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2558-ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• 50,000 (0.01%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

กรรมการ

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

9. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ • กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน • อายุ 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / • Master of Science in Food Processing and Technology. The Ohio State University, USA
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ • Bachelor of Science in Agro-Industrial Product Development มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทบาทหน้าที่และทักษะ
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ปี 2559
ของการเป็นกรรมการ			
ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

• 2558-ปัจจุบัน

• เมษายน 2561
-ปัจจุบัน
• 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• 25,000 (0.01%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายผลิตบางชัน
กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต
บางชัน

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

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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10. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ • ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
• อายุ 70 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / •
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ •
บทบาทหน้าที่และทักษะ		
ของการเป็นกรรมการ
•

ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย Oklahoma State University, Oklahoma, USA
ปริญญาโท สาขาการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย Southwest Texas State University,
Texas, USA.
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)
• ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย “The Role of Chairman (RCP)” ปี 2552
ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

• เมษายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• 2560-เมษายน 2561 กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัย

• 2559-2561

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ
กรรมการพิจารณาต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี
(วาระที่ 4)
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

• 2558-ปัจจุบัน
• 2558-2559
• 2558-2559
• 2558-2559
• 2559-2560
• สิงหาคม 2561
-ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-
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อนุญาโตตุลาการ

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
องค์การมหาชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
องค์การมหาชน
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินการศึกษา
องค์การมหาชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

11. ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ • อายุ 60 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

• Ph.D.(Food Science) Department of Food Science and Technology Oregon State University, U.S.A.
• M.S.(Food Science) Department of Food Science and Technology Oregon State University, U.S.A.
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program 136/2010

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

• เมษายน 2562
-มีนาคม 2563
• เมษายน 2562
-มีนาคม 2563
• 2558-เมษายน 2562

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2558-ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

ศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (TFMAMA)
ผลิต และจ�ำหน่ายบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
สถาบันโภชนาการ/มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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12. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา • กรรมการอิสระ • อายุ 70 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

•
•
•
•

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA THE UNIVERSITY OF SANTA CLARA, SAN JOSE, CA., U.S.A.
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4111)
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ปี 2546

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

• เมษายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2558-เมษายน 2561 กรรมการอิสระและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2558-เมษายน 2562 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริหารความเสี่ยง
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2558-ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
พิจารณาค่าตอบแทน
ผลิต และจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
• 2558-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและ
บริษัท อินทรประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
ประกันภัย
• 2558-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท จี แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
การเงิน
• 2559-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ ผลิตผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิกส์

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ

• 2558-ปัจจุบัน
• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการบริหารการเงิน

• ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• 79,000 (0.02%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-
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คณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ระดับสูง (บงส.) กระทรวงการคลัง   ราชการ
คณะกรรมการการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มี
ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง กระทรวงการคลัง  
ราชการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอบีเอ็ม
พริ้นซิเพิล จ�ำกัด  
เงินทุนและ หลักทรัพย์
เนติบัณฑิตสภา
หน่วยงานของรัฐ
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
องค์กรอิสระ

13. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ • อายุ 70 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

•
•
•
•

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

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

• 2558-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2558-ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• 150,000 (0.03%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

อายุรแพทย์

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

14. นางเอมอร ปทุมารักษ์ • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ • อายุ 70 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ รปม.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต บช.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program ปี 2559

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

• เมษายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
• 2558-เมษายน 2561 กรรมการอิสระ
• 2558-ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(จ�ำนวนหุ้น) /1

• -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

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

หมายเหตุ : กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม โดยในการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของ
บริษัท ยกเว้นกรรมการอิสระ
/1 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

65

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

Home Page

:
:
:
:
:

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ
บมจ. 0107545000144
หุ้นสามัญ จ�ำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2209-3000    โทรสาร 0-2209-3091
: http://www.farmhouse.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:
:
:
:

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 39
ด�ำเนินธุรกิจด้านภัตตาคารร้านอาหาร ชือ่ “ ชินจูกุ ทงคัทซึ ซาโบเตน”
0105551034347
หุน้ สามัญ จ�ำนวน 1,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
121/84 ชัน้ 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2209-3000    โทรสาร 0-2209-3091

บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:
:
:
:

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10
ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำพวกแป้ง
0215554002321
หุน้ สามัญ จ�ำนวน6,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
43/244 หมูท่ ี่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ต�ำบลมาบยางพร
อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:
:
:
:

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10
ประกอบธุรกิจให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
0105562170158
หุน้ สามัญ จ�ำนวน 2,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

: บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
193/136-137 ชัน้ ที่ 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190
		
โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192
ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษทั เอฟ.เอ็น อินฟินติ ี้ จ�ำกัด
เลขที่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2689-8946, 0-2291-0414
โทรสาร 0-2291-1127
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่าการมีระบบบริหาร
จัดการทีด่ ี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม
ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วย
เสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโต
อย่างสมดุลและยัง่ ยืนในระยะยาว
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
1. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน มุง่ มัน่
ทีจ่ ะน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน
ไปปฏิบตั ิในการด�ำเนินงานของบริษทั
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์ สุจริต
โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ด�ำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการ
ก�ำหนดอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะและผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน
4. ด�ำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบ
บัญชีและรายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้องเชือ่ ถือได้
5. ด� ำ เนิ น การให้ มี การเปิ ด เผยสารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ
อย่างเพียงพอ เชือ่ ถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ
ของผูถ้ อื หุน้ ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
7. ด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
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8. มุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่
ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าด้วยการรับฟังและทบทวน
ตนเอง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ
อยูเ่ สมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส�ำนึกอันดีงาม
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการ
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
10. ต่อต้านการทุจริต ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
11. ด�ำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วย
ความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท
เป็นทีต่ งั้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ท�ำคูม่ อื “หลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 2” ให้สอดคล้องกับหลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560
(Corporate Governance Code for listed Companies 2017)
ที่ก�ำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม ในฐานะผู้น�ำองค์กรและผู้รับผิดชอบสูงสุดของ
องค์กร ประกอบด้วย 8 ข้อหลัก คือ
หลักปฏิบตั ิ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
โดยคณะกรรมการบริษทั มีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ
บริษทั เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีจดุ มุง่ หมาย
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มกี ารทบทวนตามความเหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 2
ก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ของกิ จ การ
ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทก�ำหนดหรือ
ดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives)
เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมโดยรวม

หลักปฏิบตั ิ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยคณะ
กรรมการบริษัทรับผิดชอบในการก�ำหนดและทบทวนโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ทีเ่ หมาะสม และจ�ำเป็นต่อการน�ำพาองค์กร
สูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักทีก่ ำ� หนดไว้
หลักปฏิบตั ิ 4
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
โดยคณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารสรรหาและพัฒนากรรมการ
ผู้อ�ำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นต่อการขับเคลือ่ นองค์กร
ไปสูเ่ ป้าหมาย
หลักปฏิบตั ิ 5
การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญและสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าแก่ธรุ กิจควบคูไ่ ปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้าหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม
หลักปฏิบตั ิ 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการ
บริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
หลักปฏิบตั ิ 7
รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
โดยคณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญกับการมีระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศส�ำคัญที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่ส�ำคัญอย่าง
รวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน
หลักปฏิบตั ิ 8
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ โดย
บริษทั ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผูถ้ อื หุน้
บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อ

ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
ได้แก่ การซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในก�ำไร การได้รบั
ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ให้กบั พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ และบุคคล
ทัว่ ไปได้รบั ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อ “ข้อมูล
การลงทุน : หลักก�ำกับกิจการทีด่ /ี นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ”

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5
หมวดดังนี้        

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ
ของผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน และ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของ
ผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ การซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในก�ำไร
การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ก�ำหนดให้มีการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละครัง้ ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั
สิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยในปี 2562 บริษัท ได้จัดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันที่ 26 เมษายน 2562
เมือ่ เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 6 โรงงานบางชัน ในนิคม
อุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ท่ีจัดประชุมสามารถเดินทาง
สะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์
รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลง
ประกาศในช่วง วันที่ 17-19 เมษายน 2562 และมีการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
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1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุม
ที่ส�ำคัญเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน และได้รับการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น
เอกสารประกอบการประชุมที่จะน�ำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนั้น ได้มีค�ำชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล
พร้อมความเห็นของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้น
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่างๆ นอกจากนี้
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุชัดเจนถึงเอกสาร
หลักฐาน แสดงความเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระส�ำคัญพิจารณาอนุมตั เิ ป็นประจ�ำ
ทุกปี ได้แก่

• วาระแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทเปิดโอกาสให้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถเลื อ กกรรมการเป็ น รายบุ ค คล โดยได้ ใ ห้
รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท�ำงาน จ�ำนวนบริษทั ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษทั
จดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และ
จ�ำนวนปีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตัง้ กรรมการรายเดิม โดย
การเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง โดย
คณะกรรมการสรรหา
• วาระค่ า ตอบแทนกรรมการ : บริ ษั ท ได้ ใ ห้
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รู ป แบบ และจ� ำ นวนเงิ น ค่ า ตอบแทน
รวมทั้ ง นโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
กรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
• วาระการแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญชี : บริ ษั ท ได้ ใ ห้
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี
ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ
ค่ า ตอบแทน จ� ำ นวนปี ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ษั ท (กรณี แ ต่ ง ตั้ ง
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ร ายเดิ ม ) วิ ธี การพิ จารณาความเหมาะสมของ
ค่าสอบบัญชี ซึง่ ได้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• วาระการจัดสรรก�ำไรและการจ่ายเงินปันผล :
บริษทั ได้ให้รายละเอียดเกีย่ วกับการจัดสรรก�ำไรและเงินทุนส�ำรอง
จ�ำนวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไป
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ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
(Record Date) เพือ่ ก�ำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
1.3 วันประชุมผูถ้ อื หุน้ เลขานุการบริษทั จะชีแ้ จงสิทธิ
และหน้าที่ ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัท
ก�ำหนดให้นบั จ�ำนวนหุน้ สามัญ 1 หุน้ มีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียง
1 เสียง การลงคะแนนให้กระท�ำโดยเปิดเผย บริษทั ได้นำ� ระบบ
Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียน และ
ในการนับคะแนนแต่ละวาระ แสดงผลคะแนนผ่านหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลผลคะแนนขึ้นโปรเจคเตอร์ ให้ผู้ถือหุ้น
เห็นพร้อมกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีกรรมการ
เข้าร่วมประชุม 13 ท่าน ซึง่ รวมประธานกรรมการบริษทั นอกจาก
นี้กรรมการผู้อ�ำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมประชุม
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถซักถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้ และบริษทั ฯ
ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
แต่ละวาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท
ส�ำนักงานอีวาย จ�ำกัด รวมทัง้ ตัวแทนบริษทั ทีป่ รึกษากฎหมาย
เพือ่ ให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ
และบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์
ในวันที่ 26 เมษายน 2562
1.4 หลั ง วั น ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท เผยแพร่ ม ติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และมีการ
บันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บนั ทึกรายชือ่
กรรมการ กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารพร้อมต�ำแหน่ง ทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ ำ� คัญ
ค�ำชีแ้ จงของกรรมการ รวมทัง้ มติทปี่ ระชุมและผลการลงคะแนน
ไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ ได้เผยแพร่
ข้อมูลไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน หลังวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ 14 วัน

2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ แ ละความเท่ า เที ย มกั น ของ
ผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผูถ้ อื หุน้
ทุกรายมีสทิ ธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมเอกสารประกอบแก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน
ก่อนวันประชุม โดยได้จดั ท�ำหนังสือเชิญประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึง่ ฉบับภาษาอังกฤษผูถ้ อื หุน้ สามารถดูได้จาก
www.farmhouse.co.th นอกจากนีห้ ากมีความจ�ำเป็นต้องเสนอ
วาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวโยงกับผล
ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องในเงือ่ นไข หรือ กฎระเบียบ
ของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะ
เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นกรณีไป และบริษทั ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้า 1 เดือน โดยในปี 2562 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม ถึง 30
ธันวาคม 2562

บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มอบฉั น ทะให้
บุคคลอืน่ หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียง
แทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสารทีต่ อ้ งใช้
ส�ำหรับผูม้ าประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดงขัน้ ตอนการ
เข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม และสามารถ Download ได้จาก www. farmhouse.co.th
ตามแบบพิมพ์ทกี่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด มี 3 แบบ โดยสามารถ
เลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ก�ำหนด
ทิศทางการลงคะแนนได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งขั้นตอนการ
ออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยนับ
จ�ำนวนหุน้ สามัญ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประชุม และได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ โดยตรวจ
นับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยระบุผลการลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งมติ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้ นีว้ าระแต่งตัง้ กรรมการ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็น

รายบุ ค คล และไม่ มี การเพิ่ ม วาระการประชุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง
เป็นการล่วงหน้า
2.2 ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึงก�ำหนดให้มีมาตรการ
การท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ดังนี้

1. กรณีทเี่ ป็นรายการทีเ่ ป็นปกติประจ�ำ  และท�ำกัน
ต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการ สามารถ
ด�ำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้วา่ ราคาทีซ่ อื้ ขายนัน้ เป็นราคา
ยุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไข
อืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น ทีจ่ ะน�ำมาตัดสิน ในการท�ำรายการดังกล่าว ฝ่าย
บริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เพือ่ น�ำมา
ใช้ในการประกอบค�ำอธิบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรณีที่เป็นรายการที่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติประจ�ำ 
แต่เป็นรายการที่เป็นนัยส�ำคัญ หากบริษัท มีการท�ำรายการ
ในลักษณะเช่นนีก้ บั บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้อง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้
ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ หรือส�ำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ทีเ่ ป็นอิสระจากบริษทั
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว
2.3 การดู แ ลการใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน บริ ษั ท มี ก าร
ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีการก�ำหนด “นโยบาย ค�ำสั่ง
และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการน�ำข้อมูลภายใน
ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน” (ซึ่งนโยบายดังกล่าว
ได้ ถู ก บั น ทึ ก เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรไว้ ใ นรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2545) ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมา กรรมการ
บริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผูบ้ ริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทุกครัง้ และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
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3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
โดยปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เหล่านี้ได้รบั การดูแลอย่างดี โดยได้กำ� หนดความรับผิดชอบต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ดังนี้

ต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ
ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อ
ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ จะ
ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ อันจะน�ำไปสู่
ความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษทั ให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนือ่ ง ให้ผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศส�ำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตาม
รอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์
ตามกฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่กระท�ำการใดๆ ทีม่ ี
ลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศ
ของบริษทั
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�ำปี
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6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
7. เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ง ค� ำ ถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ
บริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบและศึกษาข้อมูล
ก่อนการประชุม
9. อ�ำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัน
เวลา สถานที่ และวิธกี าร ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วม
ประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ด�ำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ ด้วยความมีเหตุมผี ล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท
เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สนิ ของตนเอง ขจัดการแสวงหา
ผลประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยมีการก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีแ่ น่นอน คือ บริษทั
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 ของก�ำไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ
ผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของ
บริษัท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงาน
ดังนี้

เงินปันผล ปี 2561
จากก�ำไรสุทธิและก�ำไรสะสมส�ำหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
จากก�ำไรสุทธิและก�ำไรสะสมของ ปี 2561
รวม

เงินปันผล ปี 2562
จากก�ำไรสุทธิและก�ำไรสะสมส�ำหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
จากก�ำไรสุทธิและก�ำไรสะสมของ ปี 2562

ต่อลูกค้า
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนั กว่ า ความพึ ง พอใจและ
ความเชือ่ มัน่ ของลูกค้าเป็นกุญแจส�ำคัญ อันน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ
ของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจด้านผลิต จ�ำหน่ายสินค้า และบริการที่
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
2. ด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุง่ มัน่ พัฒนาสินค้าและบริการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับการ
ให้ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปดิ บัง หรือบิดเบือนข้อ
เท็จจริง
3. ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือ่ สัตย์ สุจริต เป็นธรรม
และไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษา
ความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง
หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อนื่ ใดที่ไม่สจุ ริตจากลูกค้า ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม

บาท ต่อหุ้น

จ่ายเมื่อวันที่

0.75
0.85
1.60

วันที่ 13 กันยายน 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

บาท ต่อหุ้น

จ่ายเมื่อวันที่

0.81
รอเสนอ และอนุมัติ

วันที่ 19 กันยายน 2562
รอเสนอ และอนุมัติ

5. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ ให้รบี แจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ร้องเรียนต่อบริษัท และค�ำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และ
ด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม
ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็น
ศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และค�ำปรึกษาใน
ตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ทหี่ มายเลข
โทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และ ทางเว็บไซต์
www.farmhouse.co.th หรือ เฟชบุ๊ค www.facebook.com/
FarmhouseThai ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและ
ด�ำเนินการอย่างถึงทีส่ ดุ เพือ่ ให้คำ� ขอต่างๆ ได้รบั การตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว สร้างความมัน่ ใจต่อลูกค้าและผูบ้ ริโภค

ต่อคู่ค้า
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค
และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
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1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value
Chain) ทีม่ กี ารด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
เสมอภาค และเคารพซึง่ กันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคูค่ า้ ไม่
น�ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์ตนเองหรือผูเ้ กีย่ วข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลก
เปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและ
บริการ เพือ่ การเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงทางการค้ า และให้ ข ้ อ มู ล ที่
ถูกต้อง ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้รบี เจรจากับคูค่ า้ เป็นการ
ล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อนื่ ใด ซึง่ อยูน่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า

ต่อคู่แข่ง
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมาย โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่
เป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ทีบ่ ริษทั เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า โดยในปี
ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่ง
ทางการค้า

ต่อเจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
หลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดย
ก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ กลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันอย่าง
เคร่งครัด
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3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน
และความสามารถในการช�ำระหนีท้ ดี่ ี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่
ให้รบี แจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบเป็นการล่วงหน้าเพือ่ ร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ในปี 2562 บริษทั ฯ จ่ายเงินให้กบั เจ้าหนีก้ ารค้าตรงตาม
เงื่อนไขการช�ำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัด
ช�ำระแต่อย่างใด และปัจจุบนั บริษทั ฯ ไม่มเี จ้าหนีเ้ งินกูใ้ ดๆ

