รา งาน ร า 2563

าร
6 ้อมลสาคั ทางการเงิน
8 สาร ากค ะกรรมการ
10 ค ะกรรมการบริ ัท
11 ค ะกรรมการอิสระ
และกรรมการตรว สอบ
12 น ยบายและ าพรวมการประกอบ ุรกิ
16 ลัก ะการประกอบ ุกิ
32 ป ัยความเสี่ยง
35 ครงสร้างการ ือ ุ้นและการ ั การ
39 ครงสร้างการ ั การ
55 รายละเอีย เกี่ยวกับกรรมการ ้บริ าร
และเล านุการบริ ัท
70 ้อมลทั่ว ปและ ้อมลสาคั อื่น
71 บุคคลอ้างอิงอื่น
72 การกากับ แลกิ การ

88 การควบคุม าย น
และการ ั การบริ ารความเสี่ยง
92 รายการระ วางกัน
95 การวิเคราะ ์และคาอ ิบาย อง าย ั การ
99 รายงาน องค ะกรรมการตรว สอบ
ประ าป 2 3
101 รายงานความรับ ิ ชอบ
องค ะกรรมการ นการ ั ทา
รายงานทางการเงิน ประ าป 2 3

102 งบการเงิน
166 รายงานการพั

ประ าป 2 3

นาที่ยั่งยืน

บร ัท

้รับรางวัล “Thailand Corporate
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สา า ความเปนเลศ นการบร าร ั การ ยรวม
่ง ั ยสมาคมการ ั การ ุรกิ แ งประเทศ ทย
รวมกับส าบันบั ิตบร าร ุรกิ ศศินทร์
าลงกร ์ม าวทยาลัย สะท้อน ้เ น ง
ความพร้อมและการวางแ นการ าเนิน ุรกิ
นส านการ ์ที่เกิ นป บัน
ือเปนอีก น่งความ าค มิ องบร ัท
กับความสาเร นป 2 3

2553

2554

2555

2558
2561
2562

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

1

2

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

บร ัท เปน ้นา นการ ลตและ า นาย
นมปงและเบเกอร่ที่ ้มาตร านมีคุ าพ
และยังพั นาสนค้าและบรการ ม
กับ าร์มเ ้าส์เ ลเวอร์ร่
เพ่อ ้ ้บร คมีทางเลอกมาก น

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

3

4

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

นมปงกลุมรอยัล นมปงส ล ์ นา
ที่มียอ ายเปนอัน ับ องประเทศ ทย
คั สรรวัต ุ ิบชันเลศ าก รรมชาติ
สร้างสรรค์ ้วยกรรมว ีการ ลตระ ับสง
น ้เปน นมปงแ น
2
และ
ม
ที่อั แนน ป ้วยคุ คา
อมนุม รช เอกลัก ์เ พาะ าก าร์มเ ้าส์

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

5

ม าค ทางการเงน
ง การเงน ง

งเงน งทุน าม

น เ

าน การเงน าน าท
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

10,298.89
1,049.02
9,249.87

9,480.09
1,110.72
8,369.37

8,690.27
1,269.13
7,421.14

7,143.48
7,185.94
3,742.85
1,678.67

7,743.97
7,784.28
4,143.42
1,700.74

7,495.57
7,530.72
4,294.41
1,431.35

47.60
23.36
19.05
0.73
49.37

46.49
21.67
21.54
0.86
53.82

42.71
18.90
20.26
0.91
45.66

1.00
20.56
3.73

1.00
18.60
3.78
1.90
450

1.00
16.49
3.18
1.60
450

ร ก การ าน าท
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้รวม /2
ต้นทุนขำย
ก�ำไรส�ำหรับปี

รา นทางการเงน
อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตรำก�ำไรสุทธิ (%)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%)

ม หุน าม

าท

รำคำพำร์ต่อหุ้น
มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี
ก�ำไรส�ำหรับปีต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น)
/1
/2

6

/1

450

จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ส�ำหรับผลประกอบกำรประจ�ำงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม ถึง 30 มิถุนำยน 2563 จำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม
กำรลงทุน ในอัตรำหุ้นละ 0.96 บำท
รำยได้รวม ไม่รวมรำยได้ทำงกำรเงิน
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รา

ากการ า

าน าท

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

7,744

กา ร าหร
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

1,463

7,143

าน าท

1,336

1,431

นทรพ ร ม าน าท
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

7,528
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7

าร ากค กรรมการ

ท น

เปน ้นา นการ ลิตและ ั า นาย ลิต ั ์เบเกอรี่และอา าร
ที่สะอา ส ม ปลอ ัย มีคุ คาทาง ชนาการและมีคุ าพ
ระ ับมาตร านสากล รับ ิ ชอบตอ ้บริ ค สังคม และสิ่งแว ล้อม

พน ก

วิ ยั พั นา ศก าค้นคว้า นวัตกรรม ม ้ ้ ลิต ั เ์ พือ่
สุ าพ เน้นวัต ุ ิบ าก รรมชาติ มีคุ าพที่ ี อรอย สะอา
ส ม ปลอ ัย และเปนประ ยชน์ตอ ้บริ ค
2 พั นาระบบการ ลิต ้ทันสมัย สะอา ปลอ ัย ้วยการ ช้
เทค น ลยีระบบอั ริยะ ระบบการควบคุมที่ ี มีประสิท ิ าพ
และสามาร แ ง ัน ้
3 พั นาระบบการบริ ารการ ายและการ นสง ยนาเทค น ลยี
สารสนเทศมา ช้ นการวิ เ คราะ ์ ้ อ มล และบริ าร ั การ
เพื่ อ ้ ลิ ต ั ์ แ ละบริ ก ารเ ้ า ง ้ บ ริ คอยางรว เรว
มีประสิท ิ าพ สะอา ปลอ ัย ทันตอความต้องการ
สงเสริมและพั นาศักย าพ องพนักงาน ม้ คี วามร้ทนั ตอการ
เปลี่ยนแปลง องเทค น ลยี ก้าวทัน ลก มีความคิ สร้างสรรค์
มีความร้ ความสามาร เพือ่ สร้าง อกาสเติบ ต น น้าทีก่ ารงาน
ร้รัก สามัคคี ้ความเปน รรม ย ลัก รรมา ิบาล และ
การกากับ แลกิ การที่ ี เพื่อสร้างความเ ้มแ ง และยั่งยืน
้กับองค์กร
เ ลานีคือสิ่งที่กรรมการบริ ัท ้บริ ารและพนักงานทุกระ ับ
ย มั่น ตลอ นเปนแนวทางป ิบัติเพื่อนา ปสความสาเร นการ
าเนิน ุรกิ อยางยั่งยืน

นา พพ พ เน งเ ท
ประ านกรรมการ
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ปี 2563 เป็นปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และด้ำนอื่นๆ จะเห็นว่ำเศรษฐกิจทั้งภำยนอกและภำยใน
ประเทศเกิดกำรหดตัว หลำยธุรกิจต้องหยุดหรือปิดกิจกำรไป
ทำงรัฐบำลได้ออกมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
ส่งผลให้วถิ กี ำรด�ำเนินชีวติ และพฤติกรรมของผูค้ นเปลีย่ นไป บริษทั
ได้ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องนี้ มีกำรออกมำตรกำรต่ำงๆ
เพื่อป้องกันและรักษำสุขอนำมัยในกระบวนกำรผลิต รวมถึงตัว
พนักงำนทุกคน สถำนทีป่ ระกอบกิจกำรของบริษทั อุปกรณ์เครือ่ งใช้
และรถขนส่งสินค้ำทุกคัน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ำสินค้ำทุกชิน้ ส่งถึงผูบ้ ริโภค
อย่ำงปลอดภัย
สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อยอดขำยสินค้ำของ
บริ ษั ท ด้ ว ยเช่ น กั น โดยในปี 2563 ยอดขำยของบริ ษั ท อยู ่ ที่
7,143.48 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 7.75 แม้ยอดขำย

จะลดลง แต่เนื่องจำกกำรบริหำรจัดกำรที่ดี จึงส่งผลให้ก�ำไรสุทธิ
ของบริษทั อยูท่ ี่ 1,677.27 ล้ำนบำท ซึง่ ลดลงเพียงร้อยละ 1.44 จำก
ปี 2562 โดยบริษัทได้ด�ำเนินนโยบำย Zero Waste และใช้หลักกำร
TPM - Total Productive Maintenance ในกำรบ�ำรุงรักษำทวีผล
แบบทุกคนมีส่วนร่วม อีกทั้งได้บริหำรต้นทุนสินค้ำ ควบคุมกำรใช้
พลังงำนและค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินกำรต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภำพมำกที่สุด
นอกจำกนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นท�ำกำรตลำดแบบ Digital
Marketing เพื่อเข้ำถึงลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย สอดคล้องกับวิถีกำร
ด�ำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุค New
Normal
จำกผลกระทบที่ท�ำให้เศรษฐกิจไม่เติบโต บริษัทจึงชะลอ
กำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนใหม่ โดยใช้โอกำสนี้ศึกษำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อให้ได้อำคำรและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภำพใช้ประโยชน์
ได้สูงสุด ในขณะเดียวกันบริษัทก็ไม่หยุดที่จะพัฒนำคุณภำพสินค้ำ
และสรรหำผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ให้ตรงควำมต้องกำรของผู้บริโภค
มีคณุ ค่ำทำงโภชนำกำร เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั สิง่ ทีด่ แี ละมีประโยชน์
ต่อสุขภำพ ซึ่งเป็นเป้ำหมำยในกำรผลิตสินค้ำของบริษัท
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
และหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยใน
ปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรำงวัลควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร
โดยรวม ในโครงกำร Thailand Corporate Excellence Awards
2020 ซึง่ จัดขึน้ โดย TMA-สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย
ร่ ว มกั บ สถำบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ำรธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ แ ห่ ง จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และได้รบั คัดเลือกให้เข้ำอยู่ในกลุม่ หลักทรัพย์ ESG100
(Environmental Social and Governance) โดยสถำบันไทยพัฒน์
ด้วยกำรประเมินข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล
(Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัท
จดทะเบียน
บริษัทฯ ได้รับรำงวัล Marketeer No.1 Brand Thailand ใน
ปี 2018-2020 โดยผลิตภัณฑ์ขนมปัง ฟำร์มเฮำส์ ได้รับกำร
จัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภท
ขนมปัง จำกกำรส�ำรวจของบริษัท วิดีโอ กำรค้นคว้ำ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ส�ำนักงำนใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมกับมำร์เก็ตเธียร์ รีเสิรจ์ โดยใช้เครือ่ งมือกำรส�ำรวจทีม่ มี ำตรฐำน
และเป็นทีย่ อมรับในวงกำรกำรตลำด ซึง่ บริษทั ได้รบั รำงวัลดังกล่ำว
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
บริษทั ยังได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสังคมและร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรช่วยเหลือด้ำนอุปกรณ์กำรแพทย์ บริจำคเงิน
สมทบทุนมูลนิธิรำมำธิบดีฯ เพื่อซื้อรถพยำบำลระบบไฮดรอลิค
เป็นเครือ่ งมือช่วยเหลือกำรรักษำพยำบำลให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ให้กับโครงกำรแบ่งควำมสุข
ปันควำมห่วงใย ส่งต่อก�ำลังใจกับตู้ปันสุข และให้กับองค์กรต่ำงๆ
ในกำรจัดกิจกรรมภำยในชุมชนและสังคมวงกว้ำงที่ได้รบั ผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19
คณะกรรมกำรบริษัทขอขอบคุณลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น พันธมิตร
ทำงกำรค้ำ หน่วยงำนต่ำงๆ และผูม้ อี ปุ กำรคุณทุกท่ำนที่ได้ให้ควำม
ไว้วำงใจ และสนับสนุนกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ
ขอขอบคุณผู้บริหำรและพนักงำนทุกท่ำนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของควำมส�ำเร็จ โดยทุม่ เทก�ำลังควำมรูค้ วำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่ำงยั่งยืนตลอดไป

นา

า

รรมม นม

รองประ านกรรมการและกรรมการ ้อานวยการ
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รรมม นม

กรรมการ และ ้ ั การอาวุ ส ายบั ชีบริ าร
และ ายการเงิน เล านุการบริ ัท

ร พ น พ เน งเ ท

กรรมการและ ้ชวยกรรมการ ้อานวยการ

า

รองประ านกรรมการ
และกรรมการ ้อานวยการ

นา

เ ร

รรมม นม

กรรมการรอง ้อานวยการ

นาง า พน า ร

นท ก

กรรมการ และ ้ ั การอาวุ ส าย ลิตบางชัน

นาง า า พน ก พรพม

กรรมการ

กรรมการและ ้ชวยกรรมการ ้อานวยการ

ประ านกรรมการอิสระ
และประ านกรรมการตรว สอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรว สอบ

า รา าร

ร รุ

ุ

นา

น

รก

า รา าร นา พท
ม ร ร รา
กรรมการอิสระ

คุ

นพ

ม พ ก

กรรมการอิสระและกรรมการตรว สอบ

ค กรรมการ ร

า รา าร

ร รุ

กรรมการ ร

ุ

ประ านกรรมการอิสระ
และประ านกรรมการตรว สอบ

า รา าร นา พท
ม ร ร รา
กรรมการอิสระ

คุ

นพ

ม พ ก

นางเ ม ร ทุมารก

กรรมการอิสระ และกรรมการตรว สอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรว สอบ

นา

น

รก

กรรมการอิสระและกรรมการตรว สอบ

นางเ ม ร ทุมารก

กรรมการอิสระ และกรรมการตรว สอบ
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น

า

าพร มการ ร ก

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2523
และได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เมื่อวันที่
19 กรกฎำคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้ำนบำท
เรียกช�ำระแล้ว 300 ล้ำนบำท ในปี 2549 บริษัทเพิ่มทุนจด
ทะเบียน จำก 300 ล้ำนบำท เป็น 450 ล้ำนบำท ตำมมติทปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 เมือ่ วันที่ 25 เมษำยน 2549 โดยได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2549 และเมื่อวันที่ 28
เมษำยน 2554 ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 32 ได้มมี ติอนุมตั ิ
ให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญที่ตรำไว้จำกเดิมมูลค่ำ
หุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยจ�ำนวนหุ้นสำมัญ
ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นดังกล่ำวเพิ่มจำก 45
ล้ำนหุ้น เป็นจ�ำนวน 450 ล้ำนหุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญที่ตรำไว้กับกระทรวงพำณิชย์เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภำคม 2554
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี โ รงงำน 3 แห่ ง ตั้ ง อยู ่ ที่ นิ ค ม
อุตสำหกรรมลำดกระบัง 2 แห่ง มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งำน และ
โรงงำนบำงชัน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน มีพื้นที่รวม
12 ไร่ 2 งำน 57 ตำรำงวำ โดยมีธุรกิจหลักคือกำรผลิตและ
จ�ำหน่ำยขนมปังและเบเกอรี่ ซึง่ เป็นกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำย
ใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทให้แก่ร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade) และสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยเป็นกำร
จ�ำหน่ำยในลักษณะกำรขำยขำด ซึง่ บริษทั จะรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์
เดิมที่ร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยไม่หมด เมื่อน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปส่ง เพื่อ
บริหำรควำมสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และบริษัทมีธุรกิจเบเกอรี่
ค้ำปลีก โดยจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของ
บริษัท ผ่ำนร้ำนค้ำปลีกของบริษัทเองและจ�ำหน่ำยตรงตำมค�ำ
สัง่ ซือ้ ของผูบ้ ริโภค นอกจำกนี้ บริษทั มีกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ทีผ่ ลิตขึน้ ตำมค�ำสัง่ ให้แก่รำ้ นอำหำรฟำสต์ฟดู้ และร้ำนสะดวกซือ้
ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 สำยธุรกิจ ดังนี้
1. ธุ ร กิ จ เบเกอรี่ ค ้ ำ ส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ� ำหน่ำ ยได้ แ ก่
ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ ขนมปัง
ส�ำหรับฮอทดอก ขนมปังพร้อมทำน เช่น ขนมปัง
สอดไส้ แซนด์วิชส�ำเร็จรูป เค้ก และ เบเกอรี่ อื่นๆ
โดยจ� ำ หน่ ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ ำ ว ภำยใต้
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ุรก
เครื่องหมำยกำรค้ำ ”ฟำร์มเฮ้ำส์” และตู้จ�ำหน่ำย
ขนมปังอัตโนมัติ Farmhouse Vending Machine
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้ำปลีก ได้แก่ เบเกอรี่ที่จ�ำหน่ำย
ในร้ำน Deliya by Farmhouse เค้กมำดำมมำร์โก้
กู๊ดมอร์นิ่ง ฟำร์มเฮ้ำส์ (แฟรนไชส์ขำยแซนด์วิช)
ขนมไหว้พระจันทร์ตรำฟำร์มเฮ้ำส์
3. ธุรกิจฟำสต์ฟดู้ และร้ำนอำหำร/ภัตตำคำร ผลิตภัณฑ์
ที่จ�ำหน่ำยได้แก่ ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ ขนมปัง
ส�ำหรับฮอทดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังฝรั่งเศส
ครัวซองต์ ขนมปังกรอบ และแป้งพิซซ่ำ ที่จ�ำหน่ำย
ให้แก่ร้ำนอำหำรต่ำงๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
พิซซ่ำฮัท เบอร์เกอร์คิงส์ เชสเตอร์กริลล์ เอแอนด์
ดับบลิว เดอะพิซซ่ำคอมปะนี ซิสเลอร์ แดรี่ควีน
มอสเบอร์ เ กอร์ ซำนตำเฟ่ เจฟเฟอร์ สเต็ ก
ช็อกโกแลตวิลล์ และ เอสแอนด์พี เป็นต้น และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุบทอด (Fried Product) ได้แก่
เกล็ดขนมปัง
4. ธุรกิจส่งออก ผลิตสินค้ำเพื่อกำรส่งออก ในลักษณะ
ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง

า

ท น

ุ ร งค

นา

ท น

คณะกรรมกำรบริษทั มีสว่ นร่วมในกำรให้ควำมเห็นชอบ
วิสัยทัศน์และภำรกิจของบริษัท และเพื่อที่จะด�ำเนินกำรให้เป็น
ไปตำมวิสัยทัศน์และภำรกิจที่ได้วำงไว้ ฝ่ำยบริหำรได้มีกำร
แต่งตัง้ คณะท�ำงำนแผนกลยุทธ์ขนึ้ เพือ่ ก�ำหนดแผนกลยุทธ์รวม
ของบริษทั และจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงำน อันจะเป็น
แนวทำงในกำรด�ำเนินงำน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบกำรติดตำม
ปรับปรุง และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนเปรียบเทียบกับแผนงำน
และงบประมำณที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำสูงสุด
ให้กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ และ ภำรกิจ ดังนี้

ท น
เป็นผู้น�ำในกำรผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และอำหำร ที่สะอำด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
และมีคุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สังคม และสิ่งแวดล้อม
พน ก
1. วิจัย พัฒนำ ศึกษำค้นคว้ำ นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ เน้นวัตถุดิบจำกธรรมชำติ
มีคุณภำพที่ดี อร่อย สะอำด สดใหม่ ปลอดภัย และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. พัฒนำระบบกำรผลิตให้ทันสมัย สะอำด ปลอดภัย
ด้ ว ยกำรใช้ เ ทคโนโลยี ร ะบบอั จ ฉริ ย ะ ระบบกำร
ควบคุมที่ดี มีประสิทธิภำพ และสำมำรถแข่งขันได้
3. พั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรกำรขำยและกำรขนส่ ง
โดยน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล และบริหำรจัดกำร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และ
บริกำรเข้ำถึงผู้บริโภคอย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ
สะอำด ปลอดภัย ทันต่อควำมต้องกำร
4. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของพนักงำน ให้มคี วำม
รูท้ นั ต่อกำรเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ก้ำวทันโลก
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เพื่อสร้ำงโอกำสเติบโตในหน้ำที่กำรงำน
5. รูร้ กั สำมัคคี ให้ควำมเป็นธรรม ยึดหลักธรรมำภิบำล
และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสร้ำงควำมเข้ม
แข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร

เ าหมา การ าเนน ุรก
บริ ษั ท มี ค วำมตั้ ง ใจในกำรรั ก ษำควำมเป็ น ผู ้ น� ำ ใน
กำรผลิตและจ�ำหน่ำยขนมปัง และเบเกอรีอ่ นื่ ๆ ในลักษณะค้ำส่ง
ที่ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีควำมมุ่งมั่นที่
จะน�ำเสนอนวัตกรรมใหม่และพัฒนำสินค้ำใหม่เพิ่มเติมอย่ำง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมีโอกำสเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภำพที่
ดี ในรำคำที่เหมำะสม และขยำยตลำดไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ

รวมทั้งพัฒนำสินค้ำเดิมให้มีมูลค่ำเพิ่มให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวลำ
นอกจำกนี้บริษัท ยังมีเป้ำหมำยที่จะเร่งรุกกำรท�ำธุรกิจ
ขนมปังและเบเกอรี่แบบค้ำปลีกอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรขยำย
ตัวสู่ธุรกิจอำหำรที่เกี่ยวข้องอีกในอนำคต

การเ

น

ง พ นาการท าค

พ นาการท าค น ง

ท านมา

การเ น ง หุนรา ห
ในปี 2561 มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2561
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) (TFMAMA) ได้ยื่น
ประกำศเจตนำในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ำกิจกำรต่อ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีควำมประสงค์จะเข้ำ
ลงทุนในบริษัทฯเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญใน
บริษทั ฯให้เกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ำย
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสถำนะเป็น
บริษัทย่อยของ TFMAMA อย่ำงชัดเจนโดยสมบูรณ์ จึงได้ท�ำ
ค�ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้กำรจัดท�ำค�ำ
เสนอซื้อดังกล่ำวแล้วเสร็จในวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 ท�ำให้
TFMAMA มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ร้อยละ 51.99
านการ งทุน
ในปี 2561 บริษัทได้ซื้อที่ดินในต่ำงจังหวัด จ�ำนวน
3 แห่ง ส�ำหรับใช้สร้ำงศูนย์กระจำยสินค้ำแทนสถำนที่เดิมที่เช่ำ
เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่ในกำรกระจำยสินค้ำสูผ่ บู้ ริโภคได้อย่ำงรวดเร็วและ
ทันเวลำ รวมถึงมีบริเวณในกำรจอดรถส�ำหรับรถที่ใช้ขนส่งสินค้ำ
ได้อย่ำงเพียงพอ และมีกำรลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น
อีก 1 กอง เพื่อเป็นกำรกระจำยกำรลงทุน
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านเทค น
าร นเท
ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นกำรน�ำซอฟแวร์เข้ำมำช่วย
ปรั บ ปรุ ง ในกระบวนกำรท� ำ งำนของระบบงำนกำรผลิ ต
ตลอดจนถึง Back Office เพื่อให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ลดกำรท�ำงำนซ�ำ้ ซ้อน และได้ขอ้ มูลอย่ำงเพียงพอ
ในกำรท�ำงำนหรือตัดสินใจ โดยบริษัทได้ท�ำกำร Implement
Software ระบบ Manufacturing Resource Planning (MRP)
ส�ำหรับควบคุมและวำงแผนด้ำนวัตถุดิบ สินค้ำส�ำเร็จรูป และ
ด้ำนกำรผลิต ในเรื่องของปริมำณควำมต้องกำรใช้ กำรสั่งซื้อ
กำรส่งมอบ รวมถึงกำรเบิกและรับเข้ำคลัง เพื่อรักษำระดับ
คงคลังในปริมำณที่เหมำะสม ไม่เก็บสต็อกไว้มำกเกินควำม
จ�ำเป็น เป็นกำรลดต้นทุนกำรจัดเก็บและป้องกันกำรเสือ่ มสภำพ
ของวัตถุดิบ ท�ำให้กำรผลิตสินค้ำมีคุณภำพ และเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทัง้ นีเ้ ป็นกำรพัฒนำระบบกำรท�ำงำนให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมถูกต้อง รวดเร็วและสำมำรถ
สืบย้อนข้อมูลกลับได้ ท�ำให้กำรวำงแผนกำรผลิตและส่งมอบ
สินค้ำให้ลูกค้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
านการ งทุน
เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของ
บริษัท สห แคปปิตอล ทำวเวอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจให้เช่ำและพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ จ�ำนวน 2,000,000 หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นจ�ำนวนเงิน 200 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็นสัดส่วน กำรลงทุนร้อยละ 10 ของเงินลงทุน
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ในปี 2562 บริษัทได้ซื้อที่ดิน จ�ำนวน 2 แห่ง ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด ส�ำหรับใช้สร้ำงศูนย์กระจำยสินค้ำ
แทนสถำนที่เดิมที่เช่ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ ในกำรกระจำยสินค้ำสู่
ผูบ้ ริโภคได้อย่ำงรวดเร็วและทันเวลำ รวมถึงมีบริเวณในกำรจอด
รถส�ำหรับรถที่ใช้ขนส่งสินค้ำได้อย่ำงเพียงพอ จำกกำรทยอยซือ้
ที่ดินเพื่อสร้ำงศูนย์กระจำยสินค้ำ ท�ำให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมี
ศูนย์กระจำยทีส่ ร้ำงเสร็จบนทีด่ นิ ของบริษทั จ�ำนวน 16 แห่ง และ
เป็นสถำนที่เช่ำอีกจ�ำนวน 24 แห่ง รวมทั้งสิ้น 40 แห่งนอกจำก
นี้ ไ ด้ มี ก ำรลงทุ น ในกองทุ น ส่ ว นบุ ค คลเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 2 กอง
เพื่อเป็นกำรกระจำยกำรลงทุน

านเทค น
าร นเท
ในปี 2562 บริษัทเน้นในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรภำยในองค์กร เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำร
พั ฒ นำให้ เ ป็ น องค์ กรยุ ค 4.0 บริ ษั ท ได้ จั ด หำ Software
E-document มำใช้เพื่อจัดกำรระบบเอกสำรของบริษัทให้อยู่ใน
รูปของ E-Document และกำรอนุมัติเอกสำรทำง Electronic
ซึ่งจะท�ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถติดตำมเอกสำรส�ำคัญ
ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ กำรอนุ มั ติ ไ ด้ ทั น ต่ อ เหตุ กำรณ์ แ ละกำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ทัน
อีกทัง้ ยังมีกำรปรับปรุง Software ในส่วนของกำรบริหำรจัดกำร
รถขนส่งสินค้ำ ให้สำมำรถจัดกำรรถบรรทุกและรถหน่วยขำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น สำมำรถบริหำรจัดกำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยของกำรบ�ำรุงรักษำและค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีขึ้น
บริษัทได้ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน
ร่วมกันในสังคม จึงด�ำเนินมำตรกำรลดอุบัติเหตุ จะมีแผนจะ
ติดตั้ง GPS ใหม่ในรถขนส่ง โดยกำรเซ็นสัญญำร่วมกับ TRUE
จ�ำนวน 400 UNIT ในรอบแรก ซึ่งเป็น GPS ที่มีควำมทันสมัย
ท�ำให้บริษัทสำมำรถตรวจสอบกำรขับรถได้ตลอดเวลำ ควบคุม
กำรใช้ควำมเร็วในกำรขับรถไม่ให้เกินก�ำหนด ตรวจสอบควำม
ผิดปกติระหว่ำงขับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นได้
ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั สำมำรถประหยัดเชือ้ เพลิงและลดต้นทุนกำร
ขนส่งได้เพิ่มขึ้น

านการ งทุน
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำศูนย์กระจำยสินค้ำ (DC)
ให้มีพื้นที่ใช้สอยในกำรท�ำงำนเพิ่มมำกขึ้น และกระจำยสินค้ำ
สู่ผู้บริโภคได้อย่ำงรวดเร็วและทันเวลำ รวมถึงมีบริเวณใน
กำรจอดรถส�ำหรับรถที่ใช้ขนส่งสินค้ำได้อย่ำงเพียงพอ โดยกำร
ทยอยซื้อที่ดินทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด ส�ำหรับใช้สร้ำง
อำคำรศูนย์กระจำยสินค้ำ โดย ณ สิ้นปี 2563 มีศูนย์กระจำย
สินค้ำที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จบนที่ดินของบริษัทฯ จ�ำนวน 16 แห่ง
อยู่ในระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำง จ�ำนวน 4 แห่ง และสถำนที่
เช่ ำ จ� ำ นวน 20 แห่ ง รวมทั้ ง สิ้ น 40 แห่ ง โดยบริ ษั ท ฯ
จะด� ำ เนิ น กำรทยอยซื้ อ ที่ ดิ น ส� ำ หรั บ สร้ ำ งศู น ย์ กระจำยแทน
กำรเช่ำ ตำมนโยบำยที่วำงไว้
ในปี 2563 บริษัทมีกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท
เอ็กซ์อที ี จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจโรงเรียนนำนำชำติ
ในชือ่ “โรงเรียนนำนำชำติคงิ ส์คอลเลจกรุงเทพ” จ�ำนวน 100,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นจ�ำนวนเงิน 10,000,000
บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 0.72 ของทุนที่เรียกช�ำระ
แล้วของบริษทั ดังกล่ำว มีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียน
แรกเมื่อเดือนกันยำยน 2563 ได้รับกำรตอบรับที่ดีทั้งจำก
นักเรียน ผู้ปกครอง และสื่อโซเชียลมีเดียต่ำงๆ

านเทค น
าร นเท
ในปี 2563 ทำงบริษัทได้มีกำรน�ำ Software และ
Hardware เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจที่ส�ำคัญ
ดังนี้
ด้ำนงำนขำยและจัดส่งสินค้ำ ได้เพิม่ กำรเก็บข้อมูลลูกค้ำ
เกี่ ย วกั บ พิ กั ด สถำนที่ รู ป แบบกำรจั ด เรี ย งสิ น ค้ ำ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพ กำรจัดกำรกำรส่งสินค้ำ ให้รวดเร็วและลดต้นทุน
กำรจัดส่ง และ ยังได้พัฒนำระบบ Digital Marketing เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชิ วิ ต แบบ New Normal ในสถำนกำรณ์
Covid-19
ด้ำนงำนกำรผลิต บริษัทฯ ได้พัฒนำให้โรงงำนเป็น
Smart Factory โดยใช้หลักกำร Industry 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภำพ
และประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิต กำรควบคุมและตรวจสอบ
ท�ำให้ลดปัญหำ และกำรสูญเสียจำกกระบวนกำรผลิต
ด้ำนงำนควบคุมวัตถุดบิ ได้ปรับปรุงโปรแกรมกำรตรวจ
เช็คให้ทันสมัย โดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตในกำรตรวจนับ สต็อก
วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อควำมรวดเร็ว และลดเวลำในกำร
จัดกำรบริหำรคลังวัตถุดิบ
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บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัท
ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์สำยอำหำรในเครือบริษทั สหพัฒนพิบลู จ�ำกัด
(มหำชน) ที่ ได้ก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนำ โดยกลุ่ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำยอำหำรของเครื อ สหพั ฒ น์ ที่ ผ ลิ ต โดย บริ ษัท
ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จ�ำกัด (มหำชน) เป็นอีกหนึง่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์
ที่ได้รบั ควำมยอมรับและประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูง อำทิ บะหมี่
กึ่งส�ำเร็จรูปมำม่ำและบิสกิตบิสชิน ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์มีแป้ง
สำลีเป็นวัตถุดบิ หลักในกำรผลิต ท�ำให้มแี นวคิดทีจ่ ะขยำยธุรกิจ
เข้ำไปในสำยขนมปังและเบเกอรี่ซึ่งใช้แป้งสำลีเป็นวัตถุดิบหลัก
เช่นกันในสมัยนัน้ ผูป้ ระกอบกำรเบเกอรีส่ ว่ นใหญ่เป็นรำยเล็กและ
ด�ำเนินธุรกิจแบบครอบครัว ผลิตภัณฑ์ทมี่ ใี นตลำดก็ไม่มคี ณุ ภำพ
มำตรฐำนสม�่ำเสมอ ขำดพัฒนำกำรทั้งในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์
ระบบกำรจั ด จ� ำ หน่ ำ ยและกำรจั ด กำรที่ ดี ควำมเข้ ำ ใจของ
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีคุณภำพมำตรฐำนยังมีน้อย
ขนำดของตลำดและควำมนิยมในกำรบริโภคเบเกอรี่ยังมีไม่
มำกนัก
อย่ำงไรก็ดี ช่วงเวลำนั้น เป็นช่วงที่รัฐบำลได้ให้กำร
สนั บ สนุ น อุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต เพื่ อ ทดแทนกำรน� ำ เข้ ำ
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง อุ ต สำหกรรมที่ มี พื้ น ฐำนมำจำกด้ ำ น
กำรเกษตร ประกอบกั บ วิ ถี ก ำรด� ำ รงชี วิ ต ของคนไทยได้
เปลีย่ นแปลงไป ประชำกรจำกชนบทเคลือ่ นย้ำยเข้ำสูส่ งั คมเมือง

มำกขึน้ ครอบครัวมีขนำดเล็กลง แม่บำ้ นท�ำงำนนอกบ้ำนมำก
ขึ้น ท�ำให้มีเวลำจัดเตรียมอำหำรส�ำหรับสมำชิกในครอบครัว
ลดลง รวมไปถึงกำรค้ำระหว่ำงประเทศเริม่ มีบทบำทท�ำให้มชี ำว
ต่ำงชำติเคลื่อนย้ำยเข้ำมำในประเทศมำกขึ้น ด้วยปัจจัยต่ำงๆ
เหล่ำนี้ล้วนสร้ำงโอกำสให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำมำรถตอบสนอง
วิถีชีวิตคนไทยได้ดียิ่งๆ ขึ้น

าพร มการ ร ก

ุรก

บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ในกำรผลิ ต และจ� ำ หน่ ำ ย
ขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ โดยมีสำยธุรกิจแบ่งได้ดังนี้
1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้ำส่ง (Wholesale) มีสัดส่วนกำรขำย
เป็น 91.46% ของยอดรำยได้รวมของบริษัท
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้ำปลีก (Retail) มีสัดส่วนกำรขำยเป็น
1.55% ของยอดรำยได้รวมของบริษัท
3. ธุรกิจฟำสต์ฟู้ด และ ร้ำนอำหำร / ภัตตำคำร (Fast
food & Catering) มีสัดส่วนกำรขำยเป็น 6.17% ของยอดรำย
ได้รวมของบริษัท
4. ธุรกิจส่งออก (Export) มีสดั ส่วนกำรขำยเป็น 0.24%
ของยอดรำยได้รวมของบริษัท

ุรก เ เก รคา ง

นรา
าม า ุรก

ุรก า
น

ุรก ง ก
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%

%

%
%

%

ครง รางรา
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทในช่วงปี 2561-2563 มีรำยละเอียดดังนี้

รการ
รุ ก เ เก รคา ง
1.1 ขนมปังชนิดแผ่น
1.2 เบอร์เกอร์บัน และ ฮอตดอกบัน
1.3 ขนมปังพร้อมทำน
1.4 เค้กพร้อมทำน
1.5 เบเกอรี่หวำน และอื่นๆ

พน าท

ร

พน าท ร

พน าท

ร

6,572,074.33
3,458,892.51
59,580.40
1,961,542.43
862,872.47
229,186.52

91.46
48.13
0.83
27.30
12.01
3.19

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

90.81
42.70
0.73
31.45
13.27
2.65

6,826,400.90
3,167,802.62
55,339.29
2,444,744.61
889,492.67
269,021.71

90.65
42.07
0.73
32.46
11.81
3.57

รุ ก เ เก รคา ก
2.1 เดลิย่ำ
2.2 มำดำมมำร์โก้
2.3 กู๊ดมอร์นิ่งฟำร์มเฮ้ำส์

111,263.43
19,028.64
88,247.38
3,987.41

1.55
0.26
1.23
0.06

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

1.72
0.39
1.23
0.10

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

1.76
0.43
1.22
0.11

า
ราน าหาร
3.1 ฟำสต์ฟู้ด & ร้ำนอำหำร
3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด

443,099.08
399,488.62
43,610.46

6.17
5.56
0.61

527,917.52
481,381.51
46,536.01

6.78
6.18
0.60

527,482.20
473,980.73
53,501.47

7.00
6.29
0.71

0.24
13,335.84
99.41 7,743,972.93

0.17
99.48

8,767.08
7,495,566.72

0.12
99.53

รุ ก ง ก
รวมรำยได้ธุรกิจหลัก

17,040.24
7,143,477.08

รา น
ร ้รวมทั้งสิ้น

42,459.65 0.59
40,309.69
0.52
7,185,936.73 100.00 7,784,282.62 100.00

หมา เห ุ

35,155.54 0.47
7,530,722.26 100.00

บริษัทจ�ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนในประเทศ เพื่อส่งไปยังลูกค้ำในประเทศญี่ปุ่น
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ุรก คา ก

เ

า

มา าม มาร ก
ก ม รนง ารมเ า

ุรก า
ราน าหาร
าคาร

า
ราน าหาร

าคาร
ุ ท

ุรก ง ก

ก

หร รการ
ุรก เ เก รคา ง

เป็นลักษณะธุรกิจที่ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ในลักษณะค้ำส่ง ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ ”ฟำร์มเฮ้ำส์” โดย
กำรจัดส่งสินค้ำวำงจ�ำหน่ำยให้กับช่องทำง / ร้ำนค้ำต่ำงๆ โดย
กลุม่ ลูกค้ำหลัก คือ ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ และ ร้ำนค้ำปลีกดัง้ เดิม
ได้แก่
ไฮเปอร์มำร์เก็ต เช่น เทสโก้ โลตัส บิกซี แม็คโคร
เป็นต้น
ดีพำร์ทเมนท์สโตร์ เช่น ตั้งฮั่วเส็ง ห้ำงท้องถิ่น เป็นต้น
ซุปเปอร์มำร์เก็ตต่ำงๆ เช่น เดอะมอลล์ ท็อปส์ ฟูด้ แลนด์
แม็กซ์แวลู เป็นต้น
คอนวีเนี่ยนสโตร์ เช่น 7-eleven เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
เซ็นทรัลแฟมิลี่มำร์ท ลอว์สัน 108 มินิบิกซี C EXPRESS
เป็นต้น
ร้ำนค้ำในปัมน�ำ้ มันต่ำงๆ เช่น จิฟฟี บำงจำก พีทแี ม็กมำร์ท
เชลล์ซีเล็ค เป็นต้น
ร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ร้ำนค้ำเล็กที่มีอยู่ทั่วไป
รวมถึงร้ำนค้ำในโรงเรียน, โรงงำนและร้ำนสวัสดิกำรในสถำนที่
รำชกำรต่ำงๆ เป็นต้น

นมปงชนิ แ น

ท าหนา น ุรก เ เก รคา ง
ก
นม ง น น
เป็นผลิตภัณฑ์แรกทีบ่ ริษทั เริม่ ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
ถือว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงกำรรับรู้ในแบรนด์ฟำร์มเฮ้ำส์ให้กับ
ผู้บริโภคได้มำกที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับบริษัท ด้วยลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถสร้ำงควำมหลำกหลำยในกำรบริโภคได้
เหมำะสมกับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมำะ
ส�ำหรับทุกคนในครอบครัว ส�ำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปัง
ชนิดแผ่นจำกเดิมที่มีเพียงขนมปังชนิดแผ่นธรรมดำ บริษัทได้
พัฒนำและเพิ่มควำมหลำกหลำยทั้งชนิด และขนำดสินค้ำ
มำกขึ้น ดังนี้
นม ง น า
เป็นกลุม่ ขนมปังชนิดแผ่นทีม่ ลี กั ษณะเป็นเนือ้
ขนมปังขำว เป็นชนิดสินค้ำทีเ่ หมำะส�ำหรับทุกเพศ ทุกวัย และ
สำมำรถน�ำไปประกอบอำหำรต่ำงๆ ได้หลำกหลำย ได้ทุกเวลำ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่นน�้ำหนัก 480 กรัม
ขนมปังชนิดแผ่นน�ำ้ หนัก 240 กรัม ขนมปังตัดขอบน�ำ้ หนัก 220
กรัม รอยัลเบรด น�้ำหนัก 275 กรัม และขนมปังชนิดแผ่นกลิ่น
นมฮอกไกโด น�้ำหนัก 240 กรัม

นมปง
กลนนม อก ก

นมปงตั อบ
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นม ง น พ
เป็นกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นที่มีธัญพืชต่ำงๆ
เป็นส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำร สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรด�ำเนินชีวิตของคนไทยที่หันมำให้ควำมสนใจใน
สุขภำพกันมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรเลือกสรรผลิตภัณฑ์อำหำร
ที่มีประโยชน์ในกำรบริโภค ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปัง
โฮลวีตน�้ำหนัก 500 กรัม ขนมปังโฮลวีตน�้ำหนัก 250 กรัม และ
ขนมปังโฮลวีตชนิดเนือ้ ละเอียด น�ำ้ หนัก 250 กรัม เหมำะส�ำหรับ
เด็กและกลุม่ ลูกค้ำที่ใส่ใจสุขภำพ แต่ไม่ชอบลักษณะเนือ้ ขนมปัง
โฮลวีตสูตรเดิม ท�ำให้สำมำรถรับประทำนขนมปังโฮลวีตได้ง่ำย
ขึน้ นอกจำกนีย้ งั มีรอยัลโฮลวีต ขนมปังโฮลวีตเนือ้ นุม่ สไลด์หนำ

นมปง ลวต

285 กรัม และรอยัล 12 เกรน ขนมปังธัญพืช 12 ชนิด เนื้อนุ่ม
สไลด์ ห นำ 285 กรั ม ที่ อุ ด มไปด้ ว ยธั ญ พื ช หลำกหลำย
ได้คุณประโยชน์สูตรพิเศษ หนำนุ่มได้รสชำติ ซึ่งในปี 2563
มีสินค้ำใหม่ ได้แก่ รอยัลธัญพืชข้ำวงอก ขนมปังธัญพืชผสม
ข้ำวงอกเนื้อนุ่ม 280 กรัม ซึ่งได้รับสัญลักษณ์ทำงเลือกสุขภำพ
ด้วย

นม ง าหร เ รเก ร
นม ง
าหร
ก
สินค้ำที่จ�ำหน่ำยได้แก่ ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์
และขนมปังส�ำหรับฮอตดอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถน�ำไปท�ำ
เมนูอำหำรต่ำงๆ ได้หลำกหลำย เช่น เบอร์เกอร์ไส้ต่ำงๆ หรือ
ฮอตดอกไส้ต่ำงๆ เป็นต้น

นมปงสา รับ
อต อก

นมปง ลวต
ชนิ เนือละเอีย

รอยัลเบร
นมปงชนิ แ น
เนือนุมส ล ์ นา
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รอยัล ลวต
นมปง ลวต
เนือนุมส ล ์ นา