ต่อพนักงาน
คณะกรรมการบริษทั ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่
และเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของบริษัท โดยก�ำหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานตลอดจนไม่เปิดเผย
หรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอก
หรือผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง
2. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อ
บังคับเกีย่ วกับการท�ำงานของบริษทั
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ ไม่กดี กันด้วยเหตุทางเพศ สีผวิ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ
ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบตั งิ าน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารฝึกอบรม แลกเปลีย่ น
ความรู้ เพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทัว่ ถึง
สร้างความมัน่ คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตาม
ศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงานและการพัฒนาบริษทั
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบตั งิ าน

7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่
พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
การท�ำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ
และร้องทุกข์เกีย่ วกับการท�ำงาน ซึง่ ข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั การ
พิจารณาและก�ำหนดวิธกี ารแก้ไข เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่าย
และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการท�ำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการท�ำงานโดยค�ำนึงถึงหลัก
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพือ่ เป็นการส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการ
ด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของพนั ก งานว่ า เป็ น
ทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลือ่ นองค์กร
ไปสูค่ วามส�ำเร็จ บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเคารพต่อศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ และสิทธิพนื้ ฐานของมนุษยชน
บริษัท มีการส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ เพิ่มขีด
ความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ ถึง พร้อมทัง้ ให้โอกาสในการ
เจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทมีการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมทีด่ ีในการปฏิบตั งิ าน ค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ต่ อ ชี วิ ต สุ ข ภาพและทรั พ ย์ สิ น ของพนั ก งาน พร้ อ มจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานขึน้ มา
ดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีผ่านรูปแบบสวัสดิการด้านต่างๆให้กับพนักงาน เพื่อความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
• ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น ห้องพยาบาล
ประจ�ำบริษทั ห้องอาหาร กองทุนเงินทดแทน ค่ารักษาพยาบาล
นอกเหนือจากกฎหมายก�ำหนด ประกันอุบตั เิ หตุให้กบั พนักงาน
ทุกคนคุม้ ครอง 24 ชัว่ โมง ตรวจสุขภาพประจ�ำปี และฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ

• ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่ง
พนักงาน ชุดยูนฟิ อร์ม เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ทุนการศึกษา
บุตร ซื้อสินค้าราคาพิเศษ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการด้านดอกเบีย้ ทีพ่ กั อาศัย ฯลฯ
• ด้านขวัญและก�ำลังใจ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
รางวัลพนักงานอายุงาน 10 ปี เงินรางวัลจูงใจ กิจกรรม
นันทนาการ งานเลี้ยงประจ�ำปี เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน
หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวติ ฯลฯ
• ด้านเงินออมเพือ่ อนาคต เช่น เงินฝากพนักงานอัตรา
ดอกเบีย้ สูงกว่าท้องตลาด กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินบ�ำเหน็จ
เกษียณ ฯลฯ
บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสภาพแวดล้อม โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานใน
สถานประกอบการ” เพือ่ ด�ำเนินงานเกีย่ วกับความปลอดภัยและ
อนามัยที่ดี มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ท�ำงาน
อย่างสม�่ำเสมอ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด
24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั พร้อมทัง้ จัดเตรียมเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
และอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน โดยดูแล
ให้พนักงานใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ปอ้ งกันอุบตั ภิ ยั อย่างเคร่งครัด
และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์
ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณ
เตือนภัย เครือ่ งดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เครือ่ งช่วยหายใจ
เป็นต้น ซึ่งจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและป้องกันอัคคีภัย
เป็นประจ�ำทุกปีทงั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ นอกจากนีย้ งั มีการ
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังดูทรัพย์สินของพนักงาน
และบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
บริษัทได้ให้การสนับสนุนการจัดท�ำกิจกรรม 5ส. และ
กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการ สร้างเสริมสุขภาพเพื่อ
รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในสถานทีท่ ำ� งานให้นา่ อยู่ โดยมีกจิ กรรมรณรงค์
และฝึกอบรมให้พนักงานสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
ดืม่ เหล้า อุบตั เิ หตุจากการเดินทางและ ยาเสพติดทุกประเภท
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บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้าน
สวัสดิการ และเป็นสือ่ กลางให้ความช่วยเหลือในเรือ่ งสวัสดิการ
ต่างๆให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้
พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวัน
ท�ำบุญบริษทั และ กิจกรรมเพือ่ สังคม โดยมีหลักปรัชญาในการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ เพือ่ น�ำมาปรับใช้ในชีวติ ครอบครัว และ
การท�ำงานซึง่ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้

ต่อชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม โดยให้ความส�ำคัญ
กับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
ความมั่นคง และสุขอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งสังคม
และส่วนรวมที่ดี อีกทั้งยังแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรม
สร้างสรรค์สงั คม ปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ไม่ดำ� เนินธุรกิจทีท่ ำ� ให้สงั คมเสือ่ มลง และไม่ละเมิด
สิทธิของบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูร่ ว่ มในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึน้ ในบริษทั และพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง
3. ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความ
ส�ำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ สนับสนุน
การศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
บริเวณรอบๆ โรงงาน
4. ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาและ
ผลกระทบอันอาจเกิดขึน้ กับชุมชนโดยรอบ เพือ่ จัดการแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่าง
โรงงานและชุมชนอย่างไม่มปี ญั หาขัดแย้งและเอือ้ ประโยชน์ซง่ึ กัน
และกัน
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5. ก�ำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการด�ำเนินงาน
ของบริษทั
6. ท�ำการส�ำรวจพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความ
ต้องการของชุมชน เพือ่ ให้การตอบสนองและการพัฒนาแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมของท้องถิน่ ทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ที่สังคมและชุมชน
จะพึงได้รบั อย่างยัง่ ยืน
8. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้ งถิน่
9. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
10. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุน
การจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
11. สร้างความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัท
กับชุมชนและสังคม บนพืน้ ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็น
ธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนงานประจ�ำปี เพื่อ
ด�ำเนินการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงานจนถึง
การพัฒนาสังคมในวงกว้าง การจัดกิจกรรมสอนท�ำอาหารว่าง
อย่างง่ายให้แก่เด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่อยู่โดยรอบ
โรงงาน เพือ่ เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กบั ชุมชนและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างบริษทั ฯ และชุมชน ตลอดจนสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กบั องค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคม
เสมอมา เช่น การทอดกฐินสามัคคีกบั ทางวัดใกล้ชมุ ชน รวมถึง
หน่วยงานเพื่อสังคมในชุมชน การมอบเงินบริจาคและสิ่งของ
ต่างๆ ให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆทัว่ ประเทศ (รายละเอียด
เพิม่ เติมดูจาก รายงานแห่งความยัง่ ยืน)

ต่อสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้

พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึง
คุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ทัง้ พืน้ ที่โดยรอบโรงงานและ
ในระดับประเทศ
บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมเป็นอย่างยิง่ การเลือกเทคโนโลยี กระบวนการผลิต
และกระบวนการก�ำจัดของเสีย รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการ
ด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงาน
ทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิง่
แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบ�ำบัด และฟื้นฟู
การทดแทน การเฝ้ า ระวั ง ดู แ ลและป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
5. มีระบบคัดเลือกคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain)
ทีด่ ำ� เนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม
7. ค�ำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยไม่ ก ่ อ ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ ความเสี ย หายของ
สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชน หรือเกิดน้อยทีส่ ดุ
8. เป็ น ผู ้ น� ำ ในการส่ ง เสริ ม การใช้ แ ละการอนุ รั ก ษ์
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและส่วนรวม
อย่างยัง่ ยืน

ต่อภาครัฐ
คณะกรรมการบริ ษั ท ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบของภาครัฐ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ศึกษาและท�ำความเข้าใจในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบตั งิ านและไม่ดำ� เนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง เมือ่ มีการติดต่อท�ำธุรกรรม
กับเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้ า งสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งบริ ษั ท และภาครั ฐ ใน
ขอบเขตทีเ่ หมาะสม
4. ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิน่
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจแบบสุจริต ซือ่ ตรงให้ความร่วมมือ
สนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด มีการช�ำระภาษีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก
ณ ทีจ่ า่ ย ภาษีปา้ ย ภาษีโรงเรือน ภาษีศลุ กากร อากรแสตมป์
รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ทุกประเภท

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ข้อผูกพันตามสัญญาทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั
และไม่น�ำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้
โดยมิได้รบั อนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่
ละเมิดหรือน�ำผลงานของผูอ้ นื่ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน เว้นแต่
ได้รบั อนุญาตหรือให้คา่ ตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานทีพ่ นักงานได้สร้างสรรค์หรือทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ให้ถอื เป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั และเมือ่
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พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สิน
ทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ใน
รูปแบบใด และในปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้มีกรณีละเมิดทรัพย์
สินทางปัญญาแต่อย่างใด

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำนโยบายต่อต้านการทุจริต เพือ่
เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัท และเพื่อเป็นข้อ
ก�ำหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย เพือ่ พัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืน ดังนี้

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริ ษั ท เคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดย
ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้

1. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้อง
ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับ
เรือ่ งทุจริต ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม และมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามที่
ก�ำหนดไว้ใน “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ”ี รวมทัง้ ระเบียบ
และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบตั อิ นื่ ใดทีบ่ ริษทั จะก�ำหนดขึน้ ต่อไป

1. ไม่กระท�ำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิด
สิทธิมนุษยชน
2. ให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแก่
พนักงาน เพือ่ น�ำไปเป็นส่วนหนึง่ ในการปฏิบตั งิ าน
3. ไม่จ�ำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทาง
ความคิด เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรือ่ งอืน่ ใด
ทัง้ นี้ พึงหลีกเลีย่ งการแสดงความคิดเห็นทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สาร เพือ่ ให้พนักงานหรือผูท้ ี่
เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษทั และค�ำร้องเรียนพึงได้รบั การ
เอาใจใส่และด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน
“บริษัท” เป็นผู้น�ำในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายเบเกอรี่
ที่สร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้พัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับ
การทุจริตทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ดังนัน้ จึงได้ลง
นามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต” โดยผ่านการรับรองเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 22
เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ จะด�ำเนินการตาม
นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไป ด้ ว ยความ
ตระหนั กว่ า การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น จะเป็ น อุ ป สรรคที่ ส� ำ คั ญ
ต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ
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2. บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติ และ
รักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับ
ไม่ได้ ทัง้ การกระท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
3. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พงึ
ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายการทุจริต
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาหรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
รวมทัง้ จัดให้มชี อ่ งทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก
ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามระเบียบทีบ่ ริษทั ก�ำหนด
4. บริษัทต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน
ที่ปฏิเสธการทุจริต หรือแจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยบริษทั จะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน
ที่ปฏิเสธการทุจริต แม้ว่าการกระท�ำนั้นจะท�ำให้บริษัทสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ
5. ผู้ที่กระท�ำทุจริต เป็นการท�ำผิดต่อแนวทางปฏิบัติ
ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ
ที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระท�ำนัน้ ผิดกฎหมาย
6. บริษัทก�ำหนดให้ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้าน
การทุจริตผ่านสือ่ ทัง้ ภายในและภายนอก เช่น Intranet Website
บริษัท และรายงานประจ�ำปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษัท
เป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน

ในปี 2562 ในฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ด�ำเนินการ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั
ระดับการพัฒนาความยัง่ ยืนเรือ่ ง Anti-Corruption ของบริษทั ฯ
อยู่ในระดับที่ 4 Certified (ซึง่ เป็นระดับทีม่ กี ารแสดงให้เห็นถึง
การน�ำไปปฏิบตั ิ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการทัง้ หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ การได้รบั การ
รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต หรือได้ผา่ นการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระจาก
หน่วยงานภายนอก ต่อการด�ำเนินการตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้
พนักงาน คูค่ า้ ทีท่ ำ� ธุรกิจร่วมกัน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกส่วนทัง้
ในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ให้รบั ทราบ ว่าบริษทั ฯ ไม่ยอมรับการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้ประเมิน
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน ก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนและมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสีย่ ง
ดังกล่าว เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ ได้อย่างสม�ำ่ เสมอ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้พนักงาน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ
สารแสดงเจตนารมณ์ตอ่ ต้านการทุจริตจากกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
การบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption” ส�ำหรับพนักงาน
การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้าน
การทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับเป็นประจ�ำทุกปี

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการมีระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการเปิดเผยสารสนเทศส�ำคัญทีม่ หี รือ
อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูส้ นใจลงทุนได้ทราบข่าวสารทีส่ ำ� คัญ
อย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น

1. สารสนเทศทีร่ ายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่
งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปี
2. สารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/
จ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน
การจ่าย/ไม่จา่ ยปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ
โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และส่ ง ในรู ป แบบเอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ ต ่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยภายในเวลาทีก่ ำ� หนด เพือ่ เผยแพร่ตอ่ ไป พร้อมทัง้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั www.farmhouse.co.th ทัง้ ภาษา
ไทย และภาษาอังกฤษ และในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ไม่ถกู ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด�ำเนินการเนื่องมาจากการ
เปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์บริษทั ประกอบด้วย
• วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั
• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
• กฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
• กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณ
ของผูต้ รวจสอบภายใน
• รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
• งบการเงินรายไตรมาส และประจ�ำปี ทัง้ ฉบับปัจจุบนั
และของปีกอ่ นหน้า
• รายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1
• การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน Opportunity day
• หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งบรรจุวาระ
การประชุม
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้
• และข่าวสารทางการตลาดต่างๆ และการท�ำกิจกรรม
ทางสังคมของบริษทั
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คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท
ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้
ก�ำชับให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลทีค่ รบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชือ่ ถือได้ สม�ำ่ เสมอ และ
ทันเวลา รวมถึงได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงินเป็นประจ�ำทุกปี และในปี 2562 ได้จดั ท�ำค�ำอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผย
งบการเงิน ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญและยึดถือ
ปฏิบตั มิ าโดยตลอด
ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั้ ได้มอบหมายให้
กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ท�ำหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุน
สถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์ ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อ
ขอทราบข้อมูลบริษทั ได้ที่โทร 02-209-3000 ต่อ 3444 หรือที่
website www.farmhouse.co.th หรือที่ e-mail address
petcharat.ana@pbplc.co.th
นอกจากนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ สหพัฒน์ ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน
พบกลุม่ สหพัฒน์” ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 11 ณ ศูนย์นทิ รรศการและ
การประชุมไบเทค เมือ่ วันศุกร์ที่ 28 มิถนุ ายน 2562 โดยมีการ
จัดท�ำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษทั ฯ
และบริษทั ในกลุม่ สหพัฒน์ มอบให้กบั นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวม
ถึงสือ่ มวลชนทีม่ าร่วมงาน นอกจากนี้ ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ มี
การให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องซึง่ ติดต่อเข้ามาทางอีเมล์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการของบริษทั มีจำ� นวน 14 ท่าน ประกอบด้วย
• กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 5 ท่าน
• กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร 4 ท่าน
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• กรรมการตรวจสอบและอิสระ 5 ท่าน (ในกรรมการ
อิสระ 5 ท่านนี้ มี 4 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ)
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยกรรมการ
บริษัท มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตาม
ข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจากต�ำแหน่ง โดย
กรรมการทีอ่ ยู่ในต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นั้น เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่ จ�ำนวนกรรมการบริษทั มีมากกว่าแนวปฏิบตั ิ
ทีด่ ี ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 เนือ่ งจากคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยบุคคล
ซึง่ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความ
สามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั เข้าใจบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ มีภาวะผูน้ ำ 
� ให้ขอ้ เสนอแนะ ในทุกๆ ด้าน และ
ให้แง่คดิ กับบริษทั เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
คณะกรรมการบริษทั มีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของบริษทั
ไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ ก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และผูถ้ อื หุน้

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการมีจำ� นวน
ทั้งสิ้น 3 คณะ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน
อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของคณะกรรมการ
บริษทั ซึง่ ได้มกี ารก�ำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดหน้า 42
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและบริ ห ารความเสี่ ย ง ตาม
รายละเอี ย ดหน้ า 46 และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดหน้า 47

5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษทั มีสว่ นร่วมในการให้ความเห็นชอบ
วิสยั ทัศน์และภารกิจของบริษทั และเพือ่ ทีจ่ ะด�ำเนินการ ให้เป็นไป
ตามวิสยั ทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มกี ารแต่งตัง้
คณะท�ำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อก�ำหนดแผนกลยุทธ์รวมของ
บริษัท และจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็น
แนวทางในการด�ำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม
ปรับปรุง และประเมินผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
และงบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้
ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้ประกาศใช้ “หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560” ซึ่งให้ความส�ำคัญในเรื่องความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั จึงได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจใหม่ เมือ่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้น�ำในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และอาหาร ทีส่ ะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
และมีคณุ ภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค สังคม
และสิง่ แวดล้อม
พันธกิจ (Mission)
1. วิจยั พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ เน้นวัตถุดบิ จากธรรมชาติ มีคณ
ุ ภาพทีด่ ี
อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภค
2. พัฒนาระบบการผลิตให้ทนั สมัย สะอาด ปลอดภัย
ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ระบบอั จ ฉริ ย ะ ระบบการควบคุ ม ที่ ดี
มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดย
น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหาร
จัดการ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผูบ้ ริโภคอย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัยทันต่อความต้องการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มคี วาม
รูท้ นั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก มีความคิด

สร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพือ่ สร้างโอกาสเติบโตใน
หน้าทีก่ ารงาน
5. รูร้ กั สามัคคี ให้ความเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ สร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
ให้กบั องค์กร
ในด้านบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารบริษัท
ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้างและ
การปฏิบัติตามหน้าที่ มีการก�ำหนดระดับอ�ำนาจด�ำเนินการ
ในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ ได้มกี ารสือ่ สารบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
โดยเฉพาะการลงนามผูกพันบริษัท ได้ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้แล้วว่า ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราส�ำคัญของบริษทั โดยคณะกรรมการอาจก�ำหนดชือ่
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราส�ำคัญ
ของบริษทั ตามข้อบังคับ ของบริษทั

จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการกระท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
จึงได้ออกข้อพึงปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ
พนักงาน เพือ่ เป็นแนวทางการด�ำเนินกิจการของบริษทั กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และ พนักงานทุกคน มีภาระหน้าทีร่ ว่ มกันในการปฏิบตั ิ
หน้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ
ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทัง้ ต้องใช้วจิ ารณญาณ
อย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจด�ำเนินการใด ๆ ละเว้นการกระท�ำ 
ทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั และส่วนรวม
การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษทั เป็นกรรมการที่ไม่มสี ว่ นร่วม
ในการบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ทัง้ นี้ มีการแยกอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างกันอย่างชัดเจน
เลขานุการบริษทั คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ นางสาว
เพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
บริหารและฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่
เหมาะสม ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
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1. ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามอย่างถูกต้องและสม�ำ่ เสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ
ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ ด�ำเนินการให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั
3. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และ ประชุมกรรมการบริษทั
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และข้อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
5. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั
• หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
• รายงานการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั
ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
• รายงานประจ�ำปี
• แบบ 56-1
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการหรือผูบ้ ริหาร
8. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ประกาศก�ำหนด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้
ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้แนวความคิดที่ว่า
ระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึง่ ระบบใดโดยเฉพาะหรือ
เป็นระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจ�ำขององค์กร แต่การ
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ควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่าย
บริหารใช้ปฏิบตั งิ านการจัดให้มกี ารควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล
และสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในทีด่ ี ทัง้ นี้ บริษทั มีการ
ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอ�ำนาจอนุมัติและด�ำเนินการ
ซึ่งจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระจายอ�ำนาจการบริหาร
และอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงไปตามแต่ละล�ำดับขั้น เพื่อให้
การบริหารงานสามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโต
ของบริษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของการมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และการบริหารความเสีย่ ง
อย่างเหมาะสม จึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทีม่ ี
สายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงาน
ตามแผนงานที่วางไว้เป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม�ำ่ เสมอ ในกรณีทผี่ ตู้ รวจสอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า
หน่วยงานใดมีความบกพร่อง มีความเสี่ยง มีความประมาท
เลินเล่อ ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ ผิดหลัก
จริ ย ธรรมหรื อ คุ ณ ธรรม ให้ ผู ้ ต รวจสอบภายในรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและเสนอไปยังกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ให้มีการสั่งการ เพื่อตรวจสอบระบบนั้นๆ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้

5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความ
จ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระชัดเจน เพือ่ ทบทวนและพิจารณา
ผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจนงบการเงิน
ประจ�ำเดือน และ ก�ำหนดนโยบายการบริหารทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็น
โดยมีเลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
ทราบด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ เอกสารประกอบการประชุ ม ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม
ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยก�ำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า
ตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ ในปี 2562
ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จ�ำนวน 12
ครัง้ ตามรายละเอียดหน้า 40-41

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการที่
เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สรุปสาระส�ำคัญ และมติคณะ
กรรมการบริษทั ไว้อย่างชัดเจน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการแต่ละท่าน
ได้รบั รายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน

5.5 การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยได้มกี ารประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษทั เป็นการประเมินผลรายปี และในการประชุม
คณะกรรมบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่
ประชุมรับทราบการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการ
ประจ�ำปี 2562 โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน มีคำ� ถามทัง้ หมด
43 ข้อ มีหวั ข้อประเมินดังนี้
• โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการ
• ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผูบ้ ริหาร
สรุปผลโดยรวมได้วา่ ประสิทธิผลในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะกรรมการบริษทั อยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการ : บริษทั ได้กำ� หนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทั ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้ขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการน�ำไป
จัดสรรเอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มตาม
ปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้

ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร : บริษทั ได้กำ� หนดค่าตอบแทน
ของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ในแต่ละปี และผลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหาร
แต่ละท่าน โดยใช้ระบบ Key Performance Indicators (KPIs)
ปี 2562 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังรายละเอียด เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ และ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ตามรายละเอียดหน้า 50-51

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วม
อบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูน
ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง และได้นำ� ความรูด้ งั กล่าว
มาประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยในปี 2562
กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั งิ านในหัวข้อทีส่ ำ� คัญ เช่น นักบริหารยุทธศาสตร์ธรุ กิจ
เชิงบวก (The Master) การอบรมหลักสูตร TFRS ทุกฉบับ
ปี 2562 และ Update ภาษี ปี 2562 เป็นต้น
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อบริษัทมีการแต่งตั้ง
กรรมการท่านใหม่ ทางคณะกรรมการจะจัดให้มกี ารประชุมเพือ่
ชีแ้ จงรายละเอียดของบริษทั และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของการ
เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้ง
เอกสารเกีย่ วกับกฎบัตรของกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง รายงานประจ�ำปี
และตอบข้อซักถาม ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ

5.8 แผนการสืบทอดต�ำแหน่งงาน (Succession Plan)
บริษัท ได้มีการจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงาน
(Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหาร
ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั เป็นไป
อย่างต่อเนือ่ ง และมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ อยูเ่ สมอ บริษทั ได้วาง
นโยบายในการสืบทอดต�ำแหน่งงานในหน้าที่ต่างๆ โดยเตรียม
บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ เพือ่ ทดแทนและปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างต่อเนือ่ ง ในกรณีทอี่ งค์กรมีการปรับเปลีย่ นต�ำแหน่งหน้าที่
เพื่อก้าวสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นหรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจาก
ต�ำแหน่งเดิม โดยการลาออกหรือเกษียณอายุ ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
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1. จัดให้มผี บู้ ริหารระดับรองๆ ลงไป ได้มโี อกาสใกล้ชดิ
และได้ท�ำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงทั้งในระดับสายงานและ
ข้ามสายงาน
2. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มี
ความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้นเพื่อรับงานบริหาร
ระดับสูง
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของ
สายงานอืน่ ในกรณีจำ� เป็น
4. ก�ำหนดให้ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้
สืบทอดและวางต�ำแหน่งให้เหมาะสม
5. จัดให้มี Committee ต่างๆ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนางาน
และศักยภาพของกรอบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
6. จั ด อบรมผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และระดั บ กลางให้ มี
จิตส�ำนึกในความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและ
มององค์กรในภาพรวมมากยิง่ ขึน้
7. จัดอบรมผูบ้ ริหารในแต่ละฝ่ายให้มศี กั ยภาพมากขึน้
ฝึกการวางแผนล่วงหน้าและเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ
ให้แก่ผบู้ ริหารระดับรองๆ
8. พัฒนาให้ผบู้ ริหารระดับรองๆ ได้จดั ท�ำแผนงานและ
น�ำเสนออย่างเป็นระบบ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดถือ
ธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพือ่ การปฏิบตั ติ อ่ กัน อยูร่ ว่ มกันในสังคม
อย่างมีความสุข
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การปฏิบัติตาม CG CODE
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะ
ผูน้ ำ� ขององค์กร ได้ศกึ ษาและได้รบั ฟังค�ำบรรยายหลักปฏิบตั ติ าม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560
(CG Code) จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการน�ำไปใช้
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในปี
2562 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดท�ำ  “หลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 2” ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate
Governance Code for Listed Companies 2017) เพื่อให้
กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทุกคนรับทราบ
และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลัก
ปฏิบตั ิใน CG Code แต่ละข้อ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า มีกระบวนการที่
ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์
ในการสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยัง่ ยืน ตรงตามความมุง่ หวังของ
ทัง้ ภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบการ
ควบคุมภายใน จึงได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุม
ทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการ การด�ำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และการบริหารความเสีย่ ง ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอ ทีจ่ ะสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรม
ของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้ง ก�ำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในอย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนปรับปรุงและให้ความเชือ่ มัน่ ใน
ระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์
และความเสีย่ ง ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และมุง่ เน้นให้มกี ารพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่
ก�ำหนดไว้ และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ เป็นกรรมการอิสระ ท�ำหน้าทีส่ อบทานความเพียง
พอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นประจ�ำทุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัท
มีมติเป็นเอกฉันท์วา่ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในเหมาะสม
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการท�ำ
ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ ระบบการควบคุมภายใน ใน
หัวข้ออื่นๆ อย่างเพียงพอแล้ว ในการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทฯ ปี 2562 โดยบริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด ซึ่งเป็น
ผูต้ รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2562 รายงานว่า
จากการสอบทานงบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนิน
งานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ทำ� การประเมินระบบการควบคุมภายใน
โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO Internal Control Integrated 2013 Framework and Appendices: COSO 2013
ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการ
ด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสม
แบบเป็นนามธรรม ได้แก่ ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการ
ท�ำงาน เช่น มีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์กร ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี
(Tone at the Top) และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
บัญชี การจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตาม
ประเมินผล การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญ การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบจากภายนอก
ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กร
ประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ได้ดว้ ย
ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดและก่อให้เกิดความยัง่ ยืน จึงส่งเสริม
ให้เกิดจิตส�ำนึกทีด่ ี (Soft Control) ในการควบคุมบุคลากรส�ำหรับ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ในการท� ำ งานอย่ า งมี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบายหลักๆ รวมถึง
ระเบียบการปฏิบัติ (Hard Control) ในการด�ำเนินงานด้านธุรกิจ
และปฏิบัติการ มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับ
ทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนัก
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
กับการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017) อย่างชัดเจน หากพบว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานมีการฝ่าฝืนหรือกระท�ำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ จะพิจารณาและด�ำเนินการตามความเหมาะ
สม และในกรณีที่การกระท�ำดังกล่าว ขัดต่อระเบียบและข้อ
บังคับการท�ำงานด้วยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตาม
ลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

2. การประเมินความเสี่ยง
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบตั ิ
งานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์(Strategy)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting)
และด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ
(Compliance) รวมถึง บริษทั ฯ ยังได้มกี ารปรับเปลี่ยนแผนงาน
กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ปัจจัยเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่ำเสมอ
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2562 อันประกอบ
ด้วย สมาชิกของคณะกรรมการอิสระและกรรมการบริหารใน
แต่ละสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้รว่ มก�ำหนดหลักเกณฑ์ของการ
ประเมินความเสี่ยง ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ
ให้เหมาะสม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท ในการประเมินและบริหารความเสี่ยง
ของแต่ ล ะงาน ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด โดยได้กำ� หนดบทบาทหน้าที่ ความรับ
ผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกกระบวนการท�ำงานที่มี
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งการก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินที่เหมาะสม รวมถึงให้แต่ละส่วนงานได้รับรู้
ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร เพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ถูกต้อง ในระดับที่สามารถยอมรับได้

3. กิจกรรมการควบคุม
บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในกระบวนการทีส่ ำ� คัญ บริษทั ฯ
ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการควบคุมอย่างเหมาะสม
เช่น ด้านการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การขายสินค้า
การผลิต การขนส่ง การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศ
การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์
มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม ประเมินผล
และผู้อนุมัติ ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้ง การก�ำหนดวงเงินอ�ำนาจ
อนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน จัดให้มีแผนการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้
กรอบเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้ง จัดให้มีระบบงบประมาณ โดย
วิเคราะห์และควบคุมความคุม้ ค่าของการใช้จา่ ยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติอย่าง
สม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก�ำกับดูแลให้ดำ� เนินการ
ตามแนวทางที่ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบของ
บริษทั ฯ และมีการควบคุมทีเ่ พียงพอเหมาะสม โดยใช้ดชั นีวดั ผล
การปฏิบตั งิ าน (KPIs) เป็นเครือ่ งมือในการวางแผนและควบคุม
ผลการปฏิบตั งิ านในทุกระดับ เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
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และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก�ำหนดบุคลากร
ภายในองค์กรขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน
ของแต่ละระบบงาน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารและระบบสารสนเทศที่ดี
และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทัง้ ในระดับหน่วยงาน
และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารนั้น ถูกต้อง
เหมาะสม เป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ และมีการด�ำเนินงานและ
การควบคุมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการเงินและด้านการด�ำเนินงาน ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้ มีการ
บันทึกและสือ่ สารไปยังผูบ้ ริหารและบุคลากรอืน่ ภายในหน่วยงาน
ที่จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โดย
เฉพาะข่าวสาร ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะท�ำให้ผู้บริหาร
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยในแต่ละปี กรรมการผู้อ�ำนวย
การจะมีการสือ่ สารผ่านเสียงตามสายให้พนักงานภายในบริษทั ฯ
รับทราบถึงผลการด�ำเนินงานของปีที่ผ่านมา รวมถึง นโยบาย
ต่างๆ ที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ มีการจัดท�ำเอกสารประกอบการประชุม ที่ระบุ
ข้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น และเพี ย งพอต่ อ การตั ด สิ น ใจ และจั ด ส่ ง ให้
คณะกรรมการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดมีการ
ประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ที่มีการประชุม มีการจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ที่มีรายละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด
บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ทัง้ ภาคภาษาไทย
และภาคภาษาอังกฤษ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ ผู้บริหาร
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยก�ำหนดในหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมทุกครัง้ ไม่นอ้ ยกว่า

7-14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรายงานประจ�ำปี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ใน Website ของ
บริษัทฯ และผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการและผูบ้ ริหารได้
ตลอดจนให้ความส�ำคัญการควบคุมระบบสารสนเทศ ให้เอื้อ
อ�ำนวยต่อการปฏิบตั งิ านและการบริหาร ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
ให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดเพือ่ ความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ และจัดให้มกี ารตรวจสอบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
ข้อมูลสารสนเทศที่ ได้รับ ครบถ้วน ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
สอดคล้อง เป็นไปตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และเอือ้ ประโยชน์
เพื่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ได้จดั ให้มรี ะบบการส�ำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัย แผนงาน
ฉุกเฉินส�ำหรับป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศ อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ เพือ่ บริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์
มากยิง่ ขึน้ รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

5. การติดตามและประเมินผล
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่าง
สม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อพิจารณาและติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากผลการ
ด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด จะมีมติให้ฝ่าย
บริหารด�ำเนินการและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
บริษัท และจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อ
เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานกับเป้าหมาย และแผนงานของ
ทุกหน่วยงานที่ได้กำ� หนดไว้ เพือ่ รายงานให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังก�ำหนดให้มีการประเมิน
ผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงน�ำระบบการติดตาม
ประเมินผลโดยระบบ Balance Scorecard ซึ่งมีดัชนีชี้วัด
ผลการด�ำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicators) มาใช้
เป็นเครื่องมือวัดผลการด�ำเนินงานกับหน่วยงานผู้บริหารและ
พนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ของบริษัทฯ โดย
ทุกหน่วยงานจะรายงานผลการด�ำเนินงานและเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของดัชนีชวี้ ดั ต่างๆ ที่ได้กำ� หนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน
และให้มีการติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินผล โดยในแผนงานตรวจสอบประจ�ำปีของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ก�ำหนดให้มรี ะบบการติดตามผลของระบบงาน
ที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อให้
หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ
มีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท�ำหน้าที่หลักในการประเมินความเพียงพอ ความมี
ประสิทธิผล และติดตามผลการตรวจสอบของการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ
ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ทีพ่ จิ ารณาตามปัจจัยความเสีย่ ง
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำ 
ปรึกษา เพือ่ สนับสนุนให้บริษทั ฯ มีการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ รวมทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นและความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่
สมาชิก คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงาน
ราชการ และผู้มีส่วนได้เสีย
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
• ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน ส่วนตรวจสอบภายในได้ท�ำการสอบทาน
ผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
• การตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการ
บริหารความเสี่ยง ส่วนตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการสอบทาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า
มีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ สามารถจัดการความเสี่ยง
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ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วน
พร้อมทั้ง ยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ
• ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการ ส่วนตรวจสอบภายในได้สอบทานการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษทั ฯ มีโครงสร้างและการสนับสนุนของกระบวนการทีจ่ ำ� เป็น
ในการน�ำไปสูผ่ ลส�ำเร็จของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละโปร่งใส
และให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจน มีการน�ำทรัพยากร
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ส่วนตรวจสอบภายใน เป็นช่องทางหนึ่งในการรับ
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตจากพนักงานภายใน
บริษทั ฯ และบุคคลภายนอก เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำ� กับดูแลให้สว่ นตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณ
ที่ดี โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ก�ำหนดภารกิจ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ�ำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตลอดจนแนวทางการด�ำเนินการและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ไว้อย่างชัดเจน โดยการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน นั้น ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2562 ดร.วัชรี ถิ่นธานี ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ และเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และจากการประเมิ น ผลงานการ
ปฏิบัติงาน ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
ดร.วัชรี ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณา
ผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าว
อย่างสม�่ำเสมอ และหากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัย ที่มี
นัยส�ำคัญ ทีม่ ผี ลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษทั ฯ
จะมีการรายงานตรงต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการเพื่อด�ำเนินการ
แก้ไขอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อท�ำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้น ได้รับการ
ปฏิบัติตามภายในองค์กร
ส่วนตรวจสอบภายใน จะรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ จัดท�ำรายงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ความมีประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
การก�ำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพือ่ รักษาความเป็นอิสระ
และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยจะรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนน�ำเสนอรายงานต่างๆ ณ สิ้นปี เช่น รายงาน
ตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. รายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ส่วนตรวจสอบ
ภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้รับการ
ตรวจสอบ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบัติงานและเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

รายการระหว่างกัน
ในปี 2562 บริษทั มีการท�ำรายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 10 ของหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้ระบุวา่ รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธรุ กิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้
					มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
				
				
				
				
บุคคลทีอ่ าจมี
ลักษณะ
ลักษณะ
ความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์
รายการ

ส�ำหรับ ส�ำหรับ
งวดปี งวดปี
สิน้ สุด สิน้ สุด
วันที่
วันที่
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562 2561

ส�ำหรับ
งวดปี
สิน้ สุด
นโยบายการ
วันที่
ก�ำหนดราคาและ
31 ธ.ค. ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
2560

1. บมจ. ไทย
• TFMAMA
เพรซิเดนท์ฟดู ส์ ถือหุน้ ในบริษทั
(“TFMAMA”)
คิดเป็นร้อยละ 51.99
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