รอยัล 2 เกรน
นมปง ั พช 2 ชนิ
เนือนุมส ล ์ นา

รอยัล ั พช ้าวงอก
นมปง ั พช สม ้าวงอก
เนือนุม

นมปงสา รับ
เบอร์เกอร์ รยงา

นม งพร มทาน
เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรูปแบบพร้อมทำน บรรจุ
ในซองเดียว พอดีกับกำรรับประทำนครั้งเดียว ซึ่งเหมำะกับวิถี
ชีวิตของผู้บริโภคในสังคมเมืองที่มีควำมรีบเร่ง ต้องกำรควำม
สะดวก รวดเร็ ว พกพำและรั บ ประทำนได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลำ
ผลิตภัณฑ์มีควำมหลำกหลำยชนิด หลำกหลำยรสชำติ เหมำะ
กับทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งเด็กนักเรียน นักศึกษำ วัยท�ำงำน และ
ทุกๆ คน ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปังมินิโลฟลูกเกด
เดลีแ่ ซนด์วชิ สวีทแซนด์วชิ ขนมปังสอดไส้หวำนและไส้เนือ้ สัตว์
ขนมปังทำหน้ำ ขนมปังแพ ขนมปังลูกเกด ขนมปังฮอตดอก
สอดไส้หวำน แซนด์วิชสำมเหลี่ยม ซึ่งในปี 2563 มีสินค้ำใหม่
ได้ แ ก่ บั ด ดี้ แ ซนด์ วิ ช ไส้ ห มู ห ยองมำยองเนสและไส้ ทู น ่ ำ
มำยองเนส บัดดี้แซนด์วิชไส้ปูอัดมำยองเนสและไส้หมูหยอง
มำยองเนส ขนมปังทำหน้ำรสมิกซ์เบอร์ร่ี และมีกำรปรับสูตร
ขนมปังหน้ำช็อกโกแลต

เคกพร มทาน
บริษทั เล็งเห็นถึงช่องว่ำงทำงกำรตลำดในปัจจุบนั
ที่ยังไม่มีเค้กพร้อมทำนยี่ห้อใดที่มีมำตรฐำน และเป็นที่ยอมรับ
ของตลำด และจำกควำมพร้อมของบริษัท ประกอบกับควำม
เชี่ยวชำญในกำรผลิตเค้กจำกผู้มีควำมเชี่ยวชำญ จึงได้พัฒนำ
กลุม่ สินค้ำ Snack Cake เพือ่ กำรจ�ำหน่ำย กลุม่ ผลิตภัณฑ์ Snack
Cake ที่บริษัทผลิตและจ�ำหน่ำย ประกอบด้วย เค้กกล้วยหอม
เค้กโรล 5 รสชำติ ได้แก่ เค้กโรลรสกำแฟ เค้กโรลกลิ่นใบเตย
เค้กโรลกลิน่ ส้ม เค้กโรลกลิน่ วำนิลลำ เค้กโรลกลิน่ นมฮอกไกโด
โดรำยำกิ 5 รสชำติ ได้แก่ โดรำยำกิไส้คัสตำร์ดครีม โดรำยำกิ
ไส้ช็อกโกแลต โดรำยำกิไส้ครีมอัลมอนด์ โดรำยำกิไส้ครีม
ช็อกโกแลตชิพ และโดรำยำกิไส้ถั่วแดงอะซูกิ แซนด์วิชเค้ก 3
รสชำติ ได้แก่ แซนด์วิชเค้กกลิ่นวำนิลลำ แซนด์วิชเค้กกลิ่น
ใบเตย แซนด์วชิ เค้กรสกำแฟ นอกจำกนีย้ งั มีโดนัทเค้ก 3 รสชำติ
ได้แก่ โดนัทเค้กไส้คัสตำร์ดวำนิลลำ โดนัทเค้กไส้คัสตำร์ด
ช็อกโกแลต โดนัทเค้กไส้สังขยำ ซึ่งในปี 2563 มีสินค้ำใหม่คือ
เค้กโมจินมเนยอัลมอนด์ และเค้กโมจิดับเบิ้ลช็อกโกแลต

ก ุม

เ ล่แ น ์วช
นมปงแ น ์วช
ส้ทนา
มายองเนส

เ ล่แ น ์วช
นมปงแ น ์วช
ส้ ม ยอง
มายองเนส

เ ล่แ น ์วช
นมปงแ น ์วช
ส้ ก ยอง
น้าพรกเ า

แ น ์วช ลวต
ทนาคอร์นสลั

เ ล่แ น ์วช
เ ล่ ลวต
เ ล่แ น ์วช
นมปงแ น ์วช นมปงแ น ์วช นมปงแ น ์วช
ส้ บ ลนา ม ยอง
ลวต
ส้ปอั
มายองเนส ส้กรอก อสพ า
มายองเนส

แ น ์วช ลวต แ น ์วช ส้ทนา
ส้แ ม มายองเนส มายองเนส

แ น ์วช ส้ปอั
มายองเนส

สวทแ น ์วช
นมปงแ น ์วช
ส้สัง ยา บเตย

สวทแ น ์วช
นมปงแ น ์วช
ส้ชอก กแลต

สวทแ น ์วช
นมปงแ น ์วช
ส้ครม
นมเนยอัลมอน ์

แ น ว์ ช ส้ ม ยอง แ น ์วช ส้กรอก
มายองเนส
อสพ า
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มินิแพค
นมปงรสกะทิ บเตย

มินิแพค
นมปงรสเ ือก

นมปงลกเก

นมปง
แครนเบอร์ร่
ลกเก

นมปง
ส้ ก ยอง
น้าพรกเ ากุ้ง

นมปง
ส้ ม ยอง
มายองเนส

นมปง
ส้สัง ยานม

22

นมปงทา น้า
รสมิก ์เบอร์ร่

นมปง
ส้เ ือก
มะพร้าว

นมปง
ส้ ั่วแ ง

นมปง
ส้สัง ยา
มะพร้าว

นมปง
ส้เ ือก

นมปงทา น้าครม
กลนนม อก ก

นมปง
น้าชอก กแลต

บั แี น ์วช
บั ีแ น ์วช
ส้ ม ยอง
ส้ปอั มายองเนส
มายองเนส
และ ส้ ม ยอง
และ ส้ทนามายองเนส
มายองเนส

นมปง
ส้ลกบัว
ั่วแ ง

นมปง
ส้สัง ยา

นมปง
ส้งา า
ั่วแ ง

นมปง
ส้คัสตาร์
ชอก กแลต

นมปงแพ
บัตเตอร์ ค คนัท

นมปงแพ
เนย

นมปงแพ
เ ือก

นมปงแพ
รสมะพร้าว บเตย

นมปงแพ
รส ก ก้

นมปง อต อก
ส้ครม
กลนนม อก ก

นมปง อต อก
ส้ครม
รสชอก กแลต

นมปง อต อก
ส้ครม
รสกาแ

นมปง อต อก
ส้ครม
กลนสับปะร

นมปง อต อก
ส้ครม
กลนสตรอเบอร์ร

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

นมปง
ส้สัง ยา

นมปง
ส้คัสตาร์ ครม

นมปง
น้าเนย

นมปง
น้าสัง ยา

นมปง ลวต
ส้ทนา ต้ม

นมปง
ส้เ ือก

นมปง
น้าเ ือก

นมปง ลวต
ส้ปอั มายองเนส

นมปง
ส้ ั่วแ ง

นมปง
ส้ ั่ว า

นมปง
ส้ ่วั เ ยว

นมปงมินิ ล ก ก้
ลกเก ชอก กแลตชิพ

นมปงมินิ ล
ลกเก

นมปง
ส้ ั่ว า

นมปง
ส้คัสตาร์
ชอก กแลต

นมปง
ส้คัสตาร์ นม

นมปง อต อก นมปง อต อก นมปง อต อก
ส้ครม
ส้ครม
ส้ครม
กลนนม อก ก รสกาแ อัลมอน ์ รสสตรอเบอร์ร
อัลมอน ์
ลกเก

ก ุม

นัทเค้ก
ส้มันมวง

นัทเค้ก
ส้เ ือก

เค้ก รล
กลนนม อก ก

แ น ์วชเค้ก
กลนวานิลลา

แ น ์วชเค้ก
กลน บเตย

นัทเค้ก
ส้คัสตาร์
วานิลลา

นัทเค้ก
ส้คัสตาร์
ชอก กแลต

เค้ก รล
กลนวานิลลา

เค้กกล้วย อม
ชอก กแลตชิพ

นัทเค้ก
ส้สัง ยา

เค้ก รล
กลน บเตย

รายากิ
ส้ชอก กแลต

แ น ์วชเค้ก
รสกาแ

เค้ก ม ิ
นมเนยอัลมอน ์

เค้กกล้วย อม
อัลมอน ์

เค้ก รล
รสกาแ

รายากิ
ส้ครมอัลมอน ์

เค้กกล้วย อม

เค้ก รล
กลนส้ม

รายากิ
ส้ครม
ชอก กแลตชิพ

รายากิ
ส้คัสตาร์ ครม

รายากิ
ส้ ั่วแ งอะ กิ

เค้ก ม ิ
ับเบิลชอก กแลต

ก ุม

นมปงกรอบ
อบเนย

บัตเตอร์คุกกี
นม อก ก

นมปงกรอบ
ลกเก อบเนย

บัตเตอร์คุกกี
วานิลลา

มินิปงกรอบเนย

บัตเตอร์คุกกี
ชอก กแลต

พาย ส้ชอก กแลต พาย ส้เ ือก

คุกกีรสเนย

พาย ส้สับปะร

คุกกีรส ล ม้รวม

รุตพาย
ส้สับปะร

คุกกีรสลกเก

รุตพาย
ส้สตรอเบอร์ร่

รุตพาย
ส้บลเบอร์ร่

คุกกีชอก กแลตชิพ
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เ เก ร น
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Confectionery ประกอบด้วย
มินิปังกรอบเนย (จ�ำหน่ำยเฉพำะช่องทำงร้ำนค้ำเล็ก (ร้ำนค้ำ
ปลีกแบบดั้งเดิม) ขนมปังกรอบอบเนย ขนมปังกรอบลูกเกด
อบเนย คุกกี้ 4 รสชำติ ได้แก่ คุกกี้รสเนย คุกกี้รสผลไม้รวม
คุกกีร้ ส ลูกเกด และคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ บัตเตอร์คุกกี้ 3 รสชำติ
ได้แก่ บัตเตอร์คุกกี้วำนิลลำ บัตเตอร์คุกกี้ช็อกโกแลต บัตเตอร์
คุกกี้นมฮอกไกโด ฟรุ๊ตพำย 3 รสชำติ ได้แก่ ฟรุ๊ตพำยไส้
สับปะรด ฟรุ๊ตพำยไส้สตรอเบอร์รี่ และฟรุ๊ตพำยไส้บลูเบอร์รี่
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพำย (Pastry) ประกอบด้วย พำยไส้สับปะรด
และ พำยไส้เผือก ซึ่งในปี 2563 มีสินค้ำใหม่คือ พำยไส้
ช็อกโกแลต
าหนา นม ง

นม

เพื่อมุ่งเน้นกำรให้บริกำร อ�ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้บริโภค ทำงบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยใหม่ โดยน�ำ
ตู้จ�ำหน่ำยขนมปังอัตโนมัติ มำให้บริกำรในสถำนที่ต่ำงๆ เช่น
อำคำรส�ำนักงำน โรงพยำบำล และโรงงำน

ต้ า นาย นมปงอัต นมัติ

24

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

Farmhouse Delivery

เป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรขำย และจัดส่งสินค้ำ
ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

ุรก คา ก
เป็นลักษณะกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผำ่ นร้ำนค้ำปลีกของ
บริษัท และกำรจ�ำหน่ำยตรงให้กับลูกค้ำ ภำยใต้เครื่องหมำย
กำรค้ำของบริษัท ได้แก่

เ า
จำกนโยบำยของบริษัท ที่ต้องกำรขยำยตัวเข้ำสู่
ธุรกิจค้ำปลีกขนมปังและเบเกอรี่ ซึง่ มีแนวโน้มกำรขยำยตัวมำก
ในอนำคต ประกอบกับประสบกำรณ์ และ ควำมน่ำเชื่อถือของ
บริษัท ในธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่ บริษัท จึงได้ด�ำเนินกำร
เปิดร้ำน Deliya by Farmhouse ซึ่งเป็นกำรผลิตและจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ขนมปังและเบเกอรี่โฮมเมดทีส่ ดใหม่ หลำกหลำยชนิด
อีกทัง้ ยังจ�ำหน่ำยเบเกอรี่ Snack Box รับจัดส่งในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล ณ สิ้นปี 2563 มีทั้งสิ้น 4 สำขำ ได้แก่ อำคำร
อำร์เอสทำวเวอร์ รัชดำ เดอะมอลล์ 3 รำมค�ำแหง พำรำไดซ์
พำร์ค และ เดอะมอลล์ บำงกะปิ

เ ลยา

มา าม มาร ก
โฮมเมดเค้กเนื้อนุ่มสูตรต้นต�ำรับสไตล์ยุโรปที่
ปรุงแต่งรสชำติควำมอร่อยในทุกขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่กำรคัดเลือก
วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภำพจำกทั้ ง ในประเทศ และต่ ำ งประเทศ
ผ่ำนกรรมวิธีกำรผลิตที่สะอำด พิถีพิถัน และด้วยระบบ Made
To Order ที่เป็นเอกลักษณ์ของเค้กมำดำม มำร์โก้ จึงท�ำให้เค้ก
มำดำม มำร์ โก้อร่อยสดใหม่ทุกครั้งที่ลูกค้ำสั่งซื้อ พร้อมทั้ง
บริกำรจัดส่งฟรีทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลภำยใต้รสชำติยุโรป
แท้ๆ จึงท�ำให้ Madame Marco เป็น “The European Delight”
ปัจจุบัน มำดำม มำร์ โก้ ได้เพิ่มช่องทำงกำร
จ�ำหน่ำยด้วยกำรเปิดร้ำน มำดำมมำร์โก้ชอ็ ปส์ มีทงั้ สิน้ 20 สำขำ
ได้แก่ สยำมพำรำกอน เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน เดอะมอลล์
บำงแค เดอะมอลล์บำงกะปิ เดอะมอลล์ท่ำพระ เมกำบำงนำ
พำรำไดซ์ พำร์ค แฟชั่น ไอส์แลนด์ ดิ เอ็มโพเรียม คริสตัล
รำชพฤกษ์ ดิ เอ็มควอเทียร์ ฟิวเจอร์ปำร์ครังสิต ท็อปส์เซ็นทรัล
ปินเกล้ำ ท็อปส์เซ็นทรัลเวสท์เกท ท็อปส์เซ็นทรัลบำงนำ ท็อปส์
เซ็นทรัล พระรำม 3 เทอร์มินัล 21 ท็อปส์เซ็นทรัลอีสท์วิลล์
ท็อปส์เซ็นทรัล ลำดพร้ำว และ สยำมทำคำชิมำย่ำ
เค้ ก มำดำม มำร์ โ ก้ มี ก ำรจั ด ส่ ง ฟรี ทั้ ง ใน
กรุ ง เทพมหำนคร และปริ ม ณฑล ซึ่ ง สำมำรถสอบถำม
รำยละเอียดได้ที่

มา าม มาร์ ก้

Call Center
Website
Facebook
Line id
Instragram

:
:
:
:
:

โทร. 02-326-0200-3 และ 02-700-9210
www.Madamemarco.co.th
www.facebook.com/madamemarco.co.th
@madamemarco
madamemarcothai

ก ม รนง ารมเ า
เป็ น กำรจ� ำ หน่ ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ ผู ้ แ ทนขำย
แซนด์วิช ภำยใต้รูปแบบของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็ น กำรสร้ ำ งควำมนิ ย มในกำรบริ โ ภคขนมปั ง ในรู ป แบบที่
หลำกหลำยแก่ผู้บริโภคทั่วไป และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้บุคคล
ทัว่ ไปมีอำชีพ และรำยได้เสริม ซึง่ ผูแ้ ทนขำยจะซือ้ ผลิตภัณฑ์ใน
กำรท�ำแซนด์วิชจำกบริษัท และท�ำแซนด์วิชตำมที่ผู้บริโภค
ต้องกำร โดยบริษัท จะคัดเลือกผู้แทนขำยจำกท�ำเลที่ต้ังและ
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร ซึ่งบริษัทจะให้ควำมรู้ด้ำนกำรขำย
ณ สิ้นปี 2563 มีผู้แทนขำยแซนด์วิชกู๊ดมอร์นิ่งฟำร์มเฮ้ำส์
จ�ำนวน 82 รำย

ก มอร์นิง าร์มเ ้าส์
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เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ�ำหน่ำยตำมค�ำสั่งซื้อ
ของลูกค้ำ ซึ่งได้แก่ ร้ำนฟำสต์ฟู้ดต่ำงๆ เช่น แมคโดนัลด์
เคเอฟซี พิซซ่ำฮัท เชสเตอร์กริลล์ เอแอนด์ดับบลิว ซำนตำเฟ่
สเต็ก เท็กซัส ชิคเก้น สเต็ก มอสเบอร์เกอร์ (จำกประเทศญี่ปุ่น)
เครือไมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ป ได้แก่ เบอร์เกอร์คิงส์ ซิสเลอร์ แดรี่ควีน
เดอะพิซซ่ำ คอมปะนี เป็นต้น รวมถึงธุรกิจร้ำนอำหำรและ
ร้ ำ นกำแฟต่ ำ งๆ เช่ น ช็ อ กโกแลตวิ ล ล์ เดอะคอฟฟี คลั บ
เอสแอนด์พี ทีล่ ว้ นเป็นร้ำนอำหำรชือ่ ดังทีม่ ยี อดขำยสูงสุดทัว่ โลก
รวมถึงประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำกำรผลิตและจ�ำหน่ำย ได้แก่
ขนมปังส�ำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังส�ำหรับฮอตดอกใน
หลำกหลำยขนำด ทั้งแบบโรยงำและไม่โรยงำ ซึ่งบริษัทมีกำร
ผลิตแบบอัตโนมัตติ ลอดทัง้ กระบวนกำรผลิต มีควำมสำมำรถใน
กำรผลิต 36,000 ชิ้นต่อชั่วโมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น
ขนมปังฝรั่งเศส ครัวซองต์ ขนมปังอบกรอบ และผลิตภัณฑ์ที่มี
กำรพัฒนำขึ้นมำ เพื่อตอบสนองลูกค้ำ ปัจจุบันถือได้ว่ำบริษัท
เป็น Supplier สินค้ำขนมปังรำยใหญ่ที่สุดของประเทศ

Fast Food & Catering
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นอกจำกนี้ ยั ง มี Fro en Dough เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ท�ำกำรผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โดแช่แข็ง
หลำยชนิดหลำยขนำด ตำมค�ำสัง่ ซือ้ ของร้ำนฟำสต์ฟดู้ ซึง่ สินค้ำ
ดังกล่ำว บริษัทได้วิจัยและพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อต้องกำร
ขยำยตลำดในส่วนนี้ต่อไปในอนำคต
นอกเหนือจำกฟำสต์ฟดู้ ต่ำงๆ แล้ว บริษทั ยัง
ได้ขยำยกำรจ�ำหน่ำยไปยังกลุม่ ร้ำนอำหำร ธุรกิจร้ำนกำแฟต่ำงๆ
ที่ต้องกำรเบเกอรี่เป็นส่วนหนึ่งของเมนูในร้ำน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
จ� ำ หน่ ำ ยนอกจำกจะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท มี กำรผลิ ต และ
จ�ำหน่ำยอยู่ในปัจจุบนั อยูแ่ ล้ว ยังหมำยรวมถึงผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั
ได้ท�ำกำรพัฒนำขึ้นมำเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ำแต่ละกลุ่ม
โดยเฉพำะ

ุ ท
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบอำหำรประเภท
ชุบทอด เป็นทีช่ นื่ ชอบของผูบ้ ริโภคชำวไทย ได้แก่ เกล็ดขนมปัง
ผลิตจำกขนมปังสดใหม่สูตรพิเศษ ขนำดเกล็ดได้มำตรฐำน
ไม่ป่นละเอียด สีขำวนวล สำมำรถเกำะติดอำหำรได้ดี ท�ำให้
อำหำรที่ทอดมีสีเหลืองทองน่ำรับประทำน อร่อย ไม่อมน�้ำมัน
กรอบนำนกว่ำ เหมำะกับกำรทอดอำหำรได้ทั้งเนื้อสัตว์ และผัก

เกล นมปงสตรพเศ

เกล นมปง

ุรก ง ก
บริษัทได้ท�ำกำรพัฒนำสินค้ำ เพื่อส่งจ�ำหน่ำยไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น ส�ำหรับลูกค้ำที่เป็น Coffee Shop Chain และ
Pi a Shop ซึ่งมีชื่อเสียงมำกในญี่ปุ่น โดยบริษัทจ�ำหน่ำยผ่ำน
ตัวแทนในประเทศ เพื่อส่งไปยังลูกค้ำในประเทศญี่ปุ่น

การ า

การ ง น

การ า
หม
ในปี 2563 บริษัทได้วำงจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่
7 รำยกำร เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้กับผู้บริโภค ได้แก่
1. พำยไส้ชอ็ กโกแลต
2. บัดดีแ้ ซนด์วชิ ไส้หมูหยองมำยองเนส
และไส้ทนู ำ่ มำยองเนส
3. บัดดีแ้ ซนด์วชิ ไส้ปอู ดั มำยองเนส
และไส้หมูหยองมำยองเนส
4. เค้กโมจินมเนยอัลมอนด์
5. เค้กโมจิดบั เบิล้ ช็อกโกแลต
6. ขนมปังทำหน้ำรสมิกซ์เบอร์รี่
7. รอยัลธัญพืชข้ำวงอก
ขนมปังธัญพืชผสมข้ำวงอกเนือ้ นุม่
ร า นการ ท งหาคุ าพ
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก
ปฏิบัติ 4 ประกำร คือ
1. เลือกวัตถุดิบที่ดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภำพดีที่สุด
2. พัฒนำผลิตภัณฑ์เพือ่ สนองควำมต้องกำรทำง
โภชนำกำรของคนไทยอย่ำงไม่หยุดนิ่ง
3. พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำร
เพื่อสร้ำงคุณภำพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
4. ยึ ด ถื อ หลั ก ควำมปลอดภั ย สด สะอำด
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

ุ น
า ร ทเ น นา น หนง
น า นม ง เ เก ร
ทั้งในด้ำนเทคโนโลยีในกำรผลิตที่ถือว่ำทันสมัย
ทีส่ ดุ ในภูมภิ ำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศกั ยภำพกำรผลิตรวม
สูงสุดในประเทศ รวมทั้งกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของ
สินค้ำทุกชิ้น ตลอดจนควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรกระจำยสินค้ำ
ทั่วภูมิภำคของประเทศได้แบบวันต่อวัน
ส�ำหรับภำวะตลำดโดยทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อ
บริษทั จะเห็นได้วำ่ ในส่วนของร้ำนค้ำต่ำงๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นร้ำนค้ำปลีก
สมัยใหม่ ร้ำนค้ำปลีกแบบดัง้ เดิม และกลุม่ ร้ำนอำหำรฟำสต์ฟดู้
ทัว่ ไปทีเ่ ป็นช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยของบริษทั ต่ำงมีกำรแข่งขันสูง
ทัง้ ในด้ำนรำคำ กำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ รวมถึงกำร
ขยำยสำขำให้เพิม่ มำกขึน้ กำรขยำยตัวดังกล่ำวจะเอือ้ ประโยชน์
ทำงด้ำนยอดขำยของบริษัท และกำรแข่งขันกันในธุรกิจต่ำงๆ
นี้เองก็จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้ำที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน หรือสูงกว่ำมำตรฐำนในรำคำทีเ่ หมำะสม
และท�ำให้สำมำรถครอบคลุมทุกพื้นที่กำรขำยที่ขยำยกว้ำงขึ้น
และมีควำมถี่ในกำรลงสินค้ำได้มำกขึน้ ทัว่ ถึงทุกภำคทัว่ ประเทศ
จำกควำมใส่ใจในทุกกระบวนกำร ภำยใต้ปรัชญำ
กำรด�ำเนินงำน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้บริโภคในกำรเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีควำมสด ใหม่ สะอำด มีคุณภำพสูง
และได้มำตรฐำนอย่ำงสม�่ำเสมอ อำทิเช่น กำรมีฉลำกหีบห่อ
ที่ดี ที่สำมำรถรักษำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำที่ดี
จนถึงมือผู้บริโภค มีควำมสวยงำมโดดเด่น เป็นที่น่ำสนใจต่อ
ผู้บริโภค กำรแสดงวันหมดอำยุเป็นรำยแรก กำรให้ข้อมูลทำง
โภชนำกำรบนฉลำก กำรให้ควำมรู้ต่อผู้บริโภคในเรื่องของ
ส่วนผสม และกำรน�ำระบบสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพมำใช้ใน
กำรบริหำรกำรกระจำยสินค้ำเพื่อควำมสดใหม่ของสินค้ำ
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บริษัท ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง
ในเรื่องคุณภำพและควำมปลอดภัยของอำหำรมำโดยตลอด
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่ต้องกำรให้ประเทศไทย
เป็นครัวของโลกและเน้นในเรือ่ ง อำหำรปลอดภัย (Food Safety)
บริษัทได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล เช่น
กำรจัดกำรสุขลักษณะทีด่ ขี องโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร (GMP
Codex) และกำรรับรองระบบวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม (HACCP Codex) จำก ส�ำนักรับรองระบบคุณภำพ
(สรร.) สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) นอกจำกค�ำนึงถึงควำมสะอำดและควำมปลอดภัย ในทุก
ขั้นตอนตั้งแต่กระบวนกำรคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนกำรผลิต
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภำพ ไปจนถึง
กำรขนส่งสินค้ำส�ำเร็จรูป เพื่อควบคุมอันตรำยจำกจุลินทรีย์
สำรเคมี สำรก่อภูมิแพ้ ให้สินค้ำมีคุณภำพและปลอดภัยจนถึง
มือผู้บริโภคแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนำคู่ค้ำที่จัดส่งวัตถุดิบและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมีขนั้ ตอนกำรควบคุมและทวนสอบคุณภำพของ
วัตถุดิบ ณ สถำนที่ผลิตของผู้จ�ำหน่ำยวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ใน
แต่ละรำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ พร้อมส่งเสริมให้
ค�ำแนะน�ำในเรือ่ งระบบคุณภำพและควำมปลอดภัยของสินค้ำใน
อุตสำหกรรมรำยย่อย SMEs อีกด้วย รวมไปถึงบริษัทยังได้รับ
กำรทวนสอบกระบวนกำรผลิ ต จำกลู ก ค้ ำ เช่ น กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ฟำสต์ฟู้ด กลุ่มธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง เป็นต้น ด้วยมำตรฐำนที่
ว่ำ อำหำรปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภคทุกที่ ตำมระบบมำตรฐำน
กำรรับรองควำมปลอดภัยส�ำหรับกำรผลิตอำหำรสำกล (Global
Food Safety Initiative (GFSI)) เช่น ระบบ BRC, FSSC 22000
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประกันคุณภำพผลิตภัณฑ์ทั้งด้ำนคุณภำพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตำมมำตรฐำนทุกขั้นตอน
บริษัทฯ ได้รับรำงวัล Marketeer No.1 Brand
Thailand 2019-2020 ในหมวดขนมปัง ที่ได้รับแบรนด์อันดับ
หนึ่งในใจผู้บริโภค จำกนิตยสำร Marketeer ท�ำวิจัยร่วมกับ
บริษัท Kadence International (Thailand)
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การพ นาคุ

าพ

การร ร งมา ร าน าก
ในปี 2563 ทำงห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ด้ำนเคมี
และจุลชีววิทยำ ได้พฒ
ั นำและยกระดับขีดควำมสำมำรถของห้อง
ปฏิบตั กิ ำร และได้รบั กำรต่ออำยุรบั รองควำมสำมำรถห้องปฏิบตั ิ
กำรทดสอบตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17025:2017 จำกกรม
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข รวมไปถึงได้ขยำย
ขอบข่ ำ ยเพิ่ ม วิ ธี ท ดสอบทำงจุ ล ชี ว วิ ท ยำ 2 รำยกำร คื อ
Staphylococcus aureus จำกเดิมได้รับรองในวิธีทดสอบเชิง
คุณภำพ ( ualitative method) ได้ขอขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง
ให้ครอบคลุมวิธีทดสอบเชิงปริมำณ ( uantitative method)
และ Salmonella spp. โดยขยำยขอบข่ำยเพิม่ เทคนิคกำรทดสอบ
ตำมมำตรฐำน ISO 6579 เพือ่ ให้ครอบคลุมวิธกี ำรตรวจวิเครำะห์
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขทีม่ กี ำรปรับปรุงกฎหมำยใหม่
ในปี 2563 อีกด้วย
ครงการพ นา ร ก การ
รา
ในปี 2563 ทำงบริษัทได้มีกำรจัดอบรมหลักสูตร
กำรปฏิบัติที่ดีในกำรผลิตอำหำรตำมหลักกำร Primary GMP
เพื่อให้ควำมรู้กับคู่ค้ำผู้ประกอบกำรรำยย่อย SMEs จ�ำนวน 10
รำย เช่น ผูจ้ ำ� หน่ำยวัตถุดบิ เกษตรสด เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ เป็นต้น เพื่อช่วยพัฒนำศักยภำพของ ผู้ประกอบกำร
ผลิตรำยย่อย SMEs รวมทั้งยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ของสิ น ค้ ำ มำตรฐำนกำรผลิ ต มำตรฐำนคุ ณ ภำพให้ เ ป็ น
มำตรฐำนเดียวกันและเป็นที่ยอมรับอย่ำงยั่งยืน

การ เครา หคุ

าพทาง ร าท ม

ในปี 2563 แผนกวิเครำะห์คุณภำพทำงประสำท
สัมผัส ได้ทำ� กำรศึกษำคุณภำพผลิตภัณฑ์คแู่ ข่ง เปรียบเทียบกับ
สินค้ำภำยในบริษทั เพือ่ หำจุดแข็ง-จุดอ่อนของแต่ละผลิตภัณฑ์
โดยผู ้ ท ดสอบระดั บ เชี่ ย วชำญและผู ้ ท ดสอบกลุ ่ ม คนทั่ ว ไป
ซึ่งสำมำรถปรับปรุงพัฒนำผลิตภัณฑ์ปัจจุบันได้ตรงจุดมำกขึ้น
นอกจำกนี้มีกำรสร้ำงเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนเนื้อสัมผัสในขนมปัง
ชนิดแผ่น จำกกำรน�ำผลทดสอบของผู้ทดสอบระดับเชี่ยวชำญ
มำวิเครำะห์ควบคุมไปกับกำรใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture
Analy er) รวมทัง้ มีกำรจัดอบรมให้ควำมรูท้ ำงด้ำนกำรทดสอบ
คุ ณ ภำพทำงประสำทสั ม ผั ส แก่ ท ำงฝ่ ำ ยขำย เพื่ อ ให้ ท รำบ
หลักกำรและสร้ำงควำมมั่นใจในคุณภำพสินค้ำก่อนมีกำรออก
จ�ำหน่ำยสู่ท้องตลำด

การค คุม กา
พาห นาเ
ทำงบริษัทฯ ได้มีกำรขยำยขอบข่ำยกำรควบคุม
และก�ำจัดสัตว์พำหะน�ำเชื้อ ไปยังศูนย์กระจำยสินค้ำ 40 สำขำ
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำรควบคุมและป้องกันด้ำนคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยของสินค้ำให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่
อำหำร

ก กรรมทางการ า

บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกิจกรรมทำงกำร
ตลำด ที่นอกเหนือจำกกำรช่วยส่งเสริมยอดขำยให้สูงขึ้นแล้ว
ยังช่วยดึงดูดกลุม่ เป้ำหมำยใหม่ๆ ช่วยขยำยฐำนผูบ้ ริโภคให้กว้ำง
ขวำงยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้ำงกำรบริโภคอย่ำงต่อเนื่องใน
ระยะยำว และที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่ง คือ ช่วยสร้ำงภำพลักษณ์
สร้ำงคุณค่ำของตรำผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรสร้ำงทัศนคติและ
ควำมภักดีของผู้บริโภคต่อตรำผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ในปี 2563 บริษทั ได้จดั สรรงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม
ทำงกำรตลำดและกำรสื่อสำรกับผู้บริโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยมีกำรออกภำพยนตร์โฆษณำอย่ำงต่อเนือ่ ง โดยแบ่งโฆษณำ
ทั้งโทรทัศน์และออนไลน์ รวมถึงโฆษณำ Re- edit

นอกจำกนี้ทำงบริษัทฯ ได้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
ขำยให้ผู้บริโภค (Consumer Promotion Activities) และจัด
โปรโมชั่นลดรำคำสินค้ำ อย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน โดยหมุนเวียน
ประเภทสินค้ำต่ำงๆ หลำกหลำยประเภท ดังนี้
บริกำรส่งสินค้ำให้ถึงมือผู้บริโภคโดยกำรสั่งผ่ำน
ช่องทำง Line OA โดยเริ่มต้นที่ 150 บำทส่งฟรีทั่วประเทศ โดย
ทำงบริษัทฯได้เริ่มประมำณเดือนมีนำคม 2563 และมีโปรโมชั่น
สินค้ำใหม่ ในทุกเดือน พร้อมบำงสินค้ำที่ไม่สำมำรถหำซื้อได้
ตำมร้ำนค้ำทัว่ ไป เช่น ขนมปังฝรัง่ เศส ขนมปังแถวแบบไม่สไลด์
เป็นต้น
นอกจำกนีย้ งั มีสนิ ค้ำชุดพิเศษให้ลกู ค้ำได้เลือกซือ้
ได้ตำมควำมต้องกำร เช่น ชุดท�ำบุญ, ชุดสุดคุ้ม และอื่นๆ

งาน หกรุ ร น น
ร ห าง นท กรก าคม
ทำงบริ ษั ท ฯ ได้ ท� ำ กำรจั ด กำรขำยผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออนไลน์ โดยมีโปรโมชั่นที่หลำกหลำย รวมทั้งบริกำรส่งสินค้ำ
ฟรี ทั่วประเทศ เมื่อลูกค้ำท�ำกำรสั่งครบ 150 บำท พร้อมเปิดตัว
สินค้ำใหม่เค้กโมจิ 2 รสชำติ คือ นมเนยอัลมอนด์ และ ดับเบิ้ล
ช็อกโกแลต
ครงการ
บริษัทฯเข้ำร่วมสนับสนุนโครงกำรทำงกำรศึกษำ
สอบภำษำอังกฤษ (TCAS) ส�ำหรับนักเรียนมัธยมปลำยกับ
โครงกำร ENGLISH WE LIKE มกรำคม และ ธันวำคม 2563
ก กรรมร ม นุก าน งทาง
บริษัทฯ ได้ท�ำเพจ “ขนมปังฟำร์มเฮ้ำส์” ทำง
ช่องทำง Facebook ได้จดั ให้มกี ำรท�ำโพสต์ในกำรประชำสัมพันธ์
สินค้ำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน พร้อมทั้งมีกำรจัดกิจกรรม
เพื่อให้แฟนๆได้มีโอกำสร่วมสนุก และรับรำงวัลตลอดทุกเดือน
เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์กับแฟนๆ และ
ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจในแบรนด์ฟำร์มเฮ้ำส์อย่ำงยั่งยืน

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

น นุนรานคาทเ าร ม ครงการ
ง าคร
โดยเพิ่มกำรลงสินค้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ซึ่งบริษัทได้มองเห็นโอกำส ในกำรเพิ่มยอดขำย กลุ่มร้ำนค้ำ
ทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคสำมำรถซือ้
สินค้ำได้อย่ำงเพียงพอกับควำมต้องกำร อีกทั้งช่วยให้ร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ ในชุมชนและต่ำงจังหวัด มีรำยได้มำกขึ้น
น

ร ท

า

กคา

งทางการ าหนา

ควำมหลำกหลำย รำคำที่เหมำะสมและควำมสะดวกแก่
กำรบริโภค คือแนวคิดและแนวปฏิบัติของบริษัท ดังนั้นลูกค้ำ
ของบริษัท จึงครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และทุกสำขำ
อำชีพ โดยบริษทั จ�ำแนกลูกค้ำออกตำมช่องทำงกำรขำย ได้ดงั นี้

การคา ง

การ าหนา
า
เคร งหมา การคา ง ร ท
เป็นกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไปยังผูบ้ ริโภคผ่ำน
ร้ำนค้ำ ซึ่งร้ำนค้ำจะได้รับส่วนลดของรำคำขำยปลีกจำกบริษัท
โดยแยกประเภทร้ำนค้ำออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
• รานคา ก

งเ ม

หรือร้ำนขำยของช�ำ โดยมีลูกค้ำประเภท
ร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวน
39,123 ร้ำน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่วำงจ�ำหน่ำยบำงชนิด จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ผลิตให้เฉพำะเพือ่ ให้มคี วำมแตกต่ำงจำกช่อง
ทำงกำรจ�ำหน่ำยอืน่ ๆ และสอดคล้องกับควำมต้องกำร และก�ำลัง
กำรซือ้ ของลูกค้ำ โดยร้ำนค้ำประเภทนีจ้ ะช�ำระเงินค่ำผลิตภัณฑ์
ให้แก่บริษัท ทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์
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มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรมำตรฐำนและใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ลงทุนสูง เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มำร์ท
ร้ำนค้ำสะดวกซื้อในสถำนีบริกำรน�้ำมัน และประเภทดิสเคำน์
สโตร์ (Discount Store) เช่น เทสโก้โลตัส และบิกซี รวมไปถึง
ซูเปอร์มำร์เก็ตต่ำงๆ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ�ำนวน
19,897 ร้ำน
ห เหร
การ าหนา าน งทาง

งทาง ุรก

จำกเดิมในเฉพำะกรุงเทพฯออกขำยทั่วประเทศ
พร้อมจัดโปรโมชั่น ฟรีค่ำแฟรนไซส์และค่ำสมำชิกรำยเดือน
เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ว่ำงงำนและผู้ที่ก�ำลังหำรำยได้เสริม ในยุค
โควิด-19 อีกทั้งยังท�ำให้กำรขยำยช่องทำงต่ำงจังหวัดได้เกิด
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆ ทั่วประเทศ

ก

รานคา ก ม หม

โดยลู ก ค้ ำ จะท� ำ กำรสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ ำ ผ่ ำ น
แอพพลิเคชั่นไลน์ @Farmhouse Thai
การ าหนา
ท
น
ามคา ง ง กคา
เป็นกำรผลิตสินค้ำตำมค�ำสัง่ ที่ได้รบั จำกร้ำน
อำหำรฟำสต์ฟู้ด และร้ำนค้ำสะดวกซื้อต่ำงๆ เช่น แมคโดนัลด์
เคเอฟซี เบอร์เกอร์คิงส์ เชสเตอร์กริลล์ พิซซ่ำฮัท เอแอนด์ดับบลิว
ซิ ส เลอร์ มอสเบอร์ เ กอร์ เดอะพิ ซ ซ่ ำ คอมปะนี แดรี่ ค วี น
ซำนตำเฟ่ สเต็ก เท็กซัส ชิคเก้น และนำรำยณ์พิซเซอเรีย
เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ�ำนวนประมำณ 2,617
สำขำ โดยส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปังส�ำหรับ
แฮมเบอร์เกอร์ และขนมปังส�ำหรับฮอตดอก

การคา ก
เป็นลักษณะกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนร้ำนค้ำ
ปลีกของบริษัท และ กำรจ�ำหน่ำยตรงให้กับลูกค้ำ ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัท ได้แก่
เดลิย่ำ (Deliya by Farmhouse)
มำดำม มำร์โก้ (Madame Marco)
กูด๊ มอร์นงิ่ ฟำร์มเฮ้ำส์ (Good Morning Farmhouse)

การ ง น

คู่แข่งของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ค งทเ น
นคา
ม งทาง าหนา ง นเ ง
คูแ่ ข่งกลุม่ นีจ้ ะผลิตและจ�ำหน่ำยในรูปแบบค้ำปลีก
ตำมช่องทำงจัดจ�ำหน่ำยของตนเอง และบำงครั้งจะจ�ำหน่ำยใน
รูปแบบค้ำส่งด้วย ส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปแบบของกำรค้ำสมัย
ใหม่ ลักษณะซูเปอร์มำร์เก็ต ไฮเปอร์มำร์เก็ต ร้ำนสะดวกซือ้ สมัย
ใหม่ ร้ำนค้ำในปัมน�้ำมัน หรือร้ำนเบเกอรี่สมัยใหม่

ค งทเ น
นคา
มม งทาง าหนา ง นเ ง
คู่แข่งกลุ่มนี้จะจ�ำหน่ำยสินค้ำในรูปแบบค้ำส่งให้
กับร้ำนค้ำเล็กทัว่ ไป และ ร้ำนค้ำสมัยใหม่ ซึง่ อำจมีฐำนกำรผลิต
อยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่ำงจังหวัด
โดยทัง้ สองประเภท มีกำรหมุนเวียนเข้ำ-ออกของ
ธุรกิจสูง และมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำเข้ำมำเกีย่ วข้อง ขณะทีท่ ำง
บริษทั ฯ เน้นควำมสดใหม่ ประกอบกับบริษทั เป็นผูน้ ำ� ในกำรออก
สินค้ำใหม่เสนอต่อลูกค้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ จึงเห็นได้ว่ำบริษัท
มีควำมได้เปรียบคู่แข่งทั้ง 2 ประเภทนี้อย่ำงชัดเจน จำกกำร
ลงทุนทำงด้ำนเครือ่ งจักรในกำรผลิตทีท่ นั สมัย ควบคุมอัตโนมัติ
โดยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนกำรผลิต ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตต�่ำ
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจำกโรงงำนมีคุณภำพ และมำตรฐำน
เท่ำกันไม่ว่ำจะวำงจ�ำหน่ำยอยู่ที่ ใด ประกอบกับกำรที่บริษัท
มีกำรลงทุนเทคโนโลยีด้ำนกำรจัดส่งและจัดจ�ำหน่ำย ท�ำให้
สำมำรถจัดส่งผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วำมสดใหม่ได้วนั ต่อวัน และมีกำร
บริหำรกำรเก็บผลิตภัณฑ์คืนเพื่อไม่ให้มีผลิตภัณฑ์เดิมตกค้ำง
อยู่อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งควำมสดใหม่ของสินค้ำ เป็นที่พอใจ
ของผู้บริโภค ท�ำให้บริษัทมีควำมได้เปรียบเป็นอย่ำงมำกทั้งใน
ด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์ และมำตรฐำนกำรบริกำรทีส่ ำมำรถ
ครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ของประเทศ

การ หา
การ

หร การ รการ

บริษัทได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำ คัญของคุณภำพที่ดีของ
สินค้ำที่ผู้บริโภคจะได้รับเป็นส�ำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงเข้มงวด
กับทุกขั้นตอนกำรผลิต เริ่มตั้งแต่กำรรับวัตถุดิบจนถึงกำรส่ง
สินค้ำส�ำเร็จรูปออกจำกโรงงำน นอกจำกนี้ ได้มกี ำรน�ำเทคโนโลยี
กำรผลิตที่ดีและทันสมัย สำมำรถผลิตสินค้ำที่ดีที่สุดและมี
คุณภำพมำตรฐำนสม�่ำเสมอมำติดตั้งในโรงงำนทั้ง 3 แห่ง
ไม่เพียงแต่ควำมทันสมัยและกระบวนกำรผลิตเท่ำนั้น ในเรื่อง
ของวิศวกรรมโครงสร้ำงและกำรออกแบบตัวอำคำรก็เป็นสิ่งที่
บริษทั ให้ควำมส�ำคัญเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ง่ำยต่อกำร
ควบคุมดูแลและค�ำนึงถึงควำมเพียงพอของแสงสว่ำงและระบบ
หมุนเวียนอำกำศที่ดีภำยในโรงงำน
ส� ำ หรั บ นโยบำยกำรผลิ ต นั้ น นอกจำกขนมปั ง
แฮมเบอร์เกอร์บนั ทีจ่ ำ� หน่ำยในร้ำนอำหำรฟำสต์ฟดู้ และร้ำนค้ำ
สะดวกซื้อ รวมทั้งเค้ก “มำดำม มำร์โก้” ซึ่งจะผลิตตำมค�ำสั่ง
ของลูกค้ำแล้ว กำรผลิตโดยทัว่ ไปขึน้ อยูก่ บั กำรสรุปยอดขำยของ
พนักงำนขำย โดยในแต่ละวันพนักงำนขำยจะประเมินควำม
ต้องกำรผลิตภัณฑ์ โดยใช้สถิติข้อมูลกำรขำยในอดีตที่ผ่ำนมำ
ในเขตที่ตนรับผิดชอบและส่งค�ำสั่งผลิตให้โรงงำนผ่ำนระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรผลิตสินค้ำแต่ละวัน ทั้งนี้
พนักงำนขำยจะใช้คอมพิวเตอร์มือถือในกำรลงบันทึกยอดขำย
ยอดสิ น ค้ ำ คื น รวมทั้ ง กำรออกใบก� ำ กั บ ภำษี ใ ห้ กั บ ร้ ำ นค้ ำ
โดยข้อมูลกำรขำยจำกคอมพิวเตอร์มอื ถือเหล่ำนีจ้ ะถูกเก็บไว้เป็น
สถิตแิ ละน�ำไปประมวลผลทีส่ ว่ นกลำง เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับ
กำรวำงแผนกำรผลิต