388.37
0.05

325.04
0.02

• ซือ้ ทีด่ นิ

-

-

• ค่าเช่าจ่าย

-

-

68.43 ตามทีป่ ระกาศจ่าย
- ด�ำเนินการตามธุรกิจ
ปกติทางการค้า
โดยมีเงือ่ นไขการค้า
โดยทัว่ ไป
54.00 ด�ำเนินการตามปกติ
ทางการค้า โดยมี
เงือ่ นไขการค้า
โดยทัว่ ไป
0.50 ด�ำเนินการตามปกติ
ทางการค้า โดยมี
เงือ่ นไขการค้า
โดยทัว่ ไป

• เงินปันผลจ่าย
• ซือ้ วัตถุดบิ

2. บมจ. สหพัฒนา • SPI ถือหุน้ ในบริษทั
อินเตอร์โฮลดิง้ คิดเป็นร้อยละ 21.69
(“SPI”)
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
นายวิชยั กุลสมภพ

• บริษทั ซือ้ รถยนต์
ตามสัญญาเช่า
การเงิน
• เงินปันผลจ่าย 161.81

149.58

3. บจ. เคอรี่
ฟลาวมิลล์
(“เคอรี”่ )

บริษทั ซือ้ แป้งสาลี 453.32
เพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ
ในการผลิตขนมปัง
และเบเกอรี่

491.63 541.58 ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ซึง่ ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด โดย
ค�ำนึงถึงปริมาณซือ้

• มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่
รายเดียวกัน ได้แก่
TFMAMA ซึง่ ถือหุน้
ในเคอรีค่ ดิ เป็นร้อยละ 39.00
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
และ ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

-

-

เป็นการท�ำสัญญา
ต่อเนือ่ งจาก PH
ซึง่ โอนกิจการให้ SPI
80.49 ตามทีป่ ระกาศจ่าย

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

89

					มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
				
				
				
				
บุคคลทีอ่ าจมี
ลักษณะ
ลักษณะ
ความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์
รายการ

ส�ำหรับ ส�ำหรับ
งวดปี งวดปี
สิน้ สุด สิน้ สุด
วันที่
วันที่
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562 2561

ส�ำหรับ
งวดปี
สิน้ สุด
นโยบายการ
วันที่
ก�ำหนดราคาและ
31 ธ.ค. ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
2560

4. บจ. ไดอิชิ
แพคเกจจิง้
(“ไดอิช”ิ )

• มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่
รายเดียวกัน ได้แก่
TFMAMA ซึง่ ถือหุน้ ใน
ไดอิชคิ ดิ เป็นร้อยละ 50.10
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
และ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

บริษทั ซือ้
11.48
บรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น
ฟิลม์ ฟรุต๊ พาย,
ฟิลม์ เดลีแ่ ซนด์วชิ ,
ฟิลม์ ขนมปัง
ฮอตดอก

3.95

13.24 ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ซึง่ ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด โดย
ค�ำนึงถึงปริมาณซือ้

5. บมจ.
สหพัฒนพิบลู
(“SPC”)

มีกรรมการเกีย่ วโยงกัน

• บริษทั ซือ้ วัตถุดบิ 11.48
ประเภทน�ำ้ ตาล

10.26

7.21

• เงินปันผลจ่าย

7.72

8.70

9.15

บริษทั ซือ้ วัตถุดบิ
0.04
ประเภทน�ำ้ มันปาล์ม

0.56

0.71

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ซึง่ ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด โดย
ค�ำนึงถึงปริมาณซือ้

6. บจ.ที.เจ.เอส.
มาร์เก็ตติง้

มีกรรมการร่วมกัน คือ
นางมาลี ตัง้ ใจสนอง

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ซึง่ ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด โดย
ค�ำนึงถึงปริมาณซือ้
ตามทีป่ ระกาศจ่าย

7. บจ. อเมริกนั ฟูด้ • บริษทั ถือหุน้ ใน BUD’s
บริษทั ซือ้ สินค้า
(“BUD’s)
คิดเป็นร้อยละ 9
ประเภทไอศกรีม
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นายวิชยั กุลสมภพ และ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

0.03

0.06

-

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ซึง่ ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด โดย
ค�ำนึงถึงปริมาณซือ้

8. บจ. เพรซิเดนท์ • บริษทั ถือหุน้ ใน PGH
• บริษทั ขายสินค้า
กรีน เฮ้าส์ ฟูด้ ส์ คิดเป็นร้อยละ 39
ให้กบั PGH เช่น
(“PGH”)
• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
เกล็ดขนมปัง
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย • บริษทั ให้บริการ
นางมาลี ตัง้ ใจสนอง และ
อืน่ ๆ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั • เงินปันผลรับ

3.16

2.86

2.48

3.27

2.64

2.71

5.21

4.68

0.82

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ซึง่ ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด
ตามอัตราทีต่ กลง
ร่วมกัน ซึง่ ใกล้เคียง
กับราคาตลาด ตาม
อัตราทีป่ ระกาศจ่าย
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					มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
				
				
				
				
บุคคลทีอ่ าจมี
ลักษณะ
ลักษณะ
ความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์
รายการ

9. กรรมการ

ส�ำหรับ ส�ำหรับ
งวดปี งวดปี
สิน้ สุด สิน้ สุด
วันที่
วันที่
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562 2561

การรับฝากเงิน
จากกรรมการ
ของบริษทั

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน
ผูส้ อบบัญชีได้พจิ ารณารายการระหว่างกัน และมีความ
เห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึง่ ส่วนใหญ่เกีย่ ว
เนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงือ่ นไขหรือกฎเกณฑ์ทตี่ กลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติ
ทางการค้า และได้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้คณะ
กรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ ในหลักการ ตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 ตามมาตรา 89/12 (1) ให้ฝา่ ยจัดการสามารถอนุมตั กิ ารท�ำ
ธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกับทีว่ ญิ ญูชน จะพึงกระท�ำกับคูส่ ญั ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคล
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายการ
ธุ ร กิ จ กั บ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งปี / งวด ให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมกับงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ�ำปี

-

71.39

ส�ำหรับ
งวดปี
สิน้ สุด
นโยบายการ
วันที่
ก�ำหนดราคาและ
31 ธ.ค. ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
2560

77.98 บริษทั ฯ ประกาศยกเลิก
เงินฝากพนักงาน โดย
ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2563
เป็นต้นไป จึงไม่มี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

แนวทางหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณารายการระหว่างกันของบริษทั
เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. บริษทั ฯ มีแนวทางในการ
ท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ใน
อนาคต โดยจะมีการก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ
ปกติธรุ กิจ และก�ำหนดมาตรการการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
ตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้

การท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
การท�ำรายการระหว่างกันยังคงด�ำเนินต่อไป จะมีประมาณ
มากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจ หรือก�ำลังการผลิต เพราะ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งเหล่านัน้ เป็น SUPPLY CHAIN ของ
บริษทั ความยืดหยุน่ และความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY
CHAIN จึงเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การแข่งขันของธุรกิจ และต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสียในที่สุด โดยการท�ำรายการระหว่างกันกับทุกรายก็เป็น
การด�ำเนินการค้าทางธุรกิจปกติไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์กบั
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงือ่ นไข
และราคา เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายได้รบั การดูแล
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
1. ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
สรุปผลการด�ำเนินงานของบริษัท
หน่วย:ล้านบาท

		
		
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

ปี 2562
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
7,743.97
7,848.62
4,143.42
3,600.55
1,791.63
210.55
1,700.74
3.78

98.67
100
53.51
46.49
22.83
2.68
21.67

ปี 2561
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
7,495.57
7,574.57
4,294.41
3,201.16
1,677.37
169.29
1,431.35
3.18

98.96
100
57.29
42.71
22.14
2.23
18.90

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
248.40
274.05
(150.99)
399.39
114.26
41.26
269.39
0.60

3.31
3.62
(3.52)
12.48
6.81
24.37
18.82
18.87

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้นแสดงเป็นร้อยละของรายได้
จากการขาย

บริษัท มีผลการด�ำเนินงานในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก
ปี2561 โดยมีรายได้รวมจ�ำนวน 7,848.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
274.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.62 และมีก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวน 1,700.74 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.82 จากปี 2561
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการวางจ�ำหน่ายสินค้า
แต่ละพืน้ ที่ ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค และมีปริมาณ
เพียงพอ รวมถึงการควบคุมด้านสินค้าคืนให้นอ้ ยลง นอกจากนี้
ยังมีการควบคุมค่าใช้จา่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกส่วนงาน
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2. ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถในการ
ท�ำก�ำไร (Results of Operations)
รายได้จากการขาย
บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2562 และ 2561
จ�ำนวน 7,743.97 ล้านบาท และ 7,495.57 ล้านบาท ตามลําดับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.31 และเมื่อแยกวิเคราะห์ตามประเภทช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่าย ส�ำหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ธุรกิจ
ค้าส่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.55 เนือ่ งจากสินค้ากลุม่ Sliced Bread มี
ยอดขายเติบโตร้อยละ 4.94 โดยมีผลมาจากการจัดรายการส่ง
เสริมการขายต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง ธุรกิจค้าปลีกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
0.87 และธุรกิจฟาสต์ฟดู้ & ร้านอาหาร มีอตั ราการเติบโตเพิม่
ขึน้ ร้อยละ 0.08

ทัง้ นีร้ ายได้จากการขายสามารถแยกตามประเภทช่องทางการจัดจ�ำหน่ายได้ดงั นี้

		
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก
ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร
ธุรกิจส่งออก
รวมทั้งสิ้น

ปี 2562
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
7,068.64
134.08
527.92
13.33
7,743.97

91.28
1.73
6.82
0.17
100.00

รายได้อื่น
ในปี 2562 บริษทั มีรายได้อนื่ จ�ำนวน 104.65 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 32.47 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
ดอกเบีย้ รับ จ�ำนวน 64.34 ล้านบาท ซึง่ มาจากเงินฝากธนาคาร
และการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลจ�ำนวน 6 กอง
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในปี 2562 มีจ�ำนวน 4,143.42 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 3.52 จากปีก่อน มีผลมาจากการควบคุมและ
บริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีผลให้ต้นทุน
การผลิตลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงมาจาก
ค่าก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้ามีราคาลดลงจากปีที่แล้ว
ท�ำให้บริษทั มีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้น ร้อยละ 46.49 เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น
ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 42.71
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ส�ำหรับปี 2562 จ�ำนวน
1,791.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.83 ต่อรายได้รวม เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 6.81 เมือ่ เปรียบเทียบปี 2561 ทัง้ นีค้ า่ ใช้จา่ ยในการขาย
และบริหารที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริม
การขาย เนื่องจากมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการท�ำ
รายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษทั ได้มากขึน้

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
6,826.40
132.92
527.48
8.77
7,495.57

91.07
1.77
7.04
0.12
100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
242.24
1.16
0.44
4.56
248.40

3.55
0.87
0.08
52.00
3.31

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า มีจ�ำนวน
4.12 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2562 มีจำ� นวน 6.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.08
จากปีกอ่ น เนือ่ งจากดอกเบีย้ จ่ายของสัญญาเช่าการเงินทีล่ ดลง
เนือ่ งจากสัญญาซือ้ รถบางส่วนครบก�ำหนดสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ส�ำหรับปี 2562 จ�ำนวน 210.56
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 41.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 24.38 เนื่องจากรายได้รวมและก�ำไรของกิจการปกติ
เพิม่ ขึน้ ส�ำหรับสัดส่วนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลต่อรายได้รวม ในปี
2562 และ 2561 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.68 และ ร้อยละ 2.23 ตามล�ำดับ
ก�ำไรสุทธิ
บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิ 1,700.74 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
18.82 เมื่อเปรียบเทียบกับปีกอ่ น และมีอตั ราก�ำไรสุทธิรอ้ ยละ
21.67 ของรายได้รวม ทั้งนี้เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และ
บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีกำ� ไรต่อหุน้ ในปี 2562 อยูท่ ี่ 3.78 บาทต่อหุน้ และปี 2561
อยูท่ ี่ 3.18 บาทต่อหุน้
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3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
สรุปฐานะการเงินของบริษัท
หน่วย : ล้านบาท

		
		
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2562
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
9,480.09
1,110.72
8,369.37
9,480.09

100.00
11.72
88.28
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวมมีมูลค่า
9,480.09 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จ�ำนวน 789.82 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก ได้แก่
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,993.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.12
ของสินทรัพย์รวม โดยรายการที่เพิ่มขึ้นมาจาก เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึน้ 213.43 ล้านบาท เงินลงทุน
ชัว่ คราว เพิม่ ขึน้ 249.45 ล้านบาท และบริษทั ได้ซอื้ เงินลงทุน
ในหุน้ สามัญของบริษทั สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ�ำกัด โดยมี
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท
ซึ่งช�ำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 ของเงินลงทุน เป็นจ�ำนวนเงิน
50 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2562
ส่วนลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ จ�ำนวน 925.40 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 9.76 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 2.24
เนือ่ งจากลูกหนีก้ ารค้าส่วนใหญ่เป็น Modern Trade และร้านค้า
ขนาดใหญ่ ซึง่ จะช�ำระหนีต้ รงตามก�ำหนดเวลา และยอดลูกหนี้
ค้างนานลดลง
สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่
ใช้ในการผลิต ส่วนสินค้าส�ำเร็จรูปคงเหลือจ�ำนวนน้อยมาก
เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอายุประมาณ 4-5 วัน มีการผลิตและ
จ�ำหน่ายทุกวัน
ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 5,486.73 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 57.88 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ จาก ปีกอ่ น
ร้อยละ 7 มาจากเงินลงทุนระยะยาวเพิม่ ขึน้
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31 ธันวาคม 2561
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
8,690.27
1,269.13
7,421.14
8,690.27

100.00
14.60
85.40
100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
789.82
(158.41)
948.23
789.82

9.09
(12.48)
12.78
9.09

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจำ� นวน
8,369.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.28 ของหนีส้ นิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 948.23
ล้านบาท เนือ่ งจากมีกำ� ไรสุทธิสำ� หรับปี 2562 จ�ำนวน 1,700.74
ล้านบาท และส่วนที่ลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 747 ล้านบาท ท�ำให้มมี ลู ค่าตามบัญชี 18.60 บาทต่อหุน้
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 16.49 บาทต่อหุ้น และมีอัตรา
ผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 21.54

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ของบริษัท
ส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีเงินสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 2,154.88 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปีกอ่ น จ�ำนวน 202.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.35
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 1,041.76
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 598.62 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับ
จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะสัน้ เพิม่ ขึน้
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 899.68
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 143.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.02
เนื่องจากบริษัทฯประกาศยกเลิกเงินฝากพนักงาน โดยให้มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จึงไม่มยี อดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562และจากการจ่ายเงินปันผล 747 ล้านบาท

ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิม่ ขึน้ 213.43 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 366.62 ล้านบาท
มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 3.96 เท่า สูงขึน้ จากปี 2561 ซึง่ อยูท่ ี่
3.37 เท่า ส�ำหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที่ 1 วัน ระยะเวลา
เก็บหนีเ้ ฉลีย่ 43 วัน และระยะเวลาช�ำระหนีเ้ ฉลีย่ 69 วัน ท�ำให้
บริษทั มีรอบหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) อยูท่ ี่ 25 วัน โดย
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
เสมอมา

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการ
ภาระนอกงบดุล
ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2562 บริ ษั ท มี ห นี้ สิ น รวม
จ�ำนวน 1,110.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ�ำนวน 158.41
ล้านบาท มีสดั ส่วนร้อยละ 11.72 ของหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
เนื่องจากบริษัทฯประกาศยกเลิกเงินฝากพนักงาน โดยให้มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จึงไม่มยี อดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ลดลง เนื่องจากสัญญาซื้อรถบางส่วนครบก�ำหนดสัญญาเช่า
ท�ำให้มสี ดั ส่วน หนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.13 เท่า ซึง่ อยู่ใน
ระดับต�ำ่ มาตลอด มีอตั ราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบีย้
644.58 เท่า และอัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน 2.20
เท่า ซึง่ แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุนของบริษทั
และความสามารถในการช�ำระหนีแ้ ละภาระผูกพันของบริษทั

ในการขยายตัวของธุรกิจประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ทั้งแบบร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ หรือแม้แต่ห้าง
สรรพสินค้า ส่งผลให้สินค้าของบริษัทมีช่องทางการจ�ำหน่าย
มากขึน้ และสามารถขยายไปสูผ่ บู้ ริโภคได้ทวั่ ถึงยิง่ ขึน้ แต่ขณะ
เดียวกันร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ก็มีแผนกผลิตเบเกอรี่ของตัวเอง
รวมทั้งร้านเบเกอรี่อื่นๆ ที่เปิดในสถานที่นั้นๆ ดังนั้น บริษัท
จึงเน้นด้านคุณภาพ ความสดใหม่ของสินค้า และมุง่ มัน่ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากทีส่ ดุ เพือ่ รักษาฐานลูกค้าเดิม และ
ขยายไปสูก่ ลุม่ ลูกค้าใหม่ให้มากขึน้

7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
• ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2562 มีจ�ำนวนเงิน
รวม 1,140,000 บาท
• ตรวจสอบเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ - ตรวจสอบ ตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 2 บัตร เป็น
จ�ำนวนเงินรวม 185,000 บาท