บริษัทมีโรงงำนอยู่ 3 โรงงำน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรม
ลำดกระบัง 2 แห่ง มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งำน และตั้งอยู่ที่นิคม
อุตสำหกรรมบำงชัน มีพื้นที่รวม 12 ไร่ 2 งำน 57 ตำรำงวำ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทผลิตจำกโรงงำนทั้ง 3 แห่ง โดยใช้
เทคโนโลยีกำรผลิตทีท่ นั สมัยและดีทสี่ ดุ จำกหลำยๆ ประเทศ เช่น
ญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกำ เยอรมัน อิตำลีและสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น
สินค้ำทีผ่ ลิตออกมำจึงมีคณุ ภำพสม�ำ่ เสมอเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
พร้อมต่อกำรจัดจ�ำหน่ำยทัว่ ภูมภิ ำคของประเทศไทยได้วนั ต่อวัน
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ค ามเ ง
จำกลักษณะธุรกิจของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหำชน) ปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และผลกระทบที่
อำจจะมีต่อกำรด�ำเนินงำนในอนำคต มีดังนี้

ค ามเ ง นการพงพา กคา
บริษัทจ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับบริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด
(มหำชน) ซึ่งประกอบธุรกิจร้ำนค้ำสะดวกซื้อ โดยบริษัทถือว่ำ
บริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) เป็นช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
ช่องทำงหนึ่งของบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2563 ยอดจ�ำหน่ำยให้แก่
ลูกค้ำดังกล่ำวคิดเป็นประมำณร้อยละสี่สิบกว่ำของรำยได้รวม
โดยหำกบริษัทสูญเสียลูกค้ำรำยนี้ จะส่งผลต่อรำยได้ในส่วน
ดังกล่ำวของบริษัทได้
อย่ ำ งไรก็ ต ำม เนื่ อ งจำกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท มี
คุณภำพสูงและได้มำตรฐำนเป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภคอย่ำงกว้ำง
ขวำง ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็นสินค้ำทีท่ ำ� รำยได้ให้กบั ร้ำน
ค้ำในระดับทีส่ งู เมือ่ เทียบกับสินค้ำขนมปังและเบเกอรีข่ องคูแ่ ข่ง
โดยหำกพิจำรณำจำกร้ำนค้ำสะดวกซื้อของบริษัท ซี.พี. ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน) จะพบว่ำมีกำรวำงจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ขนมปัง
และเบเกอรี่ที่ผลิตโดยบริษัทเป็นจ�ำนวนมำก จึงนับได้ว่ำทั้ง
บริษทั และบริษทั ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้รบั ผลประโยชน์
ทั้ง 2 ฝ่ำย

ค ามเ งเก ก

ุ

รร ุ

ค ามเ ง ากการ น น
งราคา ุ
วัตถุดบิ หลักที่ใช้ประกอบกำรผลิตเบเกอรี่ ได้แก่ แป้ง
สำลี ไขมัน และไข่ไก่ รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีรำคำผันแปรไป
ตำมฤดูกำล ควำมต้องกำรใช้ และปริมำณที่จัดหำได้ ตลอดจน
คุณภำพที่แตกต่ำงกันนั้น อำจส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำร
ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้
โดยในปี 2563 วัตถุดิบหลักที่บริษัทท�ำกำรซื้อได้รับ
ผลกระทบดังนี้
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ง า ควำมเคลื่อนไหวรำคำข้ำวสำลีในตลำด
โลกรวมค่ำขนส่ง รำคำขำยรำยเดือนมีกำรเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง
ประมำณ 264-313 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยรำคำเฉลีย่ /เดือนสูงสุด
ในปี 2563 อยู่ที่เดือนพฤศจิกำยน และรำคำเฉลี่ย/เดือนต�่ำสุด
อยู ่ ที่ เ ดื อ นกรกฎำคม ประกอบกั บ ควำมผั น ผวนของอั ต รำ
แลกเปลี่ยนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ และกำรระบำด
ของ Covid-19 ส่งผลให้บริษทั เกิดควำมเสีย่ งในกำรซือ้ แป้งสำลี
ที่มีรำคำสูงกว่ำปกติ และคุมรำคำแป้งสำลีให้มีรำคำคงที่ตลอด
ทั้งปีค่อนข้ำงยำก

การ รหารค ามเ ง เนื่ อ งด้ ว ยบริ ษั ท
มีปริมำณกำรซือ้ แป้งสำลีจำ� นวนมำกและมีผจู้ �ำหน่ำยในประเทศ
จ�ำนวน 6 รำย ประกอบกับมีกำรสรรหำผู้จ�ำหน่ำยรำยใหม่เพิ่ม
เติมท�ำให้บริษทั มีอำ� นำจในกำรเจรจำต่อรองรำคำกับผูจ้ ำ� หน่ำย
ได้
ก มุ มน ได้แก่ มำกำรีน ชอร์ตเทนนิง่ และเนย
มีแนวโน้มกำรใช้งำนที่เพิ่มขึ้น โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิต
คือ น�้ำมันปำล์ม ที่มีรำคำค่อนข้ำงผันผวนตำมควำมต้องกำร
ของตลำดและสภำพภูมอิ ำกำศ ท�ำให้ไม่สำมำรถคำดกำรณ์รำคำ
ล่วงหน้ำและมีควำมเสี่ยงที่จะซื้อรำคำสูงขึ้นเรื่อยๆ ได้
การ รหารค ามเ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท
มีผู้จ�ำหน่ำยมำกำรีน ชอร์ตเทนนิ่ง และเนยจ�ำนวน 6 รำย และ
ยังคงมีกำรสรรหำผูจ้ ำ� หน่ำยเพิม่ เติมอย่ำงต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มคี วำม
เพียงพอต่อปริมำณกำรใช้ทเี่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้บริษทั มีอำ� นำจในกำร
เจรจำต่อรองรำคำกับผู้จ�ำหน่ำยได้
ก มีแนวโน้มกำรใช้งำนเพิ่มขึ้นและรำคำมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจำกสภำพอำกำศ และรัฐบำล
เข้ำมำพยุงรำคำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
การ รหารค ามเ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ซื้ อ
ไข่ไก่ตอกจำกผู้จ�ำหน่ำยกลุ่ม SME เพื่อส่งเสริม SME และ
ป้องกันควำมเสีย่ งโดยกำรสัง่ ซือ้ กับผูจ้ ำ� หน่ำยรำยใหญ่ทมี่ ฟี ำร์ม
ไก่เป็นของตนเองร่วมด้วย ส่งผลให้มปี ริมำณเพียงพอต่อกำรใช้
งำนและสำมำรถควบคุมคุณภำพไข่ไก่ได้ตั้งแต่ต้นทำง รวมถึง
เพิ่มอ�ำนำจในกำรเจรจำต่อรองกับผู้จ�ำหน่ำย

ค ามเ ง ากการม ห ง
ทม าก

ุ

เนื่ อ งจำกบริ ษั ท มี ป รั ช ญำในกำรด� ำ เนิ น งำน คื อ
ใช้วัตถุดิบดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพดีที่สุดนั้น ส่ง
ผลให้แหล่งซื้อวัตถุดิบบำงชนิดจึงต้องซื้อจำกผู้จ�ำหน่ำยเพียง
รำยเดียว ด้วยเพรำะมีกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงบริษัทกับ
ผู้จ�ำหน่ำยรำยนั้นๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งลักษณะเฉพำะตำมควำม
ต้องกำรของบริษัท จำกกรณีดังกล่ำวบริษัทอำจจะมีควำมเสี่ยง
จำกวัตถุดิบขำดแคลนหรือขำดอ�ำนำจต่อรองทำงด้ำนรำคำ

การ รหารค ามเ ง บริษัทได้มอบหมำยให้
ฝ่ำยสรรหำและจัดซื้อด�ำเนินกำรหำแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจำกที่
มีอยู่ โดยค�ำนึงถึงคุณภำพของวัตถุดิบที่สำมำรถทดแทนกันได้
เป็นหลักเกณฑ์ส�ำคัญในกำรพิจำรณำ เพื่อให้เกิดควำมยืดหยุ่น
ในกำรผลิตและบริหำรต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น
เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีอำยุประมำณ 4-5 วัน ส่งผลให้วัตถุดิบในกำรผลิตมีกำร
หมุนเวียนไปอย่ำงรวดเร็ว และผันแปรไปตำมตลำดและควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคซึ่งจะมีกำรปรับตัวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลำ
บริษัทฯ จึงต้องมีกำรบริหำรจัดกำรกำรสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุ
ภัณฑ์ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลำที่จะน�ำไปใช้
ในกำรผลิต ตลอดจนบริหำรจัดกำรสัดส่วนของกำรสั่งซื้อกับ
ผู้ผลิตและ/หรือผู้จ�ำหน่ำยแต่ละรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
อย่ำงไรก็ดี ตลอดระยะเวลำ 38 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทยัง
ไม่เคยประสบปัญหำดังกล่ำว ด้วยมีกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
ที่ดี ตลอดจนสัมพันธ์ที่ดีและยำวนำนกับผู้จ�ำหน่ำยวัตถุดิบ
ทุกรำย ประกอบกับผู้จ�ำหน่ำยแต่ละรำยต่ำงก็มีควำมมั่นคงและ
เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยบริษัทมีกำร
ศึกษำข้อมูลและนโยบำยที่ชัดเจนของผู้จ�ำหน่ำยทุกรำยอย่ำง
ละเอียดเพื่อป้องกันปัญหำอันอำจเกิดจำกควำมไม่แน่นอนด้ำน
นโยบำยของผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยด้วย

การ รหารค ามเ ง บริษทั ได้มกี ำรจัดเตรียม
ควำมพร้อมในกำรป้องกันปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนวัตถุดบิ โดย
มีกำรวำงแผนจัดซือ้ วัตถุดบิ อย่ำงเหมำะสม จัดหำแหล่งวัตถุดบิ
ส�ำรองหลำยรำยทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจน
ส�ำรองปริมำณวัตถุดบิ เพือ่ ใช้ในกำรผลิตล่วงหน้ำ ทัง้ นี้ หำกเกิด
กรณีฉุกเฉิน อำทิ จำกกำรชุมนุมประท้วง ภัยธรรมชำติ บริษัท
ได้มกี ำรจัดท�ำแผนฉุกเฉินเพือ่ รองรับกำรจัดซือ้ วัตถุดบิ ไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

การ รหาร การการ ง
น ง านการ ร า ง

ุ

รร ุ

จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ Covid-19 ทั่วโลก
ตั้งแต่ปลำยปี 2562 ส่งผลให้ธุรกิจต่ำงๆ หยุดชะงัก ต้นทุนกำร
ผลิตสินค้ำเพิม่ ขึน้ รวมถึงกำรจัดส่งสินค้ำทัง้ ไทยและต่ำงประเทศ
ล่ำช้ำกว่ำปกติ จึงต้องมีกำรบริหำรจัดกำรกำรสั่งซื้อวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ ให้รอบคอบรัดกุมเพิ่มขึ้น เพื่อให้สำมำรถควบคุม
ต้นทุนและเวลำในกำรจัดส่งให้ทันตำมก�ำหนดกำรใช้งำนท�ำให้
สำมำรถผลิตสินค้ำออกขำยได้ต่อเนื่องตำมควำมต้องกำรของ
ตลำด บริษัทมีแนวทำงกำรในกำรด�ำเนินกำรดังนี้
• ประเมินควำมเสี่ยงของ Supplier แต่ละรำยที่จะ
ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของ Covid-19 และจัดกลุ่ม
ควำมเสีย่ ง เพือ่ วำงแผนกำรป้องกันแก้ไขตำมล�ำดับควำมส�ำคัญ
ของควำมควำมเสี่ยงและผลกระทบที่บริษัทจะได้รับ
• วำงแผนกำรสั่งซื้อล่วงหน้ำ โดยสั่งจองและเก็บ
Stock ไว้ที่ Supplier ให้มีวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์พร้อมส่งอย่ำง
น้อย 3 เดือน เพื่อป้องกันกำรขำด Stock และกำรจัดส่งล่ำช้ำ
• กำรสั่งซื้อวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์จำกต่ำงประเทศ
ประสบปัญหำควำมแออัดของท่ำเรือ และควำมขำดแคลนของ
ตู้คอนเทนเนอร์ ในกำรขนส่งอย่ำงมำก ส่งผลให้ระยะเวลำกำร
จัดส่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศถึงประเทศไทยใช้เวลำนำนกว่ำปกติ
และไม่สำมำรถก�ำหนดระยะเวลำที่แน่นอนได้ บริษัทจึงต้อง
วำงแผนสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ -บรรจุภณ
ั ฑ์จำกต่ำงประเทศล่วงหน้ำ โดย
สั่งซื้อให้เร็วขึ้นกว่ำก�ำหนดเดิม 30-50% และสรรหำผู้ผลิต
ภำยในประเทศทดแทนเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรส่งสินค้ำ
ล่ำช้ำ
• สรรหำ Supplier / แหล่งผลิตวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์
เพิ่มเติม เพื่อส�ำรองกรณี Supplier รำยเดิม / แหล่งผลิตเดิม
พบปัญหำ
• บริษัทฯ ได้มีกำรติดตำมข่ำวสำรเรื่องกำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อโควิด-19 อย่ำงใกล้ชิด โดยเฉพำะพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรกำรสั่ง
ซื้ออย่ำงรัดกุม เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจเรื่องควำมปลอดภัยของ
วัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์และกำรจัดส่งได้ตรงตำมควำมต้องกำร
รวมทัง้ มีกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยกำรสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ -บรรจุภณั ฑ์
จำก Supplier ส�ำรอง ที่โรงงำนตัง้ อยู่ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วำมปลอดภัย
เข้ำมำใช้งำนแทน
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ค ามเ งเก ก ก
ง นห เ น

ง

เนื่องจำกขนมปังและเบเกอรี่ของบริษัทส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์สด มีอำยุในกำรบริโภคประมำณ 4-5 วันนับแต่
วันผลิต ท�ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงหำกมีผลิตภัณฑ์สดคืนจำก
ร้ำนค้ำในปริมำณมำกเนือ่ งจำกจ�ำหน่ำยไม่หมด ซึง่ จะกระทบต่อ
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่บริษัท
ให้ควำมส�ำคัญในกำรฝึกอบรมพนักงำนขำย และมีกำรน�ำระบบ
คอมพิ ว เตอร์ แ บบมื อ ถื อ มำใช้ ใ นระบบกำรจั ด จ� ำ หน่ ำ ยและ
กระจำยผลิตภัณฑ์สู่ร้ำนค้ำต่ำงๆ ท�ำให้พนักงำนขำยของบริษัท
สำมำรถสรุปยอดขำย และควบคุมปริมำณกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์
ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของร้ำนค้ำและผูบ้ ริโภคมำกทีส่ ดุ ทัง้ นี้
บริษัทจะรับผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ำยไม่หมดจำกร้ำนค้ำคืนทั้งหมด
เมื่อน�ำผลิตภัณฑ์ ใหม่ไปส่ง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ก�ำหนด
เป้ำหมำยให้พนักงำนขำยประเมินยอดขำยให้ได้อย่ำงแม่นย�ำ
และก�ำหนดให้มผี ลิตภัณฑ์ทจี่ ำ� หน่ำยไม่หมดซึง่ บริษทั ต้องรับคืน
ในสัดส่วนไม่เกินกว่ำร้อยละ 10 ของจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง
โดยมีกำรก�ำหนดผลตอบแทนของพนักงำนขำยอ้ำงอิงกับยอด
จ� ำ หน่ ำ ยและปริ ม ำณผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื น เพื่ อ เป็ น แรงจู ง ใจให้ แ ก่
พนักงำนขำย บริษัทได้มีกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ โดยน�ำ
ระบบ Pre-sale มำใช้ในกำรคำดถึงควำมต้องกำรสินค้ำของ
ลูกค้ำได้แม่นย�ำยิ่งขึ้น ท�ำให้ปริมำณผลิตภัณฑ์คืนจำกร้ำนค้ำ
ลดลง เมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนกำรน�ำระบบ Pre-sale มำใช้ และ
มีกำรพัฒนำระบบดังกล่ำว ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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ค ามเ ง ากการมก ุม
รา ห

หุน

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) (TFMAMA) ถือหุน้ ในบริษทั ร้อยละ 51.99
(ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 2 กันยำยน 2563) ของจ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ง
จ�ำกัด (มหำชน) (SPI) เป็นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ทำงอ้อม ซึง่ ผูถ้ อื หุน้
รำยใหญ่ข้ำงต้น สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบ
ทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือกำรขอมติ
ในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น
เรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง
3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจ
ไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

ครง รางการ หุน การ การ
รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันที่ 2 กันยำยน 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนล่ำสุด)

า ท
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รา

หุน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
นำยพิพัฒ พะเนียงเวทย์
นำงสำวอภิรดี ธรรมมโนมัย
นำยวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นำยอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
รวม

าน นหุน

ร
ง
ทุน าร

233,961,616
97,960,400
14,746,150
9,026,940
7,134,770
4,650,000
3,500,000
3,500,000
3,344,810
3,150,000
380,974,686

51.99
21.77
3.28
2.01
1.59
1.03
0.78
0.78
0.74
0.70
84.67

“ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จำก Website ของบริษัทก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี”

น

า การ า เงน น

บริษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ตำ�่ กว่ำร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ และหลังหักส�ำรองตำมกฎหมำย
ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และแผนงำนกำรลงทุนของ
บริษัท
ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ มีดังนี้

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น)
เงินปันผลต่อหุ้น (บำท/หุ้น)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)

3.78
1.90
50.24

3.18
1.60
50.32

2.96
1.50
50.69

3.25
1.65
50.80

2.90
1.45
50.07
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ุค ากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวนพนักงำนของบริษัทแบ่งตำมสำยงำนหลักเป็นดังนี้

นวย คน

า งานห ก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คา

ฝ่ำยผลิต
ฝ่ำยขำย
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
ฝ่ำยวิศวกรรม
ฝ่ำยกำรตลำด
อื่นๆ
รวม

2,619
2,128
87
139
25
78
5,076

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

ทน ก ุค ากร
นวย บาท

คา

ทน

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม

นอกจำกนี้บริษัท และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นกำร
ส่งเสริมให้สมำชิกมีกำรออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิกำรในอนำคต
ตลอดจนเป็นหลักประกันแก่สมำชิกและครอบครัวเมื่อพนักงำน
ถึ ง แก่ กรรม หรื อ ไร้ ค วำมสำมำรถ หรื อ ลำออกจำกบริ ษั ท
หรือครบอำยุกำรท�ำงำนตำมระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่ำ
“กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงำน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ
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823,935,090.00
145,099,320.00
27,350,585.00
996,384,995.00

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

519,591,887.49 บำท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
ทิสโก้ จ�ำกัด เป็นผู้จัดกำรกองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้
พนักงำนมีที่อยู่อำศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดควำม
มัน่ คงในชีวติ และครอบครัว โดยร่วมมือกับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2533 ในอัตรำดอกเบี้ยที่ต�่ำกว่ำ
ท้องตลำด ปัจจุบันมีพนักงำนที่ใช้สวัสดิกำรกู้ซื้อบ้ำนจ�ำนวน
507 รำย

น

า นการพ นา ุค ากร ง ร ท

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ
ขององค์กร มุ่งมั่นพัฒนำควำมรู้ และทักษะกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีควำมรู้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ก้ำวทันโลก มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ เพื่อสร้ำงโอกำสเติบโตในหน้ำที่กำรงำน และมี
กำรติดตำมประเมินผลกำรฝึกอบรมอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยมี
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร ดังนี้

การพ นา การ ก รม ร า
บริษัทฯ มีกำรวำงแผนกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
บุคลำกรประจ�ำปี ตำมหลักสูตรที่ได้วิเครำะห์จำกนโยบำยของ
บริษัท วิสัยทัศน์ (Vision) และภำรกิจ(Mission) ตลอดจนกำร
ส�ำรวจและวิเครำะห์ควำมจ�ำเป็นในกำรฝึกอบรมของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ในแต่ละด้ำน ดังนี้

การ กอบรม ลักสตรระบบคุ

• ห ก รร คุ าพ ค าม
ทาง าหาร ง ร ท เพื่อให้พนักงำนได้เรียนรู้ถึงมำตรฐำน
และแนวทำงกำรปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ สิ น ค้ ำ ที่ ผ ลิ ต จำกบริ ษั ท ฯ
มีคณ
ุ ภำพ สะอำด ปลอดภัย ต่อผูบ้ ริโภค ทุกเชือ้ ชำติ ทุกศำสนำ
โดยกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนส่วนกลำง และเรียนรู้จำกหน่วย
งำนต้นสังกัด เพือ่ ให้พนักงำนมีควำมรู้ ควำมช�ำนำญ ในขัน้ ตอน
กำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น
• ห ก ร ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐำนในกำร
จัดและปรับปรุงสถำนที่ท�ำงำน หรือสภำพกำรท�ำงำนให้เกิด
ควำมสะดวก ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด เพือ่ เอือ้ อ�ำนวย
ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน ควำมปลอดภัย และคุณภำพ
ของงำน ตลอดจนสร้ำงทัศนคติทดี่ ขี องพนักงำนอันเป็นพืน้ ฐำน
ของกำรเพิ่มผลผลิต โดยบริษัทฯ ได้ถ่ำยทอดควำมรู้เรื่อง 5ส
ให้พนักงำนตั้งแต่วันแรกของกำรเข้ำท�ำงำน มีกำรกระตุ้น และ
ทบทวนควำมรู้ ด้วยวิธีกำรฝึกอบรมและกิจกรรมต่ำงๆ บริษัท
มีกำรน�ำ 5ส และควำมรูเ้ รือ่ ง TPM (Total Productive Management)

าพและความปลอ ัยทางอา าร องบริ ัท
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กำรบ�ำรุงรักษำทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมมำผนวกเข้ำด้วยกัน
โดยจัดท�ำเป็นโครงกำร “5S & TPM Synergy” ส�ำหรับหัวหน้ำ
งำนระดับสูง เพื่อให้พนักงำนได้เรียนรู้ขั้นตอนกำรบ�ำรุงรักษำ
เครื่องจักรขั้นต้น ที่ตนเองสำมำรถปฏิบัติได้ เพื่อลดปัญหำ
Breakdown ของเครื่องจักร ลดต้นทุน และลดปริมำณของเสีย
ที่เกิดขึ้นได้
• ห ก รการพ นา ก าพ งห หนางาน
ในแต่ละปีบริษัทมีกำรจัดฝึกอบรมให้กับพนักงำนเพื่อส่งเสริม
และพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำร
ติดตำมประเมินผลหลังเข้ำรับกำรฝึกอบรม เพื่อให้ทรำบว่ำ
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน�ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
ในระดับใด อย่ำงเช่น
มีวตั ถุประสงค์
• หก ร
เพือ่ พัฒนำทักษะกำรบริหำรหรือจัดงำนประจ�ำวัน ให้มปี ระสิทธิภำพ
• หก ร
มีวตั ถุประสงค์
เพื่อลดควำมสูญเปล่ำ เน้นกำรผลิตที่มุ่งให้เกิดคุณค่ำสูงสุด
จำกกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ

การ ก รม า น ก
บริษทั ฯ ส่งบุคลำกรไปอบรมภำยนอก ในหลักสูตร
เฉพำะด้ำนที่จ�ำเป็นของแต่ละหน่วยงำน เพื่อให้พนักงำนได้มี
โอกำสเพิ่มเติมควำมรู้ และทักษะในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มมำกขึ้น

เช่น หลักสูตรซ่อมบ�ำรุง เพือ่ ให้ผเู้ ข้ำอบรมมีควำมรูก้ ำรวิเครำะห์
และบ�ำรุงรักษำเครื่องยนต์ รวมถึงระบบกำรท�ำงำนต่ำงๆ ของ
รถยนต์ และในอีกหลำยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

การ ทา การ น
กำรพัฒนำบุคลำกรนอกจำกวิธีกำรจัดฝึกอบรม
กำรท�ำสื่อกำรสอนก็เป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่บริษัทฯ ใช้ในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับพนักงำน เพรำะพนักงำนได้เห็นภำพและ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง โดยเฉพำะในช่วงสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของเชื้อ โควิด-19 ทำงบริษัทได้จัดท�ำสื่อกำรสอน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ให้พนักงำนและบุคคลภำยนอกที่มำติดต่อ
กับทำงบริษัท ปฏิบัติตำมขั้นตอนได้อย่ำงถูกต้อง
ลดกำรเข้ำพืน้ ทีข่ องวิทยำกร ซึง่ เป็นบุคคลภำยนอก
โดยถ่ำยท�ำขัน้ ตอนกำรใช้งำนและกำรซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งจักร เช่น
กำรเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักร ตำมค�ำแนะน�ำของวิศวกรญี่ปุ่น
ผ่ำนระบบ VDO Conference ไว้เป็นสื่อกำรสอน เป็นต้น
ทุกหลักสูตรกำรฝึกอบรม ทุกสือ่ กำรสอนทีบ่ ริษทั ฯ
จัดท�ำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ และพัฒนำ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน ให้สินค้ำทุกชิ้นที่ผลิตภำยใต้แบรนด์
“ฟำร์มเฮำส์” มีคณ
ุ ภำพ และเป็นหนึง่ ในใจของผูบ้ ริโภคตลอดไป

การ กอบรม ลักสตร ส

การ กอบรม ลักสตรการพั นาศักย าพ อง ัว น้างาน
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ครง รางการ การ
ครง ราง งคกร
ค กรรมการ ร ท
BOARD OF DIRECTORS

ค กรรมการ รรหา
พ าร าคา
ทน

ค กรรมการ ร

AUDIT COMMITTEE

NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE

ค กรรมการ รรมา า
รหารค ามเ ง

เ านุการ ร ท

COMPANY SECRETARY

CORPORATE GOVERNANCE AND
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

น ร

า น

INTERNAL AUDIT DIVISION

นการกาก
ก การ
รหารค ามเ ง

CORPORATE GOVERNANCE AND
RISK MANAGEMENT DIVISION

กรรมการ าน การ
MANAGING DIRECTOR

กรรมการร ง าน การ
VICE MANAGING DIRECTOR

รงงาน

านกงาน

FACTORY

รงงาน า กร ง

รงงาน า กร ง

ลิต รงงานลา กระบัง
Production
Lad Krabang Factory 1

ลิต รงงานลา กระบัง 2
Production
Lad Krabang Factory 2

ลิตบางชัน
Production
Bang Chan

วิ ัยพั นาและ
ควบคุมคุ าพ
RD and QC

ุรกิ 2
Retail Business

พั นาระบบ
มาตร าน รงงาน
Factory Standard
Development

บารุงรัก าอาคาร
และงานระบบ
Building Maintenance
and System

LAD KRABANG
FACTORY 1

วิศวกรรม
Engineering

ล ิสติกส์
Logistics

สนับสนุนการ ลิต
Support Production

า

OFFICE

รงงาน าง น

LAD KRABANG
FACTORY 2

BANG CHAN
FACTORY

SALES

สานักงานกลาง
Central
Management

การเงิน
Finance

าย ุรกิ
Sales 1

ทรัพยากรบุคคล
Human Resource

บั ชีบริ าร

นวยงาน แล
ลกค้าราย
Key Account

สรร าและ ั ือ
Procurement

บั ชีต้นทุนและ
งบประมา
Cost Accounting
and Budgeting

พั นามาตร าน
Work Standard
Development

การตลา
Marketing

สารสนเทศ
MIS
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ค กรรมการ ร ท
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท และ รำยละเอียดกำรเข้ำประชุมของกรรมกำร ประจ�ำปี 2563

รา

กรรมการ

า หนง

1. นำยพิพัฒ พะเนียงเวทย์

13

13

2.

13

13

13

13

13
13

10
13

13

13

13

13

13
7

13
7

10

10

13

13

7
7

7
5

10

9

13

13

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

• ประธำนกรรมกำรบริษัท
• ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย
• รองประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
นำยอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
กรรมกำรรองผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
นำยวิชัย กุลสมภพ
กรรมกำรบริษัท
นำงสำวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
เลขำนุกำรบริษัท
นำงสำวพนิดำ ประโยชน์ทวีกิจ
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์
กรรมกำรบริษัท
นำงสำวสำยพิน กิตติพรพิมล
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
นำงสำวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญ ู
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธำนกรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
นำยวัฒนชัย โชติชูตระกูล
• กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ศำสตรำจำรย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรำ • กรรมกำรอิสระ

การ ร ุมค กรรมการ
าน นครง าน นครงท
การ ร ุม เ าร ม ร มุ

14. นำยธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
15. นำงเอมอร ปทุมำรักษ์
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• กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง
• กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง

รา

กรรมการ

16. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
17. นำยบุญศักดิ์ เจียมปรีชำ
18. แพทย์หญิงยุพำ สุนทรำภำ
19. นำงมำลี ตั้งใจสนอง

า หนง

การ ร ุมค กรรมการ
าน นครง าน นครงท
การ ร ุม เ าร ม ร มุ

• กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง
• กรรมกำรอิสระ
• กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
• กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
• กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
• กรรมกำรบริษัท

3

3

6

2

6

6

6

6

หมา เห ุ กรรมกำรล�ำดับที่ 10,14 เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2563
กรรมกำรล�ำดับที่ 9,12,13 เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563
กรรมกำรล�ำดับที่ 16 ลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563
กรรมกำรล�ำดับที่ 17,18,19 ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระเมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563

รา

กรรมการ

1. นำงมำลี ตั้งใจสนอง

า หนง
• ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรและ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร

การ ร ุมค กรรมการ
าน นครง าน นครงท
การ ร ุม เ าร ม ร มุ
7

6

หมา เห ุ นำงมำลี ตั้งใจสนอง เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563

กรรมการ ม านา งนาม ทน ร ท
กรรมกำรทุกคนเป็นกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน
บริษทั โดยกำรลงนำมนัน้ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกัน
และประทับตรำส�ำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมกำรอิสระ

เ านา หนาท งค กรรมการ
ร ทท าค ม งน
คณะกรรมกำรมีอำ� นำจและหน้ำทีจ่ ดั กำรบริษทั ให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
เรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนด�ำเนินกำร เช่น
เรื่องที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
กำรท�ำรำยกำรเกีย่ วโยงกัน ซึง่ รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมมำตรำ
89/12 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นั้น บริษัท ได้รับอนุมัติในหลักกำรจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ให้ฝ่ำยจัดกำรของบริษัท สำมำรถอนุมัติ
กำรท�ำธุรกรรม ที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ทั่วไปกับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
โดยได้มีกำรเปิดเผยรำยชื่อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวโยงในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั และกำรซือ้ หรือขำยสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญตำม
กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตำมที่
หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ก�ำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
อำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติกำร
อย่ ำ งหนึ่ ง อย่ ำ งใดแทนคณะกรรมกำรก็ ไ ด้ โดยในปั จ จุ บั น
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำและอนุมัติ
รำยกำรบำงรำยกำร ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
• กำรพิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนต่ำงๆ
• กำรพิจำรณำอนุมัติกำรกู้ยืมเงิน และกำรเปิดบัญชี
กับสถำบันกำรเงิน
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ค กรรมการ ุ

ค กรรมการ ร

คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย
3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรในแต่ละส่วนงำนขององค์กรให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและสอดคล้องตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

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

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นำยวัฒนชัย โชติชูตระกูล
นำยธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
นำงเอมอร ปทุมำรักษ์
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
พญ.ยุพำ สุนทรำภำ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563 คณะกรรมกำรบริษัท
ได้แต่งตั้งกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และมีควำมอิสระ จ�ำนวน
4 ท่ำน มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 1 ปี นับจำกวันที่มีมติ
แต่งตัง้ หรือมีวำระเท่ำเพียงจ�ำนวนทีย่ งั คงมีอยู่ในคณะกรรมกำร
บริษัท กรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระมีสิทธิได้รับเลือก
เข้ำมำท�ำงำนใหม่ได้ และก�ำหนดช่วงวำระของกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งใน
ช่วงปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุม จ�ำนวน
6 ครั้ง (เดือน กุมภำพันธ์ พฤษภำคม สิงหำคม 2 ครั้ง
พฤศจิกำยน และธันวำคม)

า หนง

เ าร ม ร ุม ร ุมทงหม

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

6/6
4/4
5/5
6/6
1/1
2/2

หมา เห ุ นำยธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2563
นำยวัฒนชัย โชติชูตระกูล เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2563
พญ.ยุพำ สุนทรำภำ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ ถึงวันที่ 16 มิถุนำยน 2563
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ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกี ำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละ
ควำมรับผิดชอบ ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดังนี้

ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย
เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำน
อื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

1. สอบทำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีกำรเปิดเผย
อย่ำงเพียงพอ ทั้งรำยไตรมำสและรำยปี

3. สอบทำนกำรปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

2. สอบทำนระบบกำรควบคุ ม ภำยใน (Internal
Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ให้เหมำะสม มีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ให้ควำมเห็นต่อแผนกำรตรวจสอบ
ภำยใน และกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีควำม
เป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้ง เข้ำร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
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5. พิ จ ำรณำเปิ ด เผยรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำ รำยกำรดังกล่ำว สมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จั ด ท� ำ รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำว ต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน
เชือ่ ถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบ
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ
(ค) ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็ น เกี่ ย วกั บ รำยกำรที่ อ ำจมี ค วำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจ
สอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวม ที่ ค ณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้ รั บ จำกกำรปฏิ บั ติ
หน้ำที่ตำมกฎบัตร คณะกรรมกำรตรวจสอบ
(ซ) รำยกำรอืน่ ทีเ่ ห็นว่ำผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
ควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท
7. สนับสนุนและติดตำมให้บริษทั ฯ มีระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมขอบเขตอ� ำ นำจหน้ ำ ที่
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำ� นำจเชิญให้ฝำ่ ยจัดกำร ผูบ้ ริหำร
หรือพนักงำนของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องมำให้ควำมเห็น ร่วมประชุม
หรือส่งเอกสำร ตำมที่เห็นว่ำ เกี่ยวข้องจ�ำเป็น

9. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำ มีรำยกำร หรือกำรกระท�ำดังต่อไปนี้
ซึ่ ง อำจมี ผ ลกระทบอย่ ำ งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ฐำนะกำรเงิ น และ
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
ภำยในเวลำ ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำม
บกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำ ฝื น พระรำชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หำกคณะกรรมกำรของ
บริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด�ำเนินกำรให้มีกำร
ปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบ
ท่ำนใดท่ำนหนึง่ อำจรำยงำนว่ำ มีรำยกำรหรือ
กำรกระท�ำนัน้ ต่อ ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
10. พิ จ ำรณำทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ และน� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
11. สอบทำนและลงนำมรับรองแบบประเมินตนเอง
เกีย่ วกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ตำมทีส่ ว่ นตรวจสอบภำยใน
ได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่ำ บริษัทฯ มีระบบ
ต่ำงๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ตำมที่ได้รำยงำนไว้ในแบบ
ประเมินตนเองของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(IOD)
12. ปฏิบตั กิ ำรอืน่ ใด ในกำรก�ำกับดูแลตำมทีค่ ณะกรรมกำร
บริษทั มอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั
โดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบใน
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก
ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวนกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และไม่พบรำยกำรใด
ทีอ่ ำจมีผลกระทบอันเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน ระบบควบคุม
ภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำม
เหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
เป็นรำยกำรทีเ่ ป็นธุรกิจตำมปกติทวั่ ไป สมเหตุสมผล และไม่พบ
รำยกำรใดที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด และกฎหมำยอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
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น าม งค กรรมการ ร
กรรมกำรที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอำจมีผลกระทบต่อ
กำรตั ด สิ น ใจโดยอิ ส ระของตน โดยกรรมกำรอิ ส ระต้ อ งมี
คุณสมบัติตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งก�ำหนดให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3
ของกรรมกำรทั้งหมด แต่ต้องไม่ต�่ำกว่ำ 3 คน

คุ

ม

งค กรรมการ ร

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นำจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั
รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำร
งำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
อิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมกำร
อิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือทีป่ รึกษำของส่วนรำชกำร ซึง่ เป็น
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ท ำงสำยโลหิ ต
หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร
ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ ำจเป็นกำรขัดขวำงกำร
ใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้น
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึง
กำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร
กำรเช่ำ หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริกำร หรือกำรให้ หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ด้วยกำรรับ หรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติกำรณ์อื่นท�ำ นองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช�ำระต่อ
อีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะ
ต�ำ่ กว่ำ ทัง้ นี้ กำรค�ำนวณภำระหนีด้ งั กล่ำว ให้เป็นไปตำมวิธกี ำร
ค�ำนวณมูลค่ำของรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวม
ภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นำจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
หรือผูม้ อี �ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ
(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว มำแล้วไม่น้อย
กว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ
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(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและ
เป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มี
ส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ� ำ หรื อ ถื อ หุ ้ น เกิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

นอกจำกนี้ กรณีที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
หรือคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ
ได้ มี ป ระกำศปรั บ ปรุ ง หรื อ ผ่ อ นปรน หลั ก เกณฑ์ คุ ณ สมบัติ
กรรมกำรอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตำมได้ภำยหลังต่อไป

เ

านา หนาท งค กรรมการ ร

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็น
อย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

คณะกรรมกำรอิสระ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน
5 ท่ำน มีอ�ำนำจหน้ำที่แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ
ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ในกำรปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้เท่ำเทียมกัน และไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ โดยในปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรอิสระได้ทบทวน
กำรท�ำงำนทีผ่ ำ่ นมำ และได้ให้ควำมเห็นในเรือ่ งทีเ่ ป็นสำระส�ำคัญ
ของกำรบริหำรงำนในช่วงวิกฤตโควิด-19 และกำรบริหำรธุรกิจ
ตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มี
ลักษณะเป็นไปตำม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนิน
กิจกำรของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
decision) ได้

โดยได้มีกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นอิสระ รวมทั้ง ได้เข้ำร่วม
ประชุมกับคณะกรรมกำรบริษทั เมือ่ มีกำรพิจำรณำลงมติในเรือ่ ง
หรือรำยกำรทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ทัง้ นี้ กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบและ
รับรองคุณสมบัติควำมเป็นอิสระของตนอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ส�ำหรับกำรประชุมอิสระที่ผ่ำนมำ มีกำรประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2
ครั้ง (เดือนสิงหำคม จ�ำนวน 1 ครั้ง และ เดือนธันวำคม จ�ำนวน
1 ครั้ง) สรุปได้ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นำยวัฒนชัย โชติชูตระกูล
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธำรำ
นำยธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
นำงเอมอร ปทุมำรักษ์

า หนง

เ าร ม ร ุม ร ุมทงหม

ประธำนคณะกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

2/2
2/2
1/2
2/2
2/2
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ค กรรมการ รรหา
พ าร าคา
ทน
คณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ
1 ปี นับจำกวันทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มีมติแต่งตัง้ ซึง่ ในปี 2563
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ท�ำหน้ำที่
สรรหำบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมำะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

1. นำยพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย
3. นำยวัฒนชัย โชติชูตระกูล
4. นำยบุญศักดิ์ เจียมปรีชำ

และพิ จ ำรณำหลั ก เกณฑ์ ใ นกำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนให้ แ ก่
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็นไปอย่ำง
เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และอยู่ภำยในวงเงินที่
ได้รับอนุมัติ จำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปี 2563
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีกำรประชุม
3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

า หนง

เ าร ม ร ุม ร ุมทงหม

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3/3
3/3
1/1
1/1

หมา เห ุ นำยวัฒนชัย โชติชูตระกูล เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563
นำยบุญศักดิ์ เจียมปรีชำ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ถึงวันที่ 16 มิถุนำยน 2563

ค กรรมการ รรมา า
รหารค ามเ ง
คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสีย่ ง เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ำยน 2563
โดยมี วำระกำรด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ครำวละ 1 ปี นั บ จำกวั น ที่
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมกำร
ธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยงได้มีกำรประชุมพิจำรณำ
อนุมัตินโยบำย คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง แผนกำรด�ำเนินงำน
บริหำรควำมเสีย่ ง (Road map) หลังจำกได้รบั กำรอบรมหลักสูตร

1. นำยธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
2. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
3. นำยอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
4. นำงสำวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
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กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจและกำร
จัดท�ำระบบจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กรตำมกรอบ COSO-ERM
2017 เพื่อปรับปรุงให้บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง มีควำมพร้อมที่จะรับมือควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด และยั่งยืน
ปี 2563 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำร
ควำมเสี่ยง มีกำรประชุม 4 ครั้ง (เดือน มีนำคม กรกฎำคม
กันยำยน และตุลำคม) สรุปได้ดังนี้

า หนง

เ าร ม ร ุม ร ุมทงหม

ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง
ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง

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

5. นำงสำวพนิดำ ประโยชน์ทวีกิจ
6. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
7. นำงสำวสำยพิน กิตติพรพิมล
8. นำงสำวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญ ู
9. นำงเอมอร ปทุมำรักษ์
10. พญ.ยุพำ สุนทรำภำ

า หนง

เ าร ม ร ุม ร ุมทงหม

กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง

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

หมา เห ุ นำยธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563
นำงสำวสำยพิน กิตติพรพิมล เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563
นำงสำวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญ ู เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2563
พญ.ยุพำ สุนทรำภำ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง ถึงวันที่ 16 มิถุนำยน 2563

กรรมการท ม

รหาร

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และกำรบริหำรงำน จึงได้มีกำรจัดประชุมกรรมกำรที่ ไม่ ใช้
ผู้บริหำรขึ้น เพื่อให้กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรได้พิจำรณำกำร
ท�ำงำนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรช่วยสร้ำงและพัฒนำ
กลยุทธ์ ในขณะเดียวกัน ก็ทำ� หน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลและติดตำม
ผลกำรปฎิบัติตำมกลยุทธ์ของบริษัทให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม
และเพียงพอ