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานหรือ
ฐานะการเงินในอนาคต
บริษัทมีนโยบายสร้างศูนย์กระจายสินค้าบนที่ดินที่เป็น
กรรมสิทธิข์ องบริษทั เอง เพือ่ ให้มพี นื้ ทีก่ ว้างขวาง สามารถขยาย
หน่วยขายเพิม่ มีทจี่ อดรถเพิม่ มากขึน้ ในพืน้ ทีท่ มี่ รี วั้ รอบขอบชิด
ไม่เป็นที่รบกวนพื้นที่ของชุมชนโดยรอบ และรองรับสินค้า
จากโรงงานเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าได้มากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้
เงินทุนค่อนข้างมากแต่จะท�ำให้เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วถึงและสินค้า
ไม่ขาดตลาด
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน
2562 แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ทดแทนกรรมการ
ชุดเก่าทีค่ รบวาระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึง่
เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์
ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านบัญชีและภาษีอากร ดังรายนาม
ต่อไปนี้
1. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ดา้ น
การจัดการทรัพยากรบุคคล)
2. ศ.ดร.วิสฐิ จะวะสิต
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ดา้ น
วิทยาศาสตร์การอาหาร)
3. แพทย์หญิง ยุพา สุนทราภา
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ดา้ น
วิทยาศาสตร์การแพทย์)
4. นางเอมอร ปทุมารักษ์
กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ดา้ น
บัญชีและภาษีอากร)
กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ปฏิบัติงานตาม
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการ
ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และสม�ำ่ เสมอ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย พนักงาน ตลอดจนผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย ดังนี้
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• เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกัน เพือ่ ให้มกี ารท�ำงาน
อย่างเป็นระบบ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริต
ขึน้ ได้
• เน้นการบริหารจัดการความเสีย่ งจากการด�ำเนินงาน
เป็นหลัก โดยก�ำหนดให้มีการระบุปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมใน
แต่ละระบบงานเมือ่ ท�ำการตรวจสอบ
• ให้ความส�ำคัญส�ำหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และพนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามนโยบายของบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
1 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจ�ำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการ
บริษทั ฯ กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระ มีสทิ ธิได้รบั เลือก
กลับเข้ามาท�ำงานใหม่ได้ และก�ำหนดช่วงของวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้
4 ครัง้ โดยกรรมการได้เข้าร่วมประชุม เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่
ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้
ยังมีวาระการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ได้แก่ บริษทั
ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด เพือ่ พิจารณาระบบการควบคุมภายใน
เกีย่ วกับรายงานทางการเงิน ของบริษทั ฯ ตลอดจนข้อสังเกตและ
รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานดังกล่าว วาระการประชุม
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ ได้รายงานผลการ
ตรวจสอบและแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รวมถึงได้ประชุมกับ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ในวาระทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พิจารณา
ประเด็นต่างๆ สรุปผลการพิจารณาและเสนอคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ พิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
1. พิ จ ารณาและสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาส
งบการเงินประจ�ำปี 2562 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
ทั น ต่ อ เวลา การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป
มาตรฐานการบั ญ ชี และการเปลี่ ย นแปลงนโยบายบั ญ ชี ที่
ส�ำคัญของบริษทั ฯ ร่วมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม
และรับฟังค�ำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ จึงมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า งบการเงินของบริษัท
มีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี
ทีร่ บั รองทัว่ ไป

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในทีส่ ำ� คัญ โดยพบว่า
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม เพียงพอ โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ เพือ่ ให้ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสีย่ งทีย่ อม
รับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทาน
รายงานการตรวจสอบและก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
ซึง่ ครอบคลุมระบบงานทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายผลิตโรงงานลาดกระบัง 2 ฝ่ายการ
ตลาด ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำต่างๆ ต่อผูต้ รวจสอบภายใน เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน โดยได้มกี าร
พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
ทั้งนี้ ยังได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรของ
หน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และยกระดับการตรวจสอบภายใน
ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4. รับทราบรายงานจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสีย่ ง เกีย่ วกับการจัดท�ำแผนการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ าร (Operation Risk) ในด้านการผลิต ส�ำนักงาน
และฝ่ายขาย เพือ่ ทราบถึงผลกระทบของความเสีย่ งต่างๆ และ
หาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ได้
เสนอแนะให้หน่วยงานตรวจสอบภายในน�ำผลการประเมิน
ความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ารทบทวนแผนการตรวจสอบ
ของบริษทั ฯ เป็นประจ�ำทุกครัง้ เมือ่ ความเสีย่ งของบริษทั ฯ มีการ
เปลีย่ นแปลง เพือ่ เป็นแนวทางการตรวจสอบของบริษทั ฯ ให้มี
ประสิทธิผลยิง่ ขึน้
5. ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยพบว่า รายการดังกล่าว
เป็นการด�ำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหาชน) ในราคาที่สมเหตุสมผล และได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว

6. สอบทานให้การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้ กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น
และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
7. ได้มกี ารน�ำเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
ให้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
9. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 40 เมือ่ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เพือ่ ช่วยตอบข้อซักถาม
ของผูถ้ อื หุน้ ด้วย
จากการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ ไม่มขี อ้ จ�ำกัด
ในการรับข้อมูล ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทัง้ จากผูบ้ ริหาร
และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง จึงได้พจิ ารณา ร่วมกันแล้วเห็นว่า บริษทั
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) มีกระบวนการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และไม่พบ
รายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เสีย่ งมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการที่
เกีย่ วโยงกันเป็นรายการทีเ่ ป็นธุรกิจตามปกติทวั่ ไป สมเหตุสมผล
และไม่พบรายการใดทีผ่ ดิ ปกติ รวมทัง้ ได้ปฏิบตั อิ ยู่ในกรอบของ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด และ
กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท�ำ
รายงานทางการเงิน ประจ�ำปี 2562
งบการเงินของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้จัดท�ำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่ง
ก�ำหนดให้ปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป ใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการประมาณการที่สมเหตุ
สมผลในการจัดท�ำงบการเงิน รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สะท้อน
ผลการด�ำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ และการวิเคราะห์เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ ผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
คณะกรรมการและคณะบริหารของบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบข้อมูล
ทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�ำปี
ในระหว่างปี 2562 บริษทั ฯได้นำ� มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ โดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึง่ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงหลักการ
ส�ำคัญ ทัง้ นีม้ าตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การ
ปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ี้ ไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ
บริษทั ได้แก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจาก
งาน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่ได้กำ� หนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณี
นายจ้างเลิกจ้าง ส�ำหรับลูกจ้างซึง่ ท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขนึ้
ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
และมีผลกระทบให้บริษัทฯมีหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานเพิม่ ขึน้ 1.8 ล้านบาท บริษทั ฯบันทึกผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใช้จา่ ยทันทีในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในไตรมาสทีส่ องของ
ปี 2562
นอกจากนี้ บริษทั ได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ ี
รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
หลักการทีส่ ำ� คัญ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครือ่ ง
มือทางการเงิน และเรือ่ งสัญญาเช่า
งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความ
เห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปี
ทีผ่ า่ นมา อย่างครบถ้วน เป็นจริง เพือ่ ประโยชน์ในการใช้งบการเงิน
ของผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ท�ำหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมต่อ
การบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้อย่างมีประสิทธิผล
มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั และข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน มีการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โปร่งใส และเชือ่ ถือได้
ซึง่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏ
ในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีฉบับนีแ้ ล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ
ความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินของ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์)
ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย)
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
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และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าว
ไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่
เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธี
การตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้
รวมวิธกี ารตรวจสอบส�ำหรับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

ความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ แ สดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ
ตามข้ อ ก� ำ หนดจรรยาบรรณของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่
ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ
ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่อง
เหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวม

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ
ส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เนือ่ งจากจ�ำนวนทีบ่ นั ทึกในบัญชีมสี าระส�ำคัญ และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ อ ก� ำ ไรขาดทุ น ของบริ ษั ท ฯ ประกอบกั บ บริ ษั ท ฯ
มีรายการขายกับลูกค้าเป็นจ�ำนวนมากซึง่ มีขอ้ ตกลงและเงือ่ นไข
ที่มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลด
ต่างๆ รวมทัง้ การให้สว่ นลดพิเศษเพือ่ กระตุน้ ยอดขาย ด้วยเหตุนี้
ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรูร้ ายได้ของบริษทั ฯ
ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ
ประเมิ น และทดสอบระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ
ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับ
เอกสารประกอบรายการขายและสอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ
ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทดสอบข้อมูลที่
บริษทั ฯ น�ำมาใช้ในการค�ำนวณและบันทึกรายการส่งเสริมการขาย
ค้างจ่ายที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่างๆ
ที่บันทึก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่าเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงที่ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ประกอบกับ
ได้ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล บั ญ ชี ร ายได้ แ บบแยกย่ อ ย
(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะ
รายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูล
ทีร่ วมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทแี่ สดงอยู่ในรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่า
จะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึง
ข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ
ตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น
มีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่
ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ตามที่
กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ให้ผมู้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินการแก้ไข
ที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าที่ ในการ
ก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนอ
งบการเงิ น เหล่ า นี้ โ ดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น ผู ้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการ
ประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องกรณีที่มี
เรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินการ
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุด
ด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบ
งบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบ
บั ญ ชี ข้ า พเจ้ า ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ าน
ดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งที่ไม่พบข้อมูลทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการ
ทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากข้ อ ผิ ด พลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่
ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ บู้ ริหาร
จัดท�ำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร
และสรุ ป จากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ ว่ า มี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึง
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหาก
เห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่
กั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ จนถึ ง วั น ที่ ใ น
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
บริษัทฯ ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมิ น การน� ำ เสนอ โครงสร้ า งและเนื้ อ หาของ
งบการเงิ น โดยรวม รวมถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนประเมิ นว่ า งบการเงิ น แสดง
รายการและเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วร
หรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม
อย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อ
แสดงความเห็นต่องบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ กลุ่ม
กิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่อง
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก�ำกับดูแล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแล
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบ
งบการเงินที่ในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ ให้เปิดเผยเรื่อง
ดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอ
รายงานฉบับนี้

ศิริวรรณ นิตย์ด�ำรง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ : 19 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)




บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)




 

































































งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ




บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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งบกระแสเงินสด
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)






























































หมายเหตุประกอบงบการเงิน





บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

115




                



 




























 
 
 
 
 
















 




116


รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)






















 


































  



รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงาน

การพัฒนาที่ยั่งยืนประจ�ำปี 2562

สารบัญ
152

สารจากประธานกรรมการ และรองประธาน
และกรรมการผู้อ�ำนวยการ

152
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159
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165
172

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
เกี่ยวกับฟาร์มเฮ้าส์
การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กรอบการด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
การก�ำกับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
การรับข้อร้องเรียนและการด�ำเนินการแก้ไข
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
การด�ำเนินงานด้านสังคม

สารจากประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
เป้าหมาย

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ บริษทั ฯ มิได้ดำ� เนินธุรกิจเพือ่ แสวงหาผลก�ำไรเท่านัน้
แต่มีปรัชญาในการผลิตที่แสวงหาคุณภาพ เพื่อให้ผ้บู ริโภค
ได้รบั ประโยชน์สงู สุด

วิสยั ทัศน์

เป็นผู้น�ำในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และ
อาหาร ทีส่ ะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ และ
มีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค สังคม
และสิง่ แวดล้อม

พันธกิจ

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ

1. วิจัย พัฒนา ศึกษาค้น คว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ ได้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ เน้ น วั ต ถุ ดิ บ จากธรรมชาติ
มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และ
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภค
2. พั ฒ นาระบบการผลิ ต ให้ ทั น สมั ย สะอาด ปลอดภั ย
ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ระบบการควบคุมทีด่ ี
มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดยน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
บริหารจัดการ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผูบ้ ริโภค
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ทันต่อ
ความต้องการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้
ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ก้ า วทั น โลก
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพือ่ สร้าง
โอกาสเติบโตในหน้าทีก่ ารงาน
5. รู้รัก สามัคคี ให้ความเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยัง่ ยืนให้กบั องค์กร

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้น�ำในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และ
อาหาร ในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมากว่า
37 ปี บริษัทฯ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการทาง
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โภชนาการของผูบ้ ริโภค ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและทั น สมั ย ซึ่ ง ผ่ า นการรั บ รอง
มาตรฐาน GMP, GMP CODEX และ HACCP รวมถึง
พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ สะอาด
ปลอดภัย และทันต่อความต้องการ บริษัทฯ ด�ำเนินงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีจดุ ยืนทีจ่ ะไม่ยอมรับการทุจริต
ทุกรูปแบบ ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และด�ำเนินการตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนือ่ ง
บริษัท ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน ให้มคี วามรูท้ นั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
บริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม Farmhouse Sandwich
Workshop เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นการประกอบอาหารแก่ลกู ค้า
และผู ้ ที่ ส นใจโดย Food Stylist ระดั บ แนวหน้ า ของ
ประเทศไทย รวมถึงบริษทั ฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมภายในชุมชนและ
สังคมวงกว้างอย่างต่อเนือ่ ง

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ

ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่ม
หลั ก ทรั พ ย์ ESG100 (Environmental Social and
Governance) โดยสถาบันไทยพัฒน์ ด้วยการประเมินข้อมูล
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าลของบริ ษั ท
จดทะเบียน และได้รบั รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะผูป้ ระกอบ
การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ประกอบการด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม รวมทัง้ เป็นแบบอย่างทีด่ ี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
สุดท้ายนี้ในนามคณะกรรมการบริษทั ฯ ขอขอบคุณ
ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ ลูกค้า ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
ที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ด้วยดีเสมอมา
บริษัทฯ จะมุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมต่อไปอย่างยัง่ ยืน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
1. หลักการจัดท�ำรายงาน

		 การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืนประจ�ำปี 2562 บริษัทฯ ได้น�ำเสนอภายใต้กรอบการรายงานการด�ำเนินงานตามหลัก
		 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

2. เนื้อหาในรายงาน

		 เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

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

เกี่ยวกับฟาร์มเฮ้าส์

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 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450 ล้านบาท
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การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน บริษัทฯ จะต้องมีประสิทธิภาพในด้านการด�ำเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
พนักงาน ชุมชนและสังคม หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่
เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ เป็นผูน้ ำ� หรือผูร้ บั ผิดชอบสูงสุด
ขององค์กรจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่
ให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว เพื่อประโยชน์ในการ
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้ง
ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลาดทุน และสังคมโดยรวม

กรอบการด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

กรอบการด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนบริษทั ฯ ยึดตามแนวทางที่ได้รบั การยอมรับในระดับสากล ซึง่ ให้ความส�ำคัญ
ในการสร้างสมดุล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้นำ� มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินงาน
ทางธุรกิจขององค์กร โดยมีกรอบการด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน ดังนี้
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กรอบการด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
Operational Framework for Development
towards Sustainability
1. วัตถุดิบคุณภาพดีและมีประโยชน์

		 บริษทั ฯ เลือกสรรวัตถุดบิ ทีม่ คี ณุ ภาพดี เน้นวัตถุดบิ
จากธรรมชาติ และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของผูบ้ ริโภค

2. พนักงานมีศักยภาพ

		 บริษทั ฯ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ให้มคี วามรู้ ความสามารถ ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี

3. เทคโนโลยีทันสมัย

		 บริษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย มีระบบการควบคุม
ทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้

4. พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย

		 บริษัทฯ พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย สะอาด
ปลอดภัย

5. ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี

		 บริษทั ฯ มีการวิจยั พัฒนา มีการค้นคว้านวัตกรรม
ใหม่ๆ เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดี ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และ
มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์ทุกรายการของ
บริษทั ฯ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” ปราศจากไขมัน
ทรานส์ (Trans Fatty Acids) ในน�้ำมันที่เกิดจากกระบวนการ
เติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils)

6. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง

		 บริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารและการขนส่ง
โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
บริหารจัดการ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผูบ้ ริโภคอย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ทันต่อความต้องการ

7. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
		 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 บริษัทฯ บริหารงาน บริหารคน โดยยึดหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560

การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานส�ำคัญในการ
พัฒนาและสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยัง่ ยืน นอกเหนือจากการ
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผลู้ งทุน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารประกอบธุรกิจ ที่
สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการทีด่ ี โดยค�ำนึงถึงผลกระ
ทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและ
มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เป็นประโยชน์ตอ่
สังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม และ
สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปจั จัยการเปลีย่ นแปลง
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ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื “หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 2” ให้สอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560
(Corporate Governance Code for listed companies 2017)
เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทุกคน
รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน

หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี สามารถดูเพิม่ เติมได้ที่
http://www.farmhouse.co.th/investor >>หลักก�ำกับกิจการทีด่ ี >> หลักการก�ำกับดูแลกิจการ

การได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด”
ปี 2562 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการ
ส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน ประกอบการอย่างมีคณ
ุ ภาพ จริยธรรม และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ บริษทั ได้รบั รางวัลเป็นปีที่ 8 และเป็นผูร้ กั ษาคุณภาพดีตอ่ เนือ่ ง 5 ปี (ปี 2553 - 2555 และปี 2558 2562)

การได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ ในกลุ่มหลักทรัพย์
ESG100
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ ในกลุ่มหลักทรัพย์
ESG100 ประจ�ำปี 2562 โดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะ
ชนบท แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการประเมิน
ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental
Social and Governance) จากเอกสารรายงานทีบ่ ริษทั ฯ เผยแพร่
ไว้ตอ่ สาธารณะ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
รวมทัง้ ในรายงานประจ�ำปี รายงานแห่งความยัง่ ยืน และข้อมูล
ผลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของ
บริษทั ฯ
รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

157

การได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Award 2019
ผลิตภัณฑ์ขนมปัง ฟาร์มเฮาส์ ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภทขนมปัง จากการ
ส�ำรวจของบริษทั วิดโี อ รีเสิรช์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ส�ำนักงานใหญ่ ประเทศญีป่ นุ่ ร่วมกับมาร์เก็ตเธียร์ รีเสิรจ์
โดยใช้เครือ่ งมือการส�ำรวจทีม่ มี าตรฐานและเป็นทีย่ อมรับในวงการการตลาด ซึง่ บริษทั ได้รบั รางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

การควบคุมภายใน
บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายใน ที่ท�ำหน้าที่ ในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านและระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
ภายในองค์ กร เพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติ ง านของทุ ก หน่ ว ยงานมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายใน
มาตรฐานสากล และคณะกรรมการของบริษัทมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีการก�ำหนดหน้าที่ของ
คณะกรรมการการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็น
กลไกในการสนับสนุน และมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีการด�ำเนิน
กิจการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานมีคุณภาพ
เป็ น ไปตามมาตรฐาน และมี การควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ
ซึง่ ช่วยป้องกันและลดโอกาสการทุจริตทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในองค์กร
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การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ทีจ่ ะท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคณะกรรมการ
บริ ษั ท มี การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและบริ ห าร
ความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยมีสมาชิก
ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยจ�ำนวน 1 ใน 3 และมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี เพือ่ ท�ำหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการก�ำหนด นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบาย
บริหารความเสีย่ ง ตรวจสอบปัจจัยความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ ทัง้ ความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้าน
การเงิน และความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
เป็นต้น พร้อมทั้ง ก�ำหนด กลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยง
ก�ำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณา
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ จัดให้มกี ารประเมิน
และวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า การส�ำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุม
ทุกขั้นตอนของการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ประโยชน์ในการ
สร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยัง่ ยืน

การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การด�ำเนินงานในด้านต่างๆ สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และวิธปี ฏิบตั ขิ องหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล มีการสร้างเสริมและปลูกฝังพนักงานในทุกระดับ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบด้วยความ
เป็นธรรม ทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยกันเอง กานปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า ผูบ้ ริโภค คูแ่ ข่งทางการค้า คูค่ า้ ชุมชน และสังคม โดยยึดแนว
ปฏิบตั ิ ดังนี้

ส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเสรี
• มีขั้นตอนระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ
ที่เป็นมาตรฐาน
• มีกระบวนการสรรหาและจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเป็นรูปแบบ โปร่งใส เอื้อให้คู่ค้าทุกฝ่าย
มีโอกาสเท่าเทียมกัน
• มีการตรวจสอบอย่าเป็นระบบ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบการปฏิบัติงานของฝ่ายสรรหา
และจัดซื้อ ซึ่งก�ำหนดขึ้นภายใต้กรอบ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านการทุจริต
บริษัทฯ ด�ำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตมา
อย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะ
ไม่กระท�ำหรือยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่วา่ ในฐานะเป็นผูร้ บั ผูใ้ ห้ หรือผูเ้ สนอให้สนิ บน และ
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่าง

ไม่สนับสนุน
การด�ำเนินการที่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
• มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ไม่ลอกเลียนแบบ หรือน�ำทรัพย์สิน
ทางปัญญาขอบผู้อื่นมาใช้โดยไม่รับอนุญาต
• มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ใน
การปฏิบัติงาน อาทิ ระบบการควบคุมสินค้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค

สม�่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก�ำหนด
ในการด�ำเนินการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย ทัง้ นี้ หากมีการ
ฝ่าฝืนกระท�ำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้
ความร่วมมือกับการทุจริต จะได้รบั การพิจารณาโทษตามระเบียบ
ของบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้ นโยบายต่อต้านการทุจริตดังกล่าว ได้รบั
การทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
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นโยบายต่อต้านการทุจริต สามารถดูเพิม่ เติมได้ที่
http://www.farmhouse.co.th/investor >> หลักก�ำกับกิจการทีด่ ี >> การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้มีคำ� สั่งแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อท�ำหน้าที่ทางด้านการก�ำหนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบสื่อสาร และ
ควบคุมดูแล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายมี
การปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริต
บริษทั ฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน
คูค่ า้ ทีท่ ำ� ธุรกิจร่วมกัน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกส่วน ทัง้ ในรูปแบบ
เอกสารทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ให้รับทราบว่า บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุก
รูปแบบ ไม่วา่ ในฐานะผูร้ บั หรือผูใ้ ห้ อีกทัง้ ได้ประเมินความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และ
มีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้
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สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความ
เข้าใจเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริต อาทิ สารแสดงเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ การบรรยายหลักสูตร
“Anti-Corruption” ส�ำหรับพนักงาน การอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรม
วัดระดับความรูใ้ นเรือ่ งการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้
ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจ�ำทุกปี
ซึง่ ผลของการด�ำเนินการต่างๆ เหล่านี้ ท�ำให้บริษทั ฯ ได้รบั การ
รับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2559 และได้รบั
การต่ออายุไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

การรับข้อร้องเรียนและการด�ำเนินการแก้ไข
บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางในการรับข้อร้องเรียน และจะให้
ความคุม้ ครองผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือปฏิเสธ
การทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน
อันตราย หรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรม อันเกิดจากการให้ความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
บริ ษั ท ฯ มี ก ารด� ำ เนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวน เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จารณาเบาะแสและข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ด้วยความละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่าย กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแส หรือปฏิเสธการทุจริต เห็นว่า ตนอาจไม่ปลอดภัย
หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้คณะ
กรรมการสอบสวนก�ำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
คณะกรรมการสอบสวนจะท�ำหน้าทีร่ วบรวมพยานหลักฐานและ

ด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ ค้นหาข้อเท็จจริง รวมทัง้ เสนอแนวทาง
การจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในการรับฟัง
ความคิดเห็นของลูกค้า โดยมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็น
ศูนย์กลาง ในการรับฟังความคิดเห็นและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทัง้ รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์ 02-209-3090 เว็บไซต์ www.farmhouse.
co.th และสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ www.facebook.com/
FarmhouseThai, www.instagram.com/FarmhouseThai
โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด�ำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะ โดยการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมัน่ ใจ
ต่อลูกค้าและผูบ้ ริโภค
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การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นหลักปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง พนักงาน
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมีการสือ่ สารกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ รับทราบความคาดหวัง มุมมอง และข้อเสนอแนะ และ
สร้างความยัง่ ยืนให้แก่กจิ การ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
การสือ่ สารกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ความต้องการ/ความคาดหวัง

การด�ำเนินงาน

รายงาน รายงานประจ�ำปี,
• ฐานะการเงินทีม่ นั่ คง
• เงินปันผล
รายงานแห่งความยัง่ ยืน
• ผลตอบแทนจากการลงทุน
• ส่วนต่างราคาหุน้
การประชุม การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ • การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล • การด�ำเนินงานตามหลักการ
ช่องทาง Website, Facebook,		 โปร่งใส และตรวจสอบได้		 ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
Instagram
• ผลประกอบการของธุรกิจเติบโตต่อเนือ่ ง • การเปิดเผยข้อมูล
			
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

ลูกค้า/ผู้บริโภค
การสือ่ สารกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ความต้องการ/ความคาดหวัง

การด�ำเนินงาน

ช่องทาง Website, Facebook,
• ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพ สด ใหม่
• พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
Instagram ข้อมูลในบรรจุภณ
ั ฑ์ และ		 และปลอดภัย		 อย่างสม�ำ่ เสมอ
สือ่ โฆษณาอืน่ ๆ
• ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า	
• ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับข้อมูลบนฉลาก
ช่องทาง เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขาย,
• การสือ่ สารแสดงข้อมูลทีถ่ กู ต้อง		 อย่างชัดเจน
หัวหน้าหน่วย, พนักงานฝ่ายขาย		 เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า/ • พัฒนาการกระบวนการสัง่ ซือ้ สินค้า
สนับสนุนสินค้า และเจ้าหน้าที		
่
ผูบ้ ริโภค		 ให้ถกู ต้องแม่นย�ำ
ฝ่ายการตลาด			
• เพิม่ ปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับ
				 การขายและทัว่ ถึง
			
• พัฒนาการส่งสินค้าให้ครบ ถูกต้อง
				 ทันเวลา
			
• ประเมินความพึงพอใจของร้านค้า
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คู่ค้า
การสือ่ สารกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ความต้องการ/ความคาดหวัง

การด�ำเนินงาน

ช่องทาง ประกาศ, เจ้าหน้าทีจ่ ดั ซือ้ ,
• มีกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
• ทบทวนกระบวนการในการเสนอราคา
เอกสารเชิญประกวดราคา, แบบส�ำรวจฯ, 		 ทีเ่ ป็นธรรม โปร่งใส่		 และก�ำหนดขอบเขตงานเกีย่ วกับ
E-mail, Website, Facebook
• ให้ขอ้ มูล รายละเอียดของสินค้าชัดเจน		 กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างอยูเ่ สมอ
		 และเท่าเทียมกันทุกรายเพือ่ การเสนอ		 เพือ่ ให้มคี วามเป็นธรรมและโปร่งใส
		 ราคาสินค้าทีถ่ กู ต้องและแข่งขันได้
• จัดให้มโี ครงการพัฒนาคูค่ า้ อย่างต่อเนือ่ ง
• การจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญา	
• มีการเยีย่ มเยียนเพือ่ แก้ไขปัญหาร่วมกัน
		 ที่ได้ตกลงกัน
• มีการตรวจสอบผูจ้ ำ� หน่าย/ ผูผ้ ลิต
• การประสานงานและปฏิบตั งิ านตรง		 เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีบ่ ริษทั ฯ
		 ตามทีต่ กลงกันไว้		 ได้กำ� หนด
• มีการตรวจรับมอบสินค้าอย่างถูกต้อง

คู่แข่งทางการค้า
การสือ่ สารกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ความต้องการ/ความคาดหวัง

การด�ำเนินงาน

ช่องทาง Website, Facebook
• การแข่งขันอย่างเสรีและด�ำเนินกิจกรรม • ด�ำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส
		 ทางการตลาดอย่างเป็นธรรม		 ภายใต้การค้าและการแข่งขันอย่าง
				เป็นธรรม

พนักงาน
การสือ่ สารกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ความต้องการ/ความคาดหวัง

การด�ำเนินงาน

กิจกรรม การปฐมนิเทศพนักงาน
• การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า	 • Career Path
ช่องทาง แบบส�ำรวจความพึงพอใจ		 ในหน้าทีก่ ารงานให้มคี วามรูท้ นั ต่อ
• การจัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
ของพนักงานประจ�ำปี เสียงตามสาย 		 การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
• การทบทวนสวัสดิการของพนักงาน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ Intranet Zimbra, • สวัสดิการทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับ • การประเมินประจ�ำปี เพือ่ รับฟังความ
E-letter Website Facebook		 สภาพเศรษฐกิจ		 พึงพอใจของพนักงานและน�ำไปปรับปรุง
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ชุมชนและสังคม
การสือ่ สารกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ความต้องการ/ความคาดหวัง

การด�ำเนินงาน

ช่องทาง สายตรงลูกค้าสัมพันธ์
• การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
• การเปิดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
เจ้าหน้าทีช่ มุ ชนสัมพันธ์ 				 ในการจัดกิจกรรมกับชุมชน
Website Facebook			
• การร่วมเป็นผูส้ นับสนุนกิจกรรมเพือ่
				 สังคมของหน่วยงานภาครัฐ เช่น
				สภากาชาดไทย

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
การสือ่ สารกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ความต้องการ/ความคาดหวัง

การด�ำเนินงาน

รายงาน รายงานประจ�ำปี
• การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
รายงานแห่งความยัง่ ยืน
• การให้ความร่วมมือทีด่ 		
ี
ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง
กิจกรรม การเยีย่ มชมโรงงาน			
• การให้ความร่วมมือและให้ขอ้ มูล
กฎ ระเบียบ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย 				 ทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง ตามทีห่ น่วยงานราชการ
ระเบียบ ข้อบังคับ และการก�ำกับ				 ก�ำหนด
ดูแลกิจการ การตรวจโรงงาน/พืน้ ที			
่
• การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ
ช่องทาง การให้ขอ้ มูลกับหน่วยงาน
ราชการอย่างถูกต้อง Website
Facebook Instagram

สื่อมวลชน
การสือ่ สารกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ความต้องการ/ความคาดหวัง

การด�ำเนินงาน

ช่องทาง การแถลงข่าว วารสารและ
• การสือ่ สารข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
• ประสานงานและให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
นิตยสาร โฆษณา Website Facebook		 ถูกต้อง และรวดเร็ว 		 แก่สอื่ มวลชน
Instagram

สิ่งแวดล้อม
การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการ/ความคาดหวัง

การด�ำเนินงาน

รายงาน รายงานประจ�ำปี, Website
• การจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
				 ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ด้านรายได้
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้รวม 7,848.62 ล้านบาท
ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเบเกอรีค่ า้ ส่ง 7,068.64 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก 134.08 ล้านบาท รายได้จาก
ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร 527.92 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจ
ส่งออก 13.33 ล้านบาท และรายได้อนื่ ๆ 104.65 ล้านบาท

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย และ SMEs
• การซือ้ วัตถุดบิ จากผูป้ ระกอบการ SMEs
		 บริษทั ฯ มีการจัดซือ้ วัตถุดบิ จาก SMEs หลายอย่าง
ได้แก่ สัปปะรดกวน หมูหยอง ไข่ไก่
• การซือ้ วัตถุดบิ จากเกษตรกร
		 บริษัทฯ มีการจัดซื้อผลิตผลทางการเกษตร จาก
เกษตรกรหลายชนิด ได้แก่ เผือก ใบเตย กล้วยหอม มะละกอ

ด้านผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าเบเกอรี่ที่
ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทาง
โภชนาการ อี ก ทั้ ง ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ที่ ทั น สมั ย และ
มีประสิทธิภาพสูง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ความนิยม และความ
พึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูบ้ ริโภค
บริษทั ฯ เป็นผูน้ ำ� ในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และมีคณุ ภาพระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยี
การผลิตทีท่ นั สมัย มีระบบการควบคุมทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และ
ผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดี ในการผลิตระดับภายใน
ประเทศ (GMP) ระดับสากล (GMP CODEX) และมาตรฐาน
การผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับ

จากการบริโภคอาหาร (HACCP) จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
บริษทั ฯ มีการตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขัน้ ตอนการผลิต
ตัง้ แต่การตรวจรับวัตถุดบิ จนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป
โดยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพ
ห้ อ งปฏิ บั ติ การทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ระดั บ ทอง
ประเภท ISO/IEC17025 และได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตั ิ
การ ISO/IEC17025 : 2005 จากส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
กระทรวงสาธารณสุข
บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ผูบ้ ริโภคได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. วิจยั พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ เน้นวัตถุดบิ จากธรรมชาติ มีคณ
ุ ภาพทีด่ ี
อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภค
2. ระบุวนั ผลิต วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน และ
ข้อแนะน�ำในการเก็บและบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย
3. ออกแบบและปรั บ เปลี่ ย นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ทั น สมั ย
เน้นความสะอาด ปลอดภัย โดยน�ำนวัตกรรมการซีล บรรจุภณ
ั ฑ์
ถุงพลาสติก มาใช้ในการบรรจุขนมปังชนิดแผ่น เพื่อป้องกัน
สิง่ แปลกปลอมเข้าไปในบรรจุภณั ฑ์ และป้องกันการเปลีย่ นแปลง
ของรสชาติกอ่ นถึงมือผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ ยังมีคลิปล็อคหลากสี
ของขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจเช็ค
วันจ�ำหน่ายได้
4. มีกระบวนการเรียกคืนอย่างเป็นระบบ กรณีสินค้า
ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือจ�ำหน่ายไม่หมด
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ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ “ขนมปังโฮลวีตฟาร์มเฮาส์” ใช้
แป้งสาลีไม่ฟอกขาว 100% ปราศจากคอเลสตอรอล เป็นแหล่ง
ของเหล็กไนอะซิน มีวติ ามินบี 1 สูง มีวติ ามินบี 2 สูง และมี
โฟเลตสูง โดยเป็นขนมปังรายแรกที่ได้สัญลักษณ์ โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ“ ในกลุม่ ขนมปัง

บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานฮาลาลจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ำกรุงเทพมหานคร และได้รับรอง
เครือ่ งหมายฮาลาล จากส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย โดยได้นำ� สัญลักษณ์ดงั กล่าว แสดงบนผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ในสายการผลิตที่ผ่านการรับรองฯ พร้อมประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ ต่างๆ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผบู้ ริโภคมุสลิม

คลิปหลากสีของขนมปังฟาร์มเฮ้าส์
FARMHOUSE BREAD CLIPS
ช่วยคุณบริหารความสดใหม่ได้ดว้ ยตนเอง

นวัตกรรมการซีลปากถุงส�ำหรับขนมปังชนิดแผ่น

ด้านการขายและการขนส่ง
บริ ษั ท ฯ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารการขายและการ
ขนส่ง โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภค
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ทันต่อความ
ต้องการ
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วนั จำหนา ยดว ยคลปิ ลอ็ คกนั เถอะ
ตรวจเชค็

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสามารถกระจายสินค้า เพือ่ ขยาย
ช่องทางการจ�ำหน่าย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
และต่างจังหวัดอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีศนู ย์กระจายสินค้าทัว่ ประเทศ
40 สาขา ที่มีพื้นที่ ในการขนถ่ายสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย
มีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ี และเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศไทยให้ได้มากทีส่ ดุ โดย
มีการจัดจ�ำหน่ายผ่านกลุม่ ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม (Traditional
Trade) และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กว่า 50,000
ร้านค้าทัว่ ประเทศ

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

เชียงราย

เชียงใหม่
แพร่

เลย

อุดรธานี

สกลนคร

พิษณุโลก

ตาก

ขอนแก่น

ร้อยเอ็ด

นครสวรรค์
ลพบุรี
นครราชสีมา

สุพรรณบุรี
อยุธยา

กบินทร์บุรี

กรุงเทพฯ
นครปฐม
ชลบุรี

สุรินทร์

อุบลราชธานี

จันทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

กรุงเทพมหานคร
• ประชาชื่น
• ศรีนครินทร์
• บางบัวทอง
• รังสิต
• พระราม 2

ชุมพร
เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต

กระบี่
ตรัง
สงขลา

กระจายสินค้าสู่ร้านค้า 57,073 ร้านค้า
ทั่วประเทศ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง

โทรสาร 053-386019
โทรสาร 053-727301
โทรสาร 055-906173
โทรสาร 056-200447
โทรสาร 054-626254
โทรสาร 055-540519

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.
		
8.
		

ดี.ซี. อุบลราชธานี
โทร. 045-424276
ดี.ซี. ขอนแก่น
โทร. 043-467241
ดี.ซี. นครราชสีมา
โทร. 044-929158
ดี.ซี. อุดรธานี
โทร. 042-920074
ดี.ซี. สกลนคร
โทร. 042-736017
ดี.ซี. ร้อยเอ็ด
โทร. 043-516696
ดี.ซี. สุรินทร์
โทร. 083-5405903
ดี.ซี. เลย
โทร. 042-841224

โทรสาร 045-424277
โทรสาร 043-467231
โทรสาร 044-929159
โทรสาร 042-920075
โทรสาร 042-736018
โทรสาร 043-516698
โทรสาร 044-060185
โทรสาร 042-841252

ภาคกลาง

พัทยา

นครศรีธรรมราช

ดี.ซี. เชียงใหม่
โทร. 053-386018
ดี.ซี. เชียงราย
โทร. 053-727300
ดี.ซี. พิษณุโลก
โทร. 055-906172
ดี.ซี. นครสวรรค์
โทร. 056-200444
ดี.ซี. แพร่
โทร. 054-533906
ดี.ซี. ตาก
โทร. 055-893136

• พระราม 3
• พระยาสุเรนทร์
• กิ่งแก้ว
• ตลิ่งชัน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.
		