ท าทหนาท งกรรมการท ม

รหาร

“กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร” หมำยถึง กรรมกำรบริษัท
ที่ไม่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ โดยกรรมกำรที่ไม่ ใช่ผู้บริหำร
ให้ควำมคิดเห็นอันเป็นประโยชน์และค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ในด้ำน
ต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้ำนกลยุทธ์ (Strategy)
ช่วยกระตุน้ ให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำกลยุทธ์
2. ด้ำนผลกำรด�ำเนินงำน (Performance)
พิจำรณำและก�ำกับดูแลผลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำย
บริหำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
ตลอดจนดู แ ลให้ ฝ ่ ำ ยบริ ห ำรมี ร ำยงำนผลกำร
ด�ำเนินงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ

3. ด้ำนควำมเสี่ยง (Risk)
ให้ควำมมัน่ ใจและพึงพอใจ ว่ำข้อมูลด้ำนกำรเงินมี
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน กำรควบคุมด้ำนกำรเงิน
และระบบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งของบริ ษั ท
ต้องรัดกุม เพียงพอ และอธิบำยได้
4. ด้ำนบุคคล (People)
มี ส ่ ว นร่ ว มในกำรก� ำ หนดระดั บ ผลตอบแทนที่
เหมำะสมของกรรมกำรบริหำร และมีบทบำทใน
กำรแต่งตั้งและโยกย้ำยผู้บริหำรระดับสูงตำมแผน
สืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง (Succession
Planning)
ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร ได้ท�ำ
หน้ำที่ ในกำรพิจำรณำและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำย
บริหำรพบว่ำมีกำรท�ำงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ โปร่งใส ตัง้ ใจท�ำงำน
ซื่อสัตย์ สุจริต เมื่อพบควำมเสียหำย และปัญหำ จะจัดให้มีกำร
ประชุมหำรือกันทันที เพื่อรีบแก้ไขปัญหำและยุติควำมเสียหำย
โดยไม่รอช้ำ ท�ำให้พนักงำนทุกคนให้ควำมร่วมมือ และตื่นตัวที่
จะแก้ไขร่วมกัน รวมทั้งมีกำรน�ำระบบ GPS มำควบคุม ท�ำให้
ลดอุบัติเหตุ ประหยัดเชื้อเพลิง แล้วสำมำรถน�ำไปต่อรอง
ค่ำประกันให้ถูกลงได้
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ปี 2563 ประชุมกรรมกำรที่ไม่ใช้ผู้บริหำร มีกำรประชุม 1 ครั้ง (เดือน ธันวำคม) สรุปได้ดังนี้

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

นำยพิพัฒ พะเนียงเวทย์
นำยวิชัย กุลสมภพ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นำยวัฒนชัย โชติชูตระกูล
นำยธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรำ
นำงเอมอร ปทุมำรักษ์

า หนง

เ าร ม ร ุม ร ุมทงหม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1

รหาร
ค

รหาร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผู้บริหำรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหำรตำมค�ำนิยำมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ มีจ�ำนวน 7 ท่ำน ดังนี้

รา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย
นำยอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นำงสำวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
นำงสำวพนิดำ ประโยชน์ทวีกิจ
นำงสำวสำยพิน กิตติพรพิมล
นำงสำวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญ ู
นำงมำลี ตั้งใจสนอง

การร มหร ก า หนง ร านกรรมการ
ร ท ร ง ร านกรรมการ กรรมการ
าน การ
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษัท รองประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริษัท รองประธำนและ
กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
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า หนง
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำรรองผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำรและผู้จัดกำรอำวุโส ฝ่ำยบัญชีบริหำรและฝ่ำยกำรเงิน
กรรมกำรและผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยผลิตบำงชัน
กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
ที่ปรึกษำกรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร

านา หนาท ค ามร
ง ร านกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำ� ของคณะกรรมกำรบริษทั ใน
กำรก�ำกับ ติดตำม ดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั
และคณะกรรมกำรชุดย่อย
2. เป็ น ประธำนในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท
ในกรณีทคี่ ะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนกรรมกำรบริษทั ออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
3. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรืออำจมอบหมำย
ให้บุคคลอื่นด�ำเนินกำรแทน

4. เป็นประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ำที่ควบคุม
กำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ว่ำด้วยกำร
ประชุม ในกำรนี้ต้องด�ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมล�ำดับ
ระเบียบวำระที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลีย่ นล�ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ
สองในสำม (2/3) ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
5. ปฏิ บั ติ ก ำรอื่ น ใดตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท
มอบหมำย

านา หนาท งร ง ร าน
กรรมการ าน การ
คณะกรรมกำรของบริษัทได้มีกำรมอบอ�ำนำจให้แก่
รองประธำนและกรรมกำรผูอ้ ำ� นวยกำรเป็นผูร้ บั มอบอ�ำนำจของ
บริษัท ให้มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนบริษัทในกิจกำรตำมเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
1. เป็นผูม้ อี ำ� นำจในกำรจัดกำรและบริหำรกิจกำรของ
บริษทั ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัททุกประกำร
2. เป็นผูม้ อี ำ� นำจในกำรพิจำรณำอนุมตั ริ ำยกำรลงทุน
เช่น กำรซื้อ-ขำยเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถำวร เป็นต้น ภำยใน
วงเงินส�ำหรับแต่ละโครงกำรที่ไม่เกินกว่ำ 10 ล้ำนบำท หรือ
เทียบเท่ำ
3. เป็นผูม้ อี ำ� นำจในกำรพิจำรณำอนุมตั ริ ำยกำรก่อหนี้
เช่น กำรกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภำยในวงเงินส�ำหรับแต่ละรำยกำรที่
ไม่เกินกว่ำ 100 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ
4. เป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรใช้ดุลยพินิจส�ำหรับกำรจ่ำย
ตำมปกติธุรกิจในกำรบริหำรเพื่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ทั้งนี้ กำรใช้อ�ำนำจของผู้รับมอบอ�ำนำจดังกล่ำวข้ำงต้น
ไม่สำมำรถกระท�ำได้ หำกผูร้ บั มอบอ�ำนำจอำจมีสว่ นได้เสีย หรือ
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษทั และ
บริษัทย่อยในกำรใช้อ�ำนำจดังกล่ำว

เ านุการ ร ท

2. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัท และฝ่ำย
จัดกำรดูแลและประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ด� ำ เนิ น กำรให้ มี กำรปฏิ บั ติ ต ำมมติ ค ณะ
กรรมกำรบริษัท
3. จัดกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และ ประชุมกรรมกำรบริษทั
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึง ปฏิบัติ
ต่ำงๆ
4. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
5. ดูแลให้มกี ำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบและข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมกำร
• หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม / รำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท
• หนังสือเชิญประชุม / รำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
• รำยงำนกำรซือ้ ขำยหุน้ ของบริษทั ของกรรมกำร
บริษัทและผู้บริหำร
• รำยงำนประจ�ำปี
• แบบ 56-1
7. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดย
กรรมกำรหรือผู้บริหำร
8. ด�ำเนินกำรอืน่ ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
ประกำศก�ำหนด

การ รรหา
รหารร

ง งกรรมการ
ง ุ

คณะกรรมกำรสรรหำท� ำ หน้ ำ ที่ ส รรหำบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร และเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำตำม
ขั้นตอนต่อไป

คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตัง้ นำงสำวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
กรรมกำรและผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีบริหำรและฝ่ำยกำรเงิน
ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขำนุกำรบริษัท โดยมีขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้

ทั้งนี้ ส�ำหรับกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำร
ที่ออกตำมวำระ ซึ่งต้องผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง
กรรมกำร จะใช้ เ สี ย งข้ ำ งมำกตำมหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี กำร
ดังต่อไปนี้

1. ให้ ค� ำ แนะน� ำ เบื้ อ งต้ น แก่ ก รรมกำรเกี่ ย วกั บ
ข้อกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของบริษทั และติดตำม
ให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรำยงำน
กำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมกำร

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง
2. ผู ้ ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะคนจะต้ อ งใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู ่
ทั้งหมดตำม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใด
ไม่ได้

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ
เป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรทีท่ ปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ในล�ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกัน เกินจ�ำนวนกรรมกำรที่
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธำนทีป่ ระชุมเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขำด
นอกจำกนี้ บริษทั ยังเปิดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ รำยย่อยมีสทิ ธิ
เสนอชือ่ บุคคล เพือ่ รับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั
ในกำรประชุ ม สำมั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด
ซึ่งสำมำรถดูได้จำกเว็บไซด์ของบริษัท www.farmhouse.co.th

การ คร งห กทรพ ร ท

การ รรหา รหาร ง ุ
ในกำรสรรหำผูม้ ำด�ำรงต�ำแหน่ง เช่น กรรมกำรผูอ้ ำ� นวยกำร
คณะกรรมกำรบริษทั จะเป็นผูส้ รรหำบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วน
เหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และเข้ำใจในธุรกิจ
ของบริ ษั ท เป็ น อย่ ำ งดี และสำมำรถบริ ห ำรงำนได้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำย ที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดไว้ได้

งกรรมการ ร ท

รหาร

กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัท มีกำรถือหลักทรัพย์บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ดังนี้

าน นหุน
รา
ห กทรพ

กรรมการ

รหาร

าท
เพม
าก ก น

กรรมการ ร ท

1. นำยพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย
3. นำยอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
4. นำยวิชัย กุลสมภพ
5. นำงสำวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
6. นำงสำวพนิดำ ประโยชน์ทวีกิจ
7. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
8. นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์
9. นำงสำวสำยพิน กิตติพรพิมล
10. นำงสำวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญ ู
11. ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
12. นำยวัฒนชัย โชติชูตระกูล
13. ศำสตรำจำรย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรำ
14. นำยธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
15. นำงเอมอร ปทุมำรักษ์

ห กทรพ

น าคม ม คาหุน

14,959,400
3,319,970
3,344,810
100,000
50,000
25,000
1,234,480
276,870
135,000
-

14,699,400
3,319,970
3,344,810
100,000
50,000
25,000
1,214,480
276,870
82,000
-

260,000
20,000
53,000
-

483,220
23,928,750

538,220
23,650,750

(55,000)
278,000

ท รก ากรรมการ ร ท

1. นำงมำลี ตั้งใจสนอง
รวม

หมา เห ุ รวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
กรรมกำรล�ำดับที่ 10,14 เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2563
กรรมกำรล�ำดับที่ 9,12,13 เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563
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การ

เร งการ

ม า น

•

บริษทั มีนโยบำยและวิธกี ำรดูแลผูบ้ ริหำรในกำรน�ำข้อมูล
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
• ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมทั้งผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ
เกีย่ วกับหน้ำทีท่ ต่ี อ้ งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ ำวะ และ
บทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ก�ำหนดให้ผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ
59 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และจัดส่งส�ำเนำรำยงำนนี้ให้แก่บริษัท
ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

คา

ทนกรรมการ

•

ห้ำมผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในที่ยังไม่ได้เปิดเผย
เพื่อท�ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่
ข้อมูลนัน้ จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และห้ำมเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ ป็นสำระส�ำคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่ โดยถือเป็น
หนึง่ ในข้อบังคับเกีย่ วกับกำรท�ำงำนของบริษทั ด้วย
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน ซึ่งอยู่ใน
หน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยใน ห้ำมท�ำกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน
ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน และ
ภำยหลังงบกำรเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
ทัง้ นี้ เลขำนุกำรบริษทั เป็นผูด้ ำ� เนินกำรส่งจดหมำย
แจ้งเป็นทำงกำรให้กรรมกำร และผู้บริหำรทุกคน
ได้ทรำบช่วงระยะเวลำทีป่ ระกำศก�ำหนดเป็นช่วงวัน
ที่ห้ำมซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนกำร
เผยแพร่งบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงิน
ประจ�ำปี ผ่ำนช่องทำงระบบออกข่ำวของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รหาร

(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(1.1) ค่ำตอบแทนในรูปเบีย้ ประชุม บ�ำเหน็จกรรมกำร ทีป่ รึกษำคณะกรรมกำร และค่ำต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั

หน
คา

ทน

าน นรา

าน นเงน

าน นรา

าน นเงน

19

14,478,000
14,478,000

15

11,470,500
11,470,500

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและที่ปรึกษำกรรมกำร
รวม

โดยค่ำตอบแทนในปี 2563 แยกรำยละเอียดเป็นรำยบุคคล ดังนี้

รา
1. นำยพิพัฒ พะเนียงเวทย์

าท

า หนง

หน

คา ทน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
รท ร
รรหา รรมา า
พ าร า
รหาร
คา ทน ค ามเ ง

ประธำนกรรมกำรบริษัท 3,656,000
• ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

36,000

าท

รม

3,692,000
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หน

รา

า หนง

2. นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย

• รองประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
• กรรมกำรรองผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง
• กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
• กรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง
• เลขำนุกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง
ประธำนกรรมกำรอิสระ
และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ

3. นำยอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
4. นำยวิชัย กุลสมภพ
5. นำงสำวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

6. นำงสำวพนิดำ ประโยชน์ทวีกิจ
7. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
8. นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์
9. นำงสำวสำยพิน กิตติพรพิมล
10. นำงสำวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญ ู
11. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
12. นำยวัฒนชัย โชติชูตระกูล

13. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรำ
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คา ทน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
รท ร
รรหา รรมา า
พ าร า
รหาร
คา ทน ค ามเ ง
1,230,000

30,000

930,000

าท

รม

1,260,000

40,000

970,000

600,000
730,000

40,000

600,000
770,000

730,000

40,000

770,000

630,000

40,000

670,000

630,000
670,000

30,000

630,000
700,000

700,000

30,000

730,000

730,000

48,000

570,000

20,000

550,000

778,000
10,000

600,000

550,000

หน
คา ทน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
รท ร
รรหา รรมา า
พ าร า
รหาร
คา ทน ค ามเ ง

รา

า หนง

14. นำยธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำร
ธรรมำภิบำลและ
บริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำร
ธรรมำภิบำลและบริหำร
ควำมเสี่ยง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริษัท

15. นำงเอมอร ปทุมำรักษ์

16. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต

17. นำยบุญศักดิ์ เจียมปรีชำ
18. แพทย์หญิงยุพำ สุนทรำภำ

19. นำงมำลี ตั้งใจสนอง
รวม

าท

รม

690,000

30,000

36,000

630,000

40,000

40,000

710,000

30,000

10,000

12,000

52,000

20,000
60,000

10,000
20,000

60,000
13,846,000 168,000

30,000
10,000

86,000

756,000

90,000

60,000
318,000 14,418,000

หมา เห ุ กรรมกำรล�ำดับที่ 10,14 เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2563
กรรมกำรล�ำดับที่ 9,12,13 เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563
กรรมกำรล�ำดับที่ 16 ลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563
กรรมกำรล�ำดับที่ 17,18,19 ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระเมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563

รา
1. นำงมำลี ตั้งใจสนอง

า หนง

คา
ทน
ท รก ากรรมการ ร ท

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
และผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร

60,000

หมา เห ุ นำงมำลี ตั้งใจสนอง เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563
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(1.2) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร หมำยถึง กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรสี่รำยแรกรองจำกผู้จัดกำรลงมำ
และผู้บริหำรในระดับเทียบเท่ำรำยที่สี่ทุกรำย และ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

หน
คา
คา

ทน

าท

ทนร ม

าน นรา

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
รวม

7 รำย
7 รำย

27,190,950
6,231,770
33,422,720

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

(2) ค่ำตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับกรรมกำรบริหำร

หน
คา
ร เ ทคา

ทน

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม
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ทนร ม

าน นรา
3 รำย

434,900
434,900

369,540
369,540

าท

รา

เ

เก ก กรรมการ

นา พพ พ เน งเ ท
ร านกรรมการ
นการ หุน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รหาร

เ านุการ ร ท

า ุ

• จ�ำนวน 14,959,400 หุ้น คิดเป็น 3.32%

ุ ทางการ ก า ง ุ

• ปริญญำวิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร /
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
• ปริญญำศิลปศำสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่
• ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำพัฒนคหเศรษฐศำสตร์คณะศึกษำศำสตร์ /
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี สำขำ Education Science uan hou Physical Culture institute สำธำรณรัฐประชำชนจีน
• หลักสูตร Stamford Executive Progra at Stamford University California, USA.
• ได้รับทุนเข้ำรับกำรสัมมนำในหลักสูตร Top Management Seminar on apanese Business
(TOPS-V) of The Association for Overseas Technical, apan
• จบกำรศึกษำหลักสูตร ป้องกันรำชอำณำจักร รุ่นที่ 2 สถำบันวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
• เข้ำรับกำรอบรมใน Havard University USA.

ร

ท านมา

การ การทางาน

2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
ตุลำคม 2560-ปัจจุบัน
2559-ตุลำคม 2560
2559-ปัจจุบัน
2559-สิงหำคม 2561
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

ประธำนกรรมกำร
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / รองประธำนกรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกิตติมศักดิ์
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / รองประธำนกรรมกำร
ร ทน

• กรรมกำร
• จ�ำนวน 4 แห่ง

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไทยโอ.พี.พี.
บจก. ไทย-เมียนมำร์ ซัคเซส เวนเจอร์
บจก. ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง
บจก. ซันโกแมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย)
บจก. นอร์ทเทิร์น เทคโนโลยี
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง

งการเ นกรรมการ

• อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program ปี 2547

ค าม มพน ทาง
• เป็นบิดำของบุคคลล�ำดับที่ 7 และ 8
คร คร ร ห าง รหาร

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

55

นา
า รรมม นม า ุ
ร ง ร านกรรมการ กรรมการ าน การ
นการ หุน
ุ ทางการ ก า ง ุ
ร

การ การทางาน

2562-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
ตุลำคม 2560-ปัจจุบัน
2559-ตุลำคม 2560
มิถุนำยน 2560-ปัจจุบัน
2559-พฤษภำคม 2560
2559-ปัจจุบัน

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
ร ทน

จ�ำนวน 3,319,970 หุ้น คิดเป็น 0.74%
Mini MBA สำขำกำรบริหำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
ท านมา

รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
จ�ำนวน 2 แห่ง

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

งการเ นกรรมการ

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บจก. เพรซิเดนท์ ฟลำวมิลล์
บจก. เพรซิเดนท์ ฟลำวมิลล์
บจก. เคอรี่ ฟลำวมิลล์
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
Director Certification Program ปี 2548
Director Accreditation Program ปี 2546

ค าม มพน ทาง
คร คร ร ห าง รหาร
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เป็นบิดำของบุคคลล�ำดับที่ 3

นา เ ร
รรมม นม
กรรมการร ง าน การ
นการ หุน
ุ ทางการ ก า ง ุ

ร

การ การทางาน

2560-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
2559-2560
มีนำคม 2561-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
ร ทน

า ุ

จ�ำนวน 3,344,810 หุ้น คิดเป็น 0.74%
Master of Art in Business and Managerial Economics (Part time program)
คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Master of Science in Computer System Engineering (Software engineering) Boston University
Thesis “Engineering a System-level Instruction-set Simulator”
วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต สำขำวิศวกรรมศำสตร์คอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โครงงำนทำงวิศวกรรม “Bayesian based Website Classification system”
ท านมา

กรรมกำรรองผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรและผู้จัดกำรฝ่ำยสำรสนเทศ
กรรมกำร
กรรมกำร

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บจก. อเมริกันฟู้ด
บจก. เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้ำส์ ฟู้ดส์

ไม่มี
จ�ำนวน 2 แห่ง

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

งการเ นกรรมการ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2559

ค าม มพน ทาง
คร คร ร ห าง รหาร

เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 2

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

57

นา
กุ ม พ
กรรมการ ร ท

า ุ

นการ หุน

จ�ำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.02%
ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ภำควิชำบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Master of Advanced Business Practice University of South Australia
ปริญญำโท กำรตลำด (ภำคภำษำอังกฤษ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำโท ภำควิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ (Exchange Program)
Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway
หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
สถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม
หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ ธุรกิจประกันภัย
Executive Leadership Program รุ่นที่ 2 Wharton Business School, University of Pennsylvenia,
USA & NIDA, Thailand
หลักสูตรกลยุทธ์กำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ (RE-CU26) สมำคมผู้บริหำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกำศนียบัตรนักวำงแผนกำรลงทุน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกำศนียบัตรนักวำงแผนกำรลงทุน สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 4 ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (ภพผ.)
ศูนย์วิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 4 ศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ตลำดทุน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ุ ทางการ ก า ง ุ

ร

การ การทางาน

ท านมา

เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2559-เมษำยน 2561
มกรำคม 2564-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ธันวำคม 2563
2559-เมษำยน 2561
2556-ปัจจุบัน
ธันวำคม 2561-ปัจจุบัน
มีนำคม 2561-ปัจจุบัน
มีนำคม 2561-ปัจจุบัน
มีนำคม 2561-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
เมษำยน 2560-ปัจจุบัน
เมษำยน 2560-ปัจจุบัน
มกรำคม 2559-ปัจจุบัน
มีนำคม 2559-ปัจจุบัน
เมษำยน 2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

58

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
กรรมกำรรองผู้จัดกำรใหญ่
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
บมจ. ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
บจก. สห โคเมเฮียว
บจก. เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี
บจก. ทรัพย์สินสหพัฒน์
บจก. อเมริกันฟู้ด
บจก. สินภรำดร
บจก. บีเอสซี โซอิน
บจก. แพนแลนด์
บจก. สหพัฒน์เรียลเอสเตท
บจก. ยู ซี ซี อูเอะชิม่ำ คอฟฟี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บจก. รักษำควำมปลอดภัยไทยซีคอม
Arusu Myanmar Co., Ltd
บจก. เส-นอร์สห โลจิสติกส์
บจก. โมบำย โลจิสติกส์
Tiger MK Logistics (Myanmar) Co., Ltd
บจก. คำร์บอน เมจิก (ประเทศไทย)
Canchana International Co., Ltd. (รำชอำณำจักรกัมพูชำ)