8.
		
9.
		

ดี.ซี. ประชาชื่น
โทร. 02-9759021
ดี.ซี. พระราม 3
โทร. 02-2954769
ดี.ซี. ศรีนครินทร์
โทร. 02-0637646
ดี.ซี. พระยาสุเรนทร์
โทร. 02-5171045
ดี.ซี. บางบัวทอง
โทร. 02-1943581
ดี.ซี. กิ่งแก้ว
โทร. 02-1751557
ดี.ซี. รังสิต
โทร. 02-5331630
ดี.ซี. ตลิ่งชัน
โทร. 02-8656524
ดี.ซี. พระราม 2
โทร. 02-8954875

โทรสาร 02-9759091
โทรสาร 02-2954785
โทรสาร 02-0637647
โทรสาร 02-5171046
โทรสาร 02-1943582
โทรสาร 02-1751558
โทรสาร 02-9960404
โทรสาร 02-8656525
โทรสาร 02-8957449

1.
		
2.
		
3.
		
4.
		

ดี.ซี. อยุธยา
โทร. 035-881097
ดี.ซี. นครปฐม
โทร. 034-983077
ดี.ซี. ลพบุรี
โทร. 033-047120
ดี.ซี. สุพรรณบุรี
โทร. 035-960430

โทรสาร 035-881269
โทรสาร 034-983078
โทรสาร 033-047121
โทรสาร 035-960430

ภาคตะวันออก
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		

ดี.ซี. พัทยา (ชลบุรี)
โทร. 038-059497
โทรสาร
ดี.ซี. ชลบุรี
โทร. 038-047120
โทรสาร
ดี.ซี. จันทบุรี
โทร. 039-311601
โทรสาร
ดี.ซี. กบินทร์บุรี (ปราจีนบุรี)
โทร. 037-625419
โทรสาร

038-059498
038-047121
039-332441
037-625420

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

ดี.ซี. สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-310507
โทรสาร
ดี.ซี. หาดใหญ่ (สงขลา)
โทร. 074-582494
โทรสาร
ดี.ซี. ภูเก็ต
โทร. 076-321435
โทรสาร
ดี.ซี. ชุมพร
โทร. 077-630830
โทรสาร
ดี.ซี. กระบี่
โทร. 075-613172
โทรสาร
ดี.ซี. เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
โทร. 077-417095
โทรสาร
ดี.ซี. นครศรีธรรมราช
โทร. 075-357868
โทรสาร
ดี.ซี. หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
โทร. 032-510502
โทรสาร
ดี.ซี. ตรัง
โทร. 075-582004
โทรสาร
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077-310508
074-582493
076-321436
077-630954
075-613168
077-420354
075-357867
032-510757
075-582005
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การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค
บริษทั ฯ มีความตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการให้ความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับข้อมูลทางโภชนาการทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหาร สนับสนุนการให้ข้อมูลโภชนาการรูปแบบใหม่ตามนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ในการรณรงค์ให้ความรูเ้ รือ่ งฉลาก หวาน มัน เค็ม หรือ Guideline Daily Amounts: GDA ซึง่ เป็นการแสดง
ค่าพลังงาน ไขมัน น�้ำตาล และโซเดียม ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์บนด้านหน้าฉลาก เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ
เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถบริโภคอาหารอย่างสมดุล และเหมาะสมต่อสุขภาพ โดยได้สอื่ สารข้อมูลทีเ่ ข้าใจง่าย
ต่อผู้บริโภคผ่านฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามข้อก�ำหนด ในกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นและขนมปังพร้อมรับประทาน เช่น
เดลีแ่ ซนด์วชิ เค้กโรล โดนัทเค้ก โดรายากิ พาย ฟรุต๊ พาย คุกกี้ และขนมปังกรอบ เป็นต้น

เว็บไซต์ www.farmhouse.co.th
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สือ่ สังคมออนไลน์ www.facebook.com/FarmhouseThai
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ด้านพนักงาน บุคลากร
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมในการจ้างงาน และได้
ก�ำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดถือกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทยเป็นส�ำคัญ อาทิ การห้ามการใช้แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบตั ิ และการต่อต้านการรวมกลุม่ เพือ่
เจรจาต่อรอง ซึง่ ระเบียบต่างๆ เหล่านี้ แจกให้กบั พนักงานทุกคน
และปิดประกาศ ณ บริเวณสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ดังนี้

1) การเคารพสิทธิมนุษยชน
		 บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติ ให้เกี่ยวกับการเคารพ
สิทธิมนุษยชน ได้แก่
		 • แนวการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำ� นึงถึง
ความแตกต่างทางเพศ
		 • รับคนพิการเข้าท�ำงาน
		 • จัดระบบการท�ำงาน มุง่ เน้นความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานทีท่ ำ� งานอย่างเหมาะสม โดยน�ำระบบควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยมาใช้
		 • สนั บ สนุ น ให้ มี การอบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากร
ของบริษทั ฯ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ เพือ่ สร้างสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในสถานทีป่ ระกอบการอย่างสูงสุด
		 • ไม่รบั บุคคลอายุตำ�่ กว่า 18 ปี เข้ามาเป็นพนักงาน
2) การดูแลพนักงาน
		 บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลพนักงานทุกคน
ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี แ ละมี ค วามสุ ขในการท� ำ งาน บริ ษั ท ฯ
เชือ่ มัน่ ว่า รากฐานทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินธุรกิจให้กา้ วไปข้างหน้า
ได้อย่างยัง่ ยืนนัน้ มาจากศักยภาพในการท�ำงานของพนักงานที่
มีความสุข โดยมีสวัสดิการเพื่อการอ�ำนวยความสะดวกในการ
ท�ำงาน เช่น อุปกรณ์ปอ้ งกันภัยส่วนบุคคล ชุดท�ำงาน รถรับส่ง
พนักงาน โรงอาหารประจ�ำโรงงานทีม่ คี ณุ ภาพดีและราคาย่อมเยา
การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานทัง้ การตรวจสุขภาพประจ�ำ
ปีและห้องพยาบาลทีม่ แี พทย์ประจ�ำ เป็นต้น
3) ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ให้ มี ค ณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบไปด้วยตัวแทน
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พนักงานจ�ำนวน 6 คน โดยอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี มีอำ� นาจ
หน้าที่ ดังนี้
1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพือ่ จัดสวัสดิการแก่ลกู จ้าง
2. ให้ค�ำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้าง
ในการจัดสวัสดิการส�ำหรับลูกจ้าง
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการทีน่ ายจ้าง
จัดให้แก่ลกู จ้าง
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการ
ทีเ่ ป็นประโยชน์สำ� หรับลูกจ้าง ต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
บริษทั ฯ มีการประเมินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้
กับพนักงานอย่างเป็นธรรมประจ�ำทุกปี โดยท�ำการส�ำรวจการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ในกลุม่ ธุรกิจใกล้เคียง เพือ่ น�ำ
มาพิจารณาเปรียบเทียบและก�ำหนดการจ่ายค่าตอบแทน โดยผล
ประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานประจ�ำ ประกอบด้วย
• สวัสดิการด้านการส่งเสริมให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย
พิเศษ ส�ำหรับเงินกูเ้ พือ่ ทีพ่ กั อาศัย
• ค่าเบีย้ เลีย้ งต่างๆ และเงินรางวัลเพือ่ การจูงใจ
• โบนัสประจ�ำปี
• เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
• เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุน
		 เงินทดแทน
• ผลประโยชน์ดา้ นการแพทย์สำ� หรับพนักงาน
• เสือ้ ผ้าชุดท�ำงานและเครือ่ งแบบ
• การประกันอุบตั เิ หตุกลุม่
• รางวัลตามอายุงาน
• อุปกรณ์และเครือ่ งป้องกันอันตรายเพือ่ ความ
		 ปลอดภัยในการท�ำงาน
• การช่วยเหลือมรณกรรมสงเคราะห์สำ� หรับพนักงาน
		 และครอบครัว
• บริเวณเพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจ
• เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
• ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
• เงินฝากดอกเบีย้ พิเศษส�ำหรับพนักงาน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ และวุฒกิ ารศึกษา ซึง่ ไม่มคี วาม
แตกต่างระหว่างชายหรือหญิง

4) การฝึกอบรมพนักงาน
		 บริษทั ฯ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพือ่ สร้างโอกาสเติบโตใน
หน้าทีก่ ารงาน เริม่ ตัง้ แต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษทั ฯ
ในเบื้ อ งต้ น จะได้ รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร เช่ น หลั ก สู ต ร
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร 5ส. GMP&HACCP ส�ำหรับ
พนักงานใหม่ เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และข้อมูลในการท�ำงานเบื้องต้น
เพือ่ ให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
ได้งา่ ยขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้พฒ
ั นาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
โดยการอบรมให้ความรูก้ บั พนักงานในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
เพือ่ พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มโี อกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
5) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
		 ความปลอดภัยเป็นเรื่องส�ำคัญและเป็นหน้าที่ของ
ทุกคนทีต่ อ้ งร่วมมือกัน บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นให้มรี ะบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและมีระบบคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญ ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ “คณะกรรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน” โดยมีหน้าที่
ดังนี้
1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงาน รวมทัง้ ความปลอดภัยนอกงานเพือ่ ป้องกันและ
ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการ
เกิดอุบตั เิ หตุเดือดร้อนร�ำคาญ อันเนือ่ งจากการท�ำงาน หรือความ
ไม่ปลอดภัยในการท�ำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรฐานความปลอดภัยใน
การท�ำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการท�ำงานของ
ลูกจ้าง ผูร้ บั เหมา และบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ าน หรือ
เข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยใน
การท�ำงานของสถานประกอบกิจการ

4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย
ในการท�ำงาน ตามข้อ 3 หมวดที่ 1 บททัว่ ไปรวมทัง้ มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานของสถานประกอบกิจการ
เสนอต่อนายจ้าง
5. ส�ำรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการ
ท� ำ งานของสถานประกอบกิ จ การ และตรวจสอบสถิ ติ การ
ประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ อย่างน้อย
เดือนละหนึง่ ครัง้
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
ของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผูบ้ ริหาร นายจ้าง บุคลากรทุกระดับ
เพือ่ เสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการท�ำงานทีไ่ ม่ปลอดภัย
ให้เป็นหน้าทีข่ องลูกจ้างทุกคน ทุกระดับต้องปฏิบตั ิ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรือ่ งทีเ่ สนอนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี รวมทั้ง ระบุ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ เมือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบหนึง่ ปี เพือ่ เสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย
ในการท�ำงานของสถานประกอบกิจการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานอื่น
ตามทีน่ ายจ้างมอบหมาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอุปกรณ์และเครื่องป้องกัน
อันตรายในการท�ำงานส�ำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ
รวมถึ ง จั ด ให้ มี การอบรมและทบทวนความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยอยูเ่ สมอ อาทิ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวติ การ
อบรมดับเพลิงขัน้ ต้นและขัน้ ก้าวหน้า การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันและ
ระงับอัคคีภยั และกิจกรรม Safety week ด้วยตระหนักว่าการให้
ความรู้และการฝึกปฏิบัติจนกระทั่งพนักงานมีความคุ้นเคยกับ
ขัน้ ตอนในการปฏิบตั ติ า่ งๆ จะสามารถช่วยลดความเสีย่ งในการ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ และเพิ่ ม ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานให้ กั บ
พนักงานได้
รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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การด�ำเนินงานด้านสังคม
ด้านชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ
เป็นส�ำคัญ โดยเชือ่ มัน่ ว่า ความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนนัน้ ไม่ได้ขนึ้ อยู่
กับผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษทั ฯ เพียงอย่างเดียว
แต่ยังรวมถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้
เติบโตไปพร้อมกัน
ในฐานะผู้น�ำการผลิตสินค้าและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุก
ประเภท บริษทั ฯ จึงมุง่ หวังทีจ่ ะเป็นศูนย์กลาง ในการให้ความรู้
ด้านโภชนาการอาหารอย่างถูกต้อง และสนับสนุนการเลือกรับ
ประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยครอบคลุมการดูแล 5 ด้าน ดัง
ต่อไปนี้

ด้านอาหารและโภชนาการ (Food & Nutrition)
Farmhouse Sandwich Workshop 2019
บริษทั ฯ จัดกิจกรรมมอบสิทธิพเิ ศษให้แก่ลกู ค้าฟาร์มเฮ้าส์
โดยจัดเวิรค์ ช็อป พาเยีย่ มชมโรงงานขนมปัง ชมขัน้ ตอนการผลิต

เเละเทคโนโลยีสุดล�้ำที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย พร้อมคอร์สจากผู้
เชี่ยวชาญอย่าง Professional Food Stylist for Premium
Sandwich 6 เเบบ 6 สไตล์ โดย อ.ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์
ฟูด้ สไตลิสต์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย รวมไปถึงการสอนถ่าย
ภาพสวยด้วยมือถือ เเละกลยุทธ์ตลาดออนไลน์ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ระดับประเทศ จากกิจกรรมในครัง้ นี้ ท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมรูส้ กึ
ประทับใจเป็นอย่างมาก ได้รบั ไอเดียการท�ำแซนด์วชิ ไปปรับปรุง
สูตรของตัวเอง รวมถึงเทคนิคการตลาดต่างๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ เปิด
โลกกว้างมากขึน้

ด้านสาธารณประโยชน์ (Community)
วันเด็กแห่งชาติ 2562
บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่ โรงเรียน
หน่วยงานราชการ พิพธิ ภัณฑ์ ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ศูนย์เยาวชน ห้อง
สมุด และชุมชน โดยแบ่งเป็น
• ส�ำนักงานใหญ่ สนับสนุนทัง้ สิน้ 113 แห่ง 31,790 ชิน้
• โรงงาน สนับสนุนทัง้ สิน้ 111 แห่ง 21,725 ชิน้

ภาพกิจกรรม Farmhouse Sandwich Workshop 2019
เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม ทีผ่ า่ นมา ณ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) โรงงานบางชัน

ภาพกิจกรรม แจกผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์และของทีร่ ะลึก เนือ่ งในโอกาสวันเด็กแห่งชาติตามสถานทีต่ า่ งๆ
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ภาพกิจกรรม Overwatch Thailand University 2018

ภาพกิจกรรม Big Day : Saturday School Foundation 7

ภาพกิจกรรม Invate Pubstomp 2019

Overwatch Thailand University 2018
ฟาร์ ม เฮ้ า ส์ ร ่ ว มสนั บ สนุ น การแข่ ง ขั น Overwatch
Thailand University Tournament 2018 ในรอบ Playoffs
เพื่อหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้น
ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2562 ทีผ่ า่ นมา
Big Day : Saturday School Foundation 7
บริษัทฯ ร่วมเป็น่สวนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม
“Big Day : ปลูกกล้าให้กล้าฝัน” ทีจ่ ดั โดย Saturday School
Foundation โดยได้ร่วมสนับสนุนเเซนด์วิช จ�ำนวน 800 ชิ้น

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ MEGA Park
ศูนย์การค้า Mega Bangna

Invate Pubstomp 2019
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เดลี่โฮลวีต ขนมปัง
เเซนด์วชิ โฮลวีต ไส้กรอกซอสพิซซ่าให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมงาน “INVATE
Pubstomp 2019” ทีจ่ ดั ขึน้ ทีส่ ยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นการแข่งขัน e-Sports
ที่ ร วมตั ว สาวก Dota 2 ที่ ม าร่ ว มรั บ ชมการถ่ า ยทอดสด
ศึก DOTA2 The International 9 และร่วมสนุกกับกิจกรรม
มากมายภายในงาน เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา
รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิทอง
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 37 ปี บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหาชน) ได้รว่ มเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพือ่ สมทบ
ทุนในการสร้างศาลามหาเทพ และบูรณะศาลาการเปรียญ ณ วัด
โพธิทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมีคณ
ุ อภิชาติ
ธรรมมโนมัย รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผูอ้ ำ� นวยการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานเข้าร่วมงานทอดกฐินอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนไทย
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ร่วมประกอบพิธมี สิ ซา
ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีประชาชนเฝ้า
รอรับเสด็จจ�ำนวนมาก โดยมีผู้มาเข้าร่วมพิธีราว 19,000 คน
เเละมีนักร้องประสานเสียง นักเเสดงราว 1,700 คน ในครั้งนี้
บริษทั ฯ จึงร่วมสนับสนุนเเจก ขนมปังเดลีเ่ เซนด์วชิ 4,000 ชิน้
ให้เเก่ผู้เข้าร่วมพิธี เเละออกบูธขายสินค้า Good morning
farmhose ภายในงาน เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ทีผ่ า่ นมา

ภาพกิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิทอง

ภาพกิจกรรม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนไทย

ภาพกิจกรรม จอมบึงมาราธอน ครัง้ ที่ 34
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ภาพกิจกรรม งานวิง่ BSC Beauty Run Fun & Rally

ภาพกิจกรรม RMHC Mini Marathon Run for Kids 2019

ด้านกีฬา (Sports)
จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 34
บริ ษั ท ฯ ได้ ร ่ ว มสนั บ สนุ น ขนมปั ง โฮลวี ต สอดไส้ ใ น
กิ จ กรรมงานจอมบึ ง มาราธอน ครั้ ง ที่ 34 โดยในครั้ ง นี้ ไ ด้
แบ่งการแข่งขันวิ่ง ออกเป็น 3 ระยะ คือ มาราธอน, ฮาล์ฟ
มาราธอน, มินิมาราธอน มีนักวิ่งสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า
11,000 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ทีผ่ า่ นมา

งานวิ่ง BSC Beauty Run Fun & Rally
บริษทั ฯ ได้รว่ มสนับสนุนกิจกรรมงานวิง่ BSC Beauty
Run Fun & Rally โดยมอบผลิตภัณฑ์ ได้เเก่ โดนัทเค้กไส้มนั ม่วง
เเละ โดนัทเค้กไส้เผือก แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2562 ทีผ่ า่ นมา ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
RMHC Mini Marathon Run for Kids 2019
บริษทั ฯ ร่วมบริจาคสมทบทุนแก่มลู นิธิ 100,000 บาท
และได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์แซนด์วิช 2,000 ชิ้น แก่
นักวิ่ง ในกิจกรรม “RMHC Mini Marathon Run for Kids
วิ่งเพื่อน้อง 2019” วิ่งด้วยใจ ให้ความรัก เพื่อผู้ป่วยเด็กและ
ครอบครัวทีจ่ ดั ขึน้ ณ สวนลุมพินี
รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ภาพกิจกรรม IFB Run 2019

ภาพกิจกรรม HEART HEALTH FESTIVAL 2019

ภาพกิจกรรม Rakmaw Run 2019

IFB Run 2019
บริษทั ฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เดลีเ่ เซนด์วชิ 1,000 ชิน้
ให้เเก่นกั วิง่ ในงาน IFB Run 2019 โดยระยะทางในการวิง่ ครัง้ นี้
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 5 กิโลเมตร เเละ 10 กิโลเมตร ซึง่ มี
ผูเ้ ข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ
ธุรกิจแฟชัน่ นานาชาติ เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา
HEART HEALTH FESTIVAL 2019
บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มสนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ เก่ นั กวิ่ ง ใน
กิจกรรม “HEART HEALTH FESTIVAL 2019” “มารักษ์หวั ใจ
กันเถอะ” ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้า
หอสมุด สวนลุมพินี โดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
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ให้ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายจากโรคหัวใจ และการปฏิบตั ติ น
เพือ่ ป้องกันโรคหัวใจ

Rakmaw Run 2019
กิจกรรม Rakmaw Run 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
น�ำรายได้เพื่อสบทบทุนในกิจการของมูลนิธิรักษ์แมว ปันน�้ำใจ
ให้แมวจร ในกิจกรรมต่างๆ เช่น เป็นทุนในการช่วยเหลือแมวจร
เจ็บป่วย ออกหน่วยท�ำหมันแมวเพื่อหยุดทายาทแมวจร และ
เลี้ยงดูแมวพิการที่ ไม่มีที่ ไปตลอดจน หาบ้านให้กับแมวจร
ฯลฯ บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนโดนัทเค้กมันม่วง จ�ำนวนกว่า
1,500 ชิ้น เพื่อให้นักวิ่งที่มาร่วมงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28
เมษายน 2562 ณ สวนลุมพินี

ULTRAMAN RUN 2019
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปังหลากรสชาติ
จ�ำนวน 3,000 ชิน้ ทัง้ ขนมปังสอดไส้หมูหยองมายองเนส ขนมปัง
สอดไส้ไก่หยองน�ำ้ พริกเผา ขนมปังโฮลวีตปูอดั มายองเนส เเละ
ขนมปังโฮลวีตไก่ไข่มายองเนส ในกิจกรรม ULTRAMAN RUN
2019 ซึง่ เป็นงานรวมพลังวิง่ ปล่อยแสงปราบเหล่ามอนสเตอร์กบั
เหล่า Character ขวัญใจเด็กๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม
2562 ณ สวนนงนุช พัทยา
เดิน-วิ่งรามาธิบดี 54 ปี
บริษทั ฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปังโฮลวีตไส้ไก่ไข่
มายองเนส เเละขนมปังโฮลวีตไส้ปูอัดมายองเนส จ�ำนวน

3,000 ชิ้น ให้แก่กิจกรรม “เดิน-วิ่งรามาธิบดี 54 ปี” เพื่อ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ที่จัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา

ร�ำเพยรัน 2562
บริษทั ฯ มอบผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้กว่า 2,000 ชิน้
ในกิจกรรม ร�ำเพยรัน 2562 งานวิง่ ของชาวเทพศิรนิ ทร์ ทีจ่ ดั ขึน้
เมือ่ วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์
โดยเเบ่งประเภทการแข่งขันเป็น เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3.3
กิโลเมตร เเละวิง่ มินมิ าราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร

ภาพกิจกรรม ULTRAMAN RUN 2019

ภาพกิจกรรม เดิน-วิง่ รามาธิบดี 54 ปี

ภาพกิจกรรม ร�ำเพยรัน 2562
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Bangkok Post International Mini Marathon 2019
งาน Bangkok Post International Mini Marathon 2019
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ลานสแควร์ A-B
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีระยะทางการวิง่ เเบ่งเป็น Mini
Marathon : 10.1 km. Micro Marathon : 5.1 km. เเละ Charity
Walk & Run : 3.4 km. ซึง่ รายได้จากค่าสมัครบางส่วนสมทมทุน
เข้ามูลนิธิบางกอกโพสต์ บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์
เเซนด์วชิ จ�ำนวน 3,000 ให้เเก่นกั วิง่ ภายในงาน
เดิน-วิ่ง การกุศลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ครั้งที่ 14
บริษทั ฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์กลุม่ เดลีเ่ เซนด์วชิ เเละ
ขนมปังสอดไส้โฮลวีต ให้กบั กิจกรรม “เดิน วิง่ การกุศล มิน-ิ
ฮาล์ฟ มาราธอน ครัง้ ที่ 14 ประจ�ำปี 2562” ในวันอาทิตย์ที่ 4

สิงหาคม 2562 ณ สวนสุขภาพ รพ.ฯ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 เนือ่ งในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 น�ำรายได้สทุ ธิจากการ
แข่งขันขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย พร้อมจัดซือ้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์
ทหารเรือ

HUA HIN CYCLING 2019
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มสนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในกิ จ กรรม
“HUA HIN CYCLING 2019” เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ณ อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ พล.ต.ประสาร รวยดี
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธาน
เปิดงานและปล่อยตัวนักปัน่ จักรยานกว่าพันคน

ภาพกิจกรรม Bangkok Post International Mini Marathon 2019

ภาพกิจกรรม เดิน-วิง่ การกุศลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ ครัง้ ที่ 14

ภาพกิจกรรม HUA HIN CYCLING 2019
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ภาพกิจกรรม คมชัดลึก 3on3 Basketball Tournament 2019

ภาพกิจกรรม ยะลา มาราธอน 2019

ภาพกิจกรรม Give and Run

คมชัดลึก 3on3 Basketball Tournament 2019
บริษทั ฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เเซนด์วชิ ไส้กรอกซอส
พิซซ่า ให้เเก่นกั บาสทีเ่ ข้าร่วมเเข่งขันในรายการ คมชัดลึก 3on3
Basketball Tournament 2019 ณ STADIUM ONE สปอร์ต คอม
มูนติ ี้ ซึง่ แหล่งรวมไลฟ์สไตล์สำ� หรับคนรักสุขภาพแห่งแรกของ
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
ยะลา มาราธอน 2019
บริษทั ฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์กลุม่ โดนัทเค้กให้กบั นักวิง่ ใน
งาน “ยะลามาราธอน 2019” ครัง้ ที่ 1 เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ รวมถึงสร้างความสามัคคีให้แก่
คนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจัดการแข่งขันทัง้ หมด 4 ระยะ
ประกอบด้วย มาราธอน 42.195 กิโลเมต, ฮาร์ฟมาราธอน 21.1

กิโลเมตร, มินมิ าราธอน 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน 5 กิโลเมตร
โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 5,000 คน โดย
กิจกรรมจัดขึน้ เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2562

Give and Run
เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 บริษทั ฯ ร่วมสนับสนุนผลิต
ภัณฑ์เดลี่โฮลวีต ขนมปังเเซนด์วชิ โฮลวีต ไส้กรอกซอส พิซซ่า
ให้เเก่นกั วิง่ ในงาน Give and Run “Fun 2 Share 2019” รวมพล
คนให้เติมน�ำ้ ใจเด็กไทยเเข็งเเรง ทีจ่ ักขึ้น ณ สวนพุทธมณฑล
พุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนซื้อ
รองเท้านักเรียนและอุปกรณ์กฬี าในโครงการรวมพลคนให้สกู่ า้ ว
แรกที่ยิ่งใหญ่ มอบให้กับน้องๆโรงเรียนขาดแคลนเขตพื้นที่
จังหวัดน่าน จ�ำนวน 2,000 คน
รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ภาพกิจกรรม LOMA RUN for Charity on the Beach 2019

ภาพกิจกรรม AC V RUN 2019 (V R FAMILY)

LOMA RUN for Charity on the Beach 2019
เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 บริษทั ฯ ร่วมสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ขนมปังให้เเก่นกั วิง่ ภายในงาน “ เดิน-วิง่ การกุศลบน
ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา 2019” (ครัง้ ที่ 7) ชิงถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
มีชอื่ งานในปีนคี้ อื “LOMA RUN for Charity on the Beach 2019”
ทีจ่ ดั ขึน้ ณ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ ให้นกั เรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้า
และประชาชนทัว่ ไป ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีสขุ ภาพ
พลานามัยทีส่ มบรูณ์ แข็งแรง ซึง่ ระยะทางในการวิง่ มีความยาว
ตลอดแนวชายหาดถึง 7 กิโลเมตร
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AC V RUN 2019 (V R FAMILY)
กิจกรรม “AC V RUN 2019 (V R FAMILY)” งานวิง่ ประจ�ำ
ปีของโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ ที่ศิษย์เก่าอัสสัมชัญมีความ
ตัง้ ใจจัดขึน้ เพือ่ ระดมทุนหารายได้เพือ่ สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ
ครูของโรงเรียน ระยะการแข่งขันมีสองระยะ Mini marathon
10.5 K และ Fun run 3K ซึ่งในครั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วมมอบ
ผลิตภัณฑ์ ให้เเก่นักวิ่งภายในงานด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29
กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

Siriraj Nurses Alumni Walk & Run for Health
กิจกรรม Siriraj Nurses Alumni Walk & Run for Health
“นางฟ้าสีขาวชวนวิ่ง” ที่จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา บริษทั ฯ จึงร่วม
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ขนมปังเเครนเบอร์รลี่ กู เกด” ให้แก่นกั วิง่
ภายในงานด้วย ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้รัน ศรีราชา 2562
กิจกรรม “พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตรี้ นั ศรีราชา
2562” ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อการกุศล รายได้เพื่อ

สมทบทุน สร้างอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บริษทั ฯ จึงร่วมสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ “ขนมปังเดลีเ่ เซนด์วชิ ” ให้เเก่นกั วิง่ ภายในงาน

เคียงคู่ช้างฮาร์ฟมาราธอน 2019
บริษทั ฯ ร่วมสนับสนุนขนมปังเเครนเบอร์รลี่ กู เกด 3,000
ชิน้ ให้แก่กจิ กรรม “Share for Chang Half Marathon 2019”
เคียงคูช่ า้ งฮาร์ฟมาราธอน 2019 ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันอาทิตย์ ที่ 24
พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดล�ำปาง โดยรายได้สมทบทุนช่วย
เหลือโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรกั ษ์ชา้ งไทย และสถาบันคชบาล
แห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัด
ล�ำปาง ในรูปแบบของอาหารและเวชภัณฑ์

ภาพกิจกรรม Siriraj Nurses Alumni Walk & Run for Health

ภาพกิจกรรม พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตรี้ นั ศรีราชา 2562

ภาพกิจกรรม เคียงคูช่ า้ งฮาร์ฟมาราธอน 2019

รายงานประจําปี 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ด้านการศึกษา (Education)
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 11
เมือ่ วันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดโครงการแข่งขัน
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ใน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวทิ ยา 2
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรูแ้ ละทักษะด้าน
เศรษฐศาสตร์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาโครงการประสบผลส�ำเร็จและได้รับผลตอบรับจาก
เยาวชนเป็นอย่างดี

บริษัทฯ จึงได้ร่วมออกบูธแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังเดลี่
แซนด์วิชให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและ
ผูป้ กครองเป็นจ�ำนวนมาก

กิจกรรมนัดพบน้องคณะอุตสาหกรรม
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญในกิจกรรมนักศึกษา จึง
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนัดพบน้องคณะอุตสาหกรรม ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง โดยมอบผลิตภัณฑ์แซนด์วิชไส้กรอกซอส พิซซ่า,
ขนมปังไส้คสั ตาร์ดครีม, ขนมปังไส้คสั ตาร์ดช็อกโกแลต, ขนมปัง
ไส้สงั ขยา จ�ำนวน 500 ชิน้ เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 11

ภาพกิจกรรม กิจกรรมนัดพบน้องคณะอุตสาหกรรม
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ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักและใส่ใจด้านสิง่ แวดล้อม จึงดูแลและ
ตรวจสอบการด�ำเนินงาน ให้มรี ะบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ โรงงานลาดกระบัง 1 โรงงานลาดกระบัง 2
และโรงงานบางชัน รวมถึงสนับสนุนให้มกี จิ กรรมอนุรกั ษ์พลังงาน
และสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายสิง่ แวดล้อม และ
เริม่ น�ำมาใช้ตงั้ แต่ปี 2559 และวางแผนต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั โดย
มีรายละเอียดสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม โดยมีการทบทวนและประเมินผลการ
ด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
2. สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากร ใน
การขับเคลือ่ นการบริหารจัดการและกระบวนการผลิต
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมต่อชุมชน
สังคม และคุณภาพสิง่ แวดล้อม
3. ปรับปรุง เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการ ขัน้ ตอน การ
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ต้านมลพิษน�ำ้ มลพิษอากาศ และ
มลพิษกากอุตสาหกรรม
4. ร่วมมือกับคูค่ า้ เพือ่ ให้เกิดกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
5. ส่งเสริมระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม การบ�ำบัดฟืน้ ฟู
การเฝ้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส�ำนึก ให้พนักงานทุก
ระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่ง
แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน

โครงการอนุรักษ์พลังงาน ประจ�ำปี 2562
1. การท�ำความสะอาดพืน้ ผิวแลกเปลีย่ นความร้อน 5 ตัน
ต่อชัว่ โมง เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นความร้อนทีด่ ขี นึ้ ส่งผลท�ำให้
ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงลดลง
2. การปรับอัตราส่วนของอากาศกับเชือ้ เพลิง ให้เหมาะ
สมต่อการเผาไหม้ของหม้อไอน�้ำ เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ ที่
สมบูรณ์ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สบู่ รรยากาศ และท�ำให้
ใช้เชือ้ เพลิงในการเผาไหม้นอ้ ยลง

3. การติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง Ozone ของระบบ Chiller
จะท�ำให้การเกิดตะกันน้อยลงหรือไม่เกิดเลย ส่งผลท�ำให้เกิด
การแลกเปลีย่ นความร้อนของด้าน Condenser ได้ดขี นึ้

การบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้า ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เสมอมา จึงได้เพิ่มปริมาณรถขนส่งสินค้า ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมและมลภาวะทางอากาศน้อย โดยปัจจุบนั มีรถขนส่ง
สินค้าที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จ�ำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 20.88
จากปริมาณรถขนส่งสินค้าทัง้ หมด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแนวคิดในการสนับสนุนให้องค์กร
ใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ จึงได้จดั ให้มรี ะบบการ
บริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
• การก�ำหนดให้ใช้พาหนะอย่างเหมาะสม ในการ
กระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ ในแต่ละพืน้ ที่
• การพั ฒ นาระบบงานการตรวจสอบและติ ด ตาม
ยานพาหนะ โดยใช้ระบบ GPS ช่วยควบคุมการขับรถของ
พนักงาน ให้มคี วามเร็วตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด คือ 80 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนน
และช่วยลดอัตราการเผาผลาญเชือ้ เพลิงทีม่ ากเกินความจ�ำเป็น
• ห้ามมิให้พนักงานจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้
ระหว่างการขนถ่ายสินค้า เพือ่ ให้มกี ารใช้เชือ้ เพลิงน้อยทีส่ ดุ
• การฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตร “ประสิทธิภาพ
การขับขี่ที่ประหยัดและปลอดภัย” เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักและประสบการณ์ในการขับขีอ่ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
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การบริหารจัดการน�้ำและของเสีย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยความตระหนักว่า น�ำ้ เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ บริษทั ฯ จึงมีความมุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการน�ำ้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถช่วยลดปริมาณน�้ำทิ้งจาก
กระบวนการผลิต ซึง่ ระบบจะน�ำน�ำ้ จากกระบวนการผลิตเข้าสูก่ ระบวนการบ�ำบัด ก่อนถูกน�ำไปพักทีบ่ อ่
พักน�ำ้ แล้วจึงหมุนเวียนน�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยน�ำมาใช้ประโยชน์ เช่น ล้างยานพาหนะ รดน�ำ้ ต้นไม้ และ
ล้างพืน้ ถนนในบริเวณโรงงาน ทัง้ นี้ ส�ำหรับน�ำ้ ทีเ่ หลือจากกระบวนการบ�ำบัด ได้ปล่อยลงสูร่ างระบายน�ำ้
ของการนิคมอุตสาหกรรม และปล่อยลงสูแ่ หล่งน�ำ้ สาธารณะ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โดยการบริหารจัดการน�ำ้ และของเสียของโรงงานลาดกระบัง 1 โรงงานลาดกระบัง 2 และโรงงาน
บางชัน รวม 3 โรงงาน ได้ถกู ออกแบบมาให้เหมาะกับการบ�ำบัดน�ำ้ เสียของโรงงานโดยเฉพาะ ซึง่ สามารถ
บ�ำบัดน�ำ้ เสียได้ตามมาตรฐานทีก่ ารนิคมฯ หรือกรมโรงงานฯ ก�ำหนด โดยใช้กระบวนการบ�ำบัดทางชีวภาพ
เป็นหลัก ได้แก่ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบไม่ใช้อากาศ ชนิด UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket),
EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) และ AS (Activated Sludge) ซึง่ ใช้พลังงานและค่าใช้จา่ ยต�ำ่
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)
• EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) และ AS (Activated Sludge)
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บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ จนได้รับ
เครื่องหมายสัญลักษณ์
ประเภท “ขนมปัง”
รางวัล นัมเบอร์วัน แบรนด์ ไทยแลนด์
ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
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ส�ำนักงานใหญ่

โรงงานลาดกระบัง

โรงงานบางชัน

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

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

เลขที่ 1 ซอย เสรี ไทย 87
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรี ไทย
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
ติดตามสูตรเมนูความอร่อย : www.farmhouse.co.th/blog

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