นา
กุ ม พ
กรรมการ ร ท
ร

การ การทางาน

2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
สิงหำคม 2561-ปัจจุบัน
สิงหำคม 2561-ปัจจุบัน
มิถุนำยน 2562-ปัจจุบัน
เมษำยน 2562-ปัจจุบัน
เมษำยน 2562-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
มีนำคม 2561-ปัจจุบัน
สิงหำคม 2562-ปัจจุบัน
ตุลำคม 2562-ปัจจุบัน
พฤศจิกำยน 2562-ปัจจุบัน
มกรำคม 2563-ปัจจุบัน
มีนำคม 2563-ปัจจุบัน
ธันวำคม 2563-ปัจจุบัน

า ุ

ท านมา

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น

ร ทน
การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

ค าม มพน ทาง
คร คร ร ห าง รหาร

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
กรรมกำร
จ�ำนวน 49 แห่ง

บจก. กรีน ไลฟ แมนเนจเมนท์
บจก. สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น
บจก. สหเซวำ
บจก. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
บจก. เอสเอสไอ โฮลดิ้ง
บจก. ปำร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง
บจก. ไทซันฟูดส์
บจก. ไอ.ดี.เอฟ
บจก. บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง
บจก. พิทักษ์กิจ จ�ำกัด
บจก. ศรีรำชำขนส่ง
บจก. อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992
บจก. เบสท์ แฟคตอรี่ เอำท์เล็ท
บจก. เทรชเชอร์ ฮิลล์
บจก. ศรีรำชำ เอวิเอชั่น
บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส
บจก. เอส.ที. (ไทยแลนด์)
บจก. รักษำควำมปลอดภัย พิทักษ์กิจ
บจก. อำซำฮี คำเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย)
บจก. สหเอเซียแปซิฟิค
บจก. ฮูเวอร์อุตสำหกรรม (ประเทศไทย)
บจก. อิมแพค โซล่ำร์
บจก. แม่สอด ซำคำเอะเลซ
บจก. อินเตอร์แลบบอรำทอรี่ส์
บจก. สหชลผลพืช
บจก. ไทยทำเคดะเลซ
บจก. คิวพี (ประเทศไทย)
บจก. เอสแอลวี รีเทล
บจก. สหแคปปิตอล ทำวเวอร์
บจก. เบรนเว็ค
บจก. ดองกิ ทองหล่อ
บจก. สหกรีน ฟอเรสท์
บจก. ธนำซิตี้ เวนเจอร์
บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
บมจ. ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

งการเ นกรรมการ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) 61/2005
Company Secretary Program (CSP) 18/2006
ไม่มี

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

นาง า เพ รร น นน
กรรมการ
การ า ุ
เ านุการ ร ท ร
นการ หุน
ุ ทางการ ก า ง ุ
ร

การ การทางาน

2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
ร ทน

า ุ
า
รหาร
ง ุ า งาน

า การเงน
การเงน

จ�ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%
ปริญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ท านมา

กรรมกำรและผู้จัดกำรอำวุโส ฝ่ำยบัญชีบริหำรและฝ่ำยกำรเงิน
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
เลขำนุกำรบริษัท
กรรมกำร

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บจก. เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้ำส์ ฟู้ดส์

ไม่มี
จ�ำนวน 1 แห่ง

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

งการเ นกรรมการ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
Director Certification Program ปี 2546

ร

พ นาค ามร เน งทาง า พ

2563
2563

หลักสูตรเจำะประเด็นควำมผิดพลำดในกำรจัดท�ำบัญชีพร้อมแนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่ถูกต้อง (6 ชั่วโมง)
“Update ภำษีปี 2563”

ค าม มพน ทาง
• ไม่มี
คร คร ร ห าง รหาร

นาง า พน า ร นท ก า ุ
กรรมการ
การ า ุ า
าง น
นการ หุน

จ�ำนวน 25,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

ุ ทางการ ก า ง ุ

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

ร

ท านมา

การ การทางาน

2559-ปัจจุบัน
เมษำยน 2561-ปัจจุบัน

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
ร ทน

กรรมกำรและผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยผลิตบำงชัน
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง

ไม่มี
ไม่มี

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

งการเ นกรรมการ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2559

ค าม มพน ทาง
• ไม่มี
คร คร ร ห าง รหาร

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่

ร พ น พ เน งเ ท
กรรมการ ร ท
นการ หุน
ุ ทางการ ก า ง ุ

ร

การ การทางาน

2559-ปัจจุบัน
มิถุนำยน 2561-ปัจจุบัน
ตุลำคม 2560-ปัจจุบัน
2559-ตุลำคม 2560
2561-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
ร ทน

า ุ

จ�ำนวน 1,234,480 หุ้น คิดเป็น 0.27%
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ ปริญญำโทสำขำวิชำกำรบริหำรจัดกำร
University Of California, Davis ปริญญำเอกสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมและกำรเกษตร
University Of California, Davis ปริญญำโทสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปริญญำตรีสำขำวิชำชีวเคมี
ท านมา

กรรมกำร
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
รองผู้อ�ำนวยกำร
รองผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
รองผู้อ�ำนวยกำร
จ�ำนวน 6 แห่ง

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
บจก. อเมริกัน ฟู้ดส์
บจก. ไทยอันเปำผลิตภัณฑ์ กระดำษ
บจก. สยำมจริงใจ
บจก. เพรซิเดนท์ ฟลำวมิลล์
บจก. เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์
บจก. เคอรี่ ฟลำวมิลล์
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)

งการเ นกรรมการ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2551
How to Develop a Risk Management Plan (HRP)

ค าม มพน ทาง
คร คร ร ห าง รหาร

เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 1 และเป็นพี่น้องกับบุคคลล�ำดับที่ 8
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นา พน พ เน งเ ท
กรรมการ ร ท
นการ หุน
ุ ทางการ ก า ง ุ
ร

การ การทางาน

2559-ปัจจุบัน
ตุลำคม 2560-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
ร ทน

า ุ

จ�ำนวน 276,870 หุ้น คิดเป็น 0.06%
นิติศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำกฎหมำยธุรกิจระหว่ำงประเทศ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ท านมา

กรรมกำร
ผู้จัดกำรส�ำนักกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ผู้จัดกำรส�ำนักกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
จ�ำนวน 7 แห่ง

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
บจก. เจียมบอดี้
บจก. เพรซิเดนท์ ดีเวนเจอร์
บจก. ไทย อินสแตนท์ โพรดักส์
บจก. ไทยอันเปำผลิตภัณฑ์ กระดำษ
บจก. ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง
บจก. สำมชำย ซันไชน์
บจก. เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)

งการเ นกรรมการ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program Class 110/2557

ค าม มพน ทาง
คร คร ร ห าง รหาร
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เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 1 และเป็นพี่น้องกับบุคคลล�ำดับที่ 7

นาง า า พน ก พรพม า ุ
กรรมการ
กรรมการ าน การ
นการ หุน
ุ ทางการ ก า ง ุ
รมห ก ร

ร

การ การทางาน

มิถุนำยน 2563-ปัจจุบัน
มิถุนำยน 2563-ปัจจุบัน
2560-มิถุนำยน 2563
2563-ปัจจุบัน
2559

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
ร ทน

ไม่มี
ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สำขำเทคโนโลยีทำงอำหำร
ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตร์มหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
Executive Management Certificate (INSEAD)
Leadership Training for Executives ( ICA)
Business Process Re-engineering
Operational Risk Management
ท านมา

กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บจก. เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้ำส์ ฟู้ดส์
ธนำคำรทหำรไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ไม่มี
จ�ำนวน 1 แห่ง

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

งการเ นกรรมการ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP)

ค าม มพน ทาง
คร คร ร ห าง รหาร

ไม่มี
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นาง า ุ
กรรมการ

ก

นการ หุน
ุ ทางการ ก า ง ุ
รมห ก ร

ร

การ การทางาน

เมษำยน 2563-ปัจจุบัน
มิถุนำยน 2563-ปัจจุบัน
2560-เมษำยน 2563
2555-2559

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
ร ทน

ร
า ุ
กรรมการ าน การ
ไม่มี
ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สำขำเคมีวิศวกรรม
ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตร์มหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
Financial Executive Development Program (FINEX)
Information Technology Strategic & Planning
Business Process Re-engineering
Enterprise Architecture Management
Operational Risk Management
Pro ect Management
Leadership Development Program
ท านมา

กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
Enterprise Architecture & IT Strategy

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
ธนำคำรทหำรไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ไม่มี
ไม่มี

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

งการเ นกรรมการ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2563

ค าม มพน ทาง
คร คร ร ห าง รหาร
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ไม่มี

า รา าร ร ร ุ
ร านกรรมการ ร
นการ หุน
ุ ทางการ ก า ง ุ

ร

การ การทางาน

เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
2560-เมษำยน 2561
2560-ปัจจุบัน

ุ

า ุ
ร านกรรมการ ร

ไม่มี
ปริญญำเอก สำขำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
มหำวิทยำลัย Oklahoma State University, Oklahoma, USA
ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรอำชีวะและเทคนิคศึกษำ
มหำวิทยำลัย Southwest Texas State University, Texas, USA.
ปริญญำตรี B.S. in Advanced Technology
สำขำหลัก : เทคโนโลยีเครื่องท�ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ
สำขำรอง : กำรจัดกำรอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัย American Technological University, Texas, USA.
วุฒิบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร พ.ศ. 2540 วปอ.รุ่น 40 (วปรอ.4010)
ท านมา

ประธำนกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
นำยกสภำมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ
2559-2561
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
ในคณะกรรมกำรบริหำร
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
2559-ปัจจุบัน
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิของกรรมกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
พิจำรณำต�ำแหน่งทำงวิชำกำร
2559
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรบริหำร
ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
2559
ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน
ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
คุณภำพกำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
และประเมินกำรศึกษำ
2559
ด�ำรงต�ำแหน่งอธิกำรบดี (วำระที่ 4)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ
2559-2560
ที่ปรึกษำสภำมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ
15 สิงหำคม 2561-ปัจจุบัน อนุญำโตตุลำกำร
สถำบันอนุญำโตตุลำกำร ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
ร ทน

ไม่มี
ไม่มี

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

งการเ นกรรมการ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
“The Role of Chairman (RCP)” ปี 2552

ค าม มพน ทาง
คร คร ร ห าง รหาร

ไม่มี
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นา น
กรรมการ ร
นการ หุน
ุ ทางการ ก า ง ุ

ร

การ การทางาน

มิถุนำยน 2563-ปัจจุบัน
มิถุนำยน 2563-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปี 2556
ปี 2552-ปี 2555
ปี 2550-ปี 2551
ปี 2546-ปี 2549
ปี 2542-ปี 2545
ปี 2539-ปี 2541
ปี 2536-ปี 2538
ปี 2535
ปี 2533-ปี 2534
ปี 2531-ปี 2532
ปี 2530
ปี 2529
ปี 2528
ปี 2521-ปี 2527
ปี 2519-ปี 2520
ปี 2517-ปี 2518

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
ร ทน

รก า ุ
กรรมการ ร
ไม่มี
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ นิติศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ นิติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำย แห่งเนติบัณฑิตยสภำ
ประกำศนียบัตรหลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
ท านมา

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ที่ปรึกษำ
ผู้พิพำกษำอำวุโส ศำลอุทธรณ์ภำค 1
ผู้พิพำกษำอำวุโส ศำลฎีกำ
รองประธำน ศำลฎีกำ
ผู้พิพำกษำหัวหน้ำคณะ ศำลฎีกำ
ผู้พิพำกษำ ศำลฎีกำ
อธิบดี กรมบังคับคดี
เลขำนุกำร ศำลฎีกำ
ผู้พิพำกษำ ศำลอุทธรณ์
ผู้พิพำกษำหัวหน้ำคณะ
ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลประจ�ำกระทรวงช่วยรำชกำร
ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดสระบุรี
ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดพังงำ
ผู้พิพำกษำประจ�ำกระทรวง/ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลประจ�ำกระทรวง
ผู้พิพำกษำศำลแขวงขอนแก่น/ผู้พิพำกษำศำลจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้พิพำกษำ/ผู้พิพำกษำประจ�ำกระทรวง
ไม่มี
จ�ำนวน 1 แห่ง

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

งการเ นกรรมการ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2563

ค าม มพน ทาง
คร คร ร ห าง รหาร

66

รายงานประ าป 2 3
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ไม่มี

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บจก. พำรำวินเซอร์
ศำลอุทธรณ์ภำค 1
ศำลฎีกำ
ศำลฎีกำ
ศำลฎีกำ
ศำลฎีกำ
กรมบังคับคดี
ศำลฎีกำ
ศำลอุทธรณ์
ศำลอำญำ
ศำลฎีกำ
ศำลจังหวัด
ศำลจังหวัด
ศำลจังหวัด
ศำลประจ�ำกระทรวง
ศำลจังหวัด
ศำลประจ�ำกระทรวง

า รา าร นา พท
กรรมการ ร
นการ หุน

ม ร ร รา า ุ

ไม่มี

ุ ทางการ ก า ง ุ

วิทยำศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยมหิดล
แพทยศำสตร์บัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล
อำยุรศำสตร์ทั่วไป แพทยสภำ
Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital,
University of London
Certificate and Diploma in Interactive Video & Computer Technology, Birkbeck College,
University of London
• อำยุรศำสตร์โรคหัวใจ แพทยสภำ
ประกำศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหำร กระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 12 กระทรวงยุติธรรม
Fellow of American College of Physician
Fellow of Royal College of Physician (LONDON)
ประกำศนียบัตรหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย วิทยำลัยศำลรัฐธรรมนูญ (นธป. )

ร

ท านมา

การ การทางาน

มิถุนำยน 2563-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2554-2560
2555-2560
2562-ปัจจุบัน

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
ร ทน

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
คณบดี

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. พฤกษำ โฮลดิ้ง
บมจ. อินเตอร์ ฟำร์มำ
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
มหำวิทยำลัยมหิดล
กรรมกำรสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ
สำขำวิชำอำยุรศำสตร์โรคหัวใจ แพทยสภำ
หัวหน้ำคลัสเตอร์วิจัยหัวใจหลอดเลือด และเมแทบอลิซึม มหำวิทยำลัยมหิดล
ประธำนวิชำกำรของรำชวิทยำลัย
อำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (TCELS)
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ไม่มี

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

บมจ. พฤกษำ โฮลดิ้ง
บมจ. อินเตอร์ ฟำร์มำ

งการเ นกรรมการ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
Directors Certification Program DCP 244/2017
IT Governance-Cyber Resilience (ITG 2020)

ค าม มพน ทาง
คร คร ร ห าง รหาร

ไม่มี
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นา นพ ม พ ก า ุ
กรรมการ ร กรรมการ ร
นการ หุน
ุ ทางการ ก า ง ุ

ร

การ การทางาน

เมษำยน 2563-ปัจจุบัน
• มิถุนำยน 2563-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
ร ทน

จ�ำนวน 135,000 หุ้น คิดเป็น 0.03%
นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ
นิติศำสตร์มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร วปอ. รุ่น
หลักสูตร กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส�ำหรับนักบริหำร ระดับสูง (ปปร.) รุ่น
สถำบันวิทยำลัยตลำดทุน (วตท.) รุ่น 7
ท านมา

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
สถำบันพระปกเกล้ำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
มูลนิธิ พล.ต.อ. เภำ สำรสิน
สภำวิชำชีพบัญชี

ไม่มี
ไม่มี

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

งการเ นกรรมการ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
Director Certification Program
Audit Committee and Continuing Development Program
Monitoring Fraud Risk Management
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
Monitoring the uality of Financial Reporting
Monitoring the Internal Audit Function
IT Governance for Directors

ค าม มพน ทาง
• ไม่มี
คร คร ร ห าง รหาร
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นางเ ม ร ทุมารก า ุ
กรรมการ ร กรรมการ ร
นการ หุน
ุ ทางการ ก า ง ุ
ร

การ การทางาน

เมษำยน 2561-ปัจจุบัน
2559-เมษำยน 2561
2559-ปัจจุบัน

การ ารง า หนงกรรมการ
ร ท ทเ น น
ร ทน

ไม่มี
ปริญญำโท บริหำรรัฐกิจ รปม. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต บช.บ. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ท านมา

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่

ไม่มี
ไม่มี

การ รมเก ก ท าทหนาท ทก

งการเ นกรรมการ

อบรมจำกสมำคมส่งเสริิมสถำบัันกรรมกำรบริิษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2559

ค าม มพน ทาง
คร คร ร ห าง รหาร
หมา เห ุ

ไม่มี

กรรมกำรทุกคนเป็นกรรมกำรผูม้ อี ำ� นำจลงนำม โดยในกำรลงนำมนัน้ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษทั
ยกเว้นกรรมกำรอิสระ
/1
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
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ม ท

ม าค

น

ม ท
ร ท
ร เ ท ุรก
เ ทเ น ร ท
ทุน ท เ น าร
ท ง านกงาน ห

:
:
:
:
:

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหำชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ
บมจ. 0107545000144
หุ้นสำมัญ จ�ำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
121/84-85 ชั้น 29 อำคำรชุด อำร์ เอส ทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0-2209-3000 โทรสำร 0-2209-3091
: http://www.farmhouse.co.th

น ุคค ท ร ท หุน ง ร
ร ท เพร เ นท กรน เ า
ร เ ท ุรก
เ ทเ น ร ท
ทุน ท เ น าร
ท ง านกงาน ห

ร ท เพร เ นท
ร เ ท ุรก
เ ทเ น ร ท
ทุน ท เ น าร
ท ง านกงาน ห

าม

าก

าก

ร ท ห ค
ทา เ ร าก
ร เ ท ุรก
เ ทเ น ร ท
ทุน ท เ น าร
ท ง านกงาน ห
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น
:
:
:
:
:

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 39
ด�ำเนินธุรกิจด้ำนภัตตำคำรร้ำนอำหำร ชื่อ “ชินจูกุ ทงคัทซึ ซำโบเตน”
0105551034347
หุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท
121/84 ชั้น 29 อำคำรชุด อำร์ เอส ทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0-2209-3000 โทรสำร 0-2209-3091

:
:
:
:
:

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10
ผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำจ�ำพวกแป้ง
0215554002321
หุ้นสำมัญ จ�ำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
43/244 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยปรำบ-ปลวกแดง ต�ำบลมำบยำงพร
อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

:
:
:
:
:

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10
ประกอบธุรกิจให้เช่ำและพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
0105562170158
หุ้นสำมัญ จ�ำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
530 ซอยสำธุประดิษฐ์ 58 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กรุงเทพฯ 10120

ุคค าง ง น
ุคค าง ง น
นา ท เ นห กทรพ

: บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009-9000
โทรสำร 0 2009-9991
: บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
193/136-137 ชั้นที่ 33 อำคำรเลครัชดำ ถนนรัชดำภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสำร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

ท รก าก หมา

: บริษัท เอฟ.เอ็น อินฟินิตี้ จ�ำกัด
เลขที่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง
แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 0-2689-8946, 0-2291-0414
โทรสำร 0-2291-1127
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การกาก
น

า การกาก

ก การ
ก การ

คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเชือ่ มัน่ ว่ำกำรมีระบบบริหำร
จัดกำรทีด่ ี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจ
และระบบกำรควบคุมภำยในที่มีควำมเพียงพอและเหมำะสม
ควบคู่ไปกับกำรเคำรพสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยเสริม
สร้ำงให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้ำงควำมเจริญเติบโตอย่ำง
สมดุลและยั่งยืนในระยะยำว
ดั ง นั้ น คณะกรรมกำรบริ ษั ท จึ ง ได้ ก� ำ หนดนโยบำย
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกคนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
1. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะน�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน
ไปปฏิบัติในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
2. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน
ต้องปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์ สุจริต
โดยปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท และประกำศที่
เกี่ยวข้อง
3. ด�ำเนินกำรให้โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทั มีกำร
ก�ำหนดอ�ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
แต่ละคณะและผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน
4. ด�ำเนินกำรให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม รวมถึงกำรมีระบบ
บัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้
5. ด�ำเนินกำรให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส�ำคัญ
อย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ ตรำบเท่ำที่ไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของ
ของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
7. ด�ำเนินกำรโดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
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8. มุง่ มัน่ สูค่ วำมเป็นเลิศในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่
ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลกู ค้ำด้วยกำรรับฟังและทบทวน
ตนเอง เพือ่ เพิม่ ศักยภำพในกำรบริหำรและสร้ำงสรรค์สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ
อยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงจิตส�ำนึกอันดีงำม
ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในกำร
พัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนือ่ ง
10. ต่อต้ำนกำรทุจริต ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ เคำรพต่อกฎหมำย และสิทธิมนุษยชน
11. ด�ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วย
ควำมรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็น
ที่ตั้ง
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ได้จดั ท�ำคูม่ อื “หลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรทีด่ ี ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 2” ให้สอดคล้องกับหลักกำร
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560
(Corporate Governance Code for listed Companies 2017)
ที่ก�ำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมกำรบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติ
อย่ำงเหมำะสม ในฐำนะผู้น�ำองค์กรและผู้รับผิดชอบสูงสุดของ
องค์กร ประกอบด้วย 8 ข้อหลัก คือ
ห ก
ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัท ในฐำนะผู้น�ำองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำร
อย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก�ำหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมกำรบริษัท
ผู ้ บ ริ ห ำร และพนั ก งำนมี จุ ด มุ ่ ง หมำยไปในทิ ศ ทำง
เดียวกัน โดยจัดให้มีกำรทบทวนตำมควำมเหมำะสม
ห ก
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรทีเ่ ป็น
ไปเพือ่ ควำมยัง่ ยืน โดยคณะกรรมกำรบริษทั ก�ำหนดหรือ
ดู แ ลให้ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ ำ หมำยหลั ก ของกิ จ กำร
(Ob ectives) เป็ น ไปเพื่ อ ควำมยั่ ง ยื น โดยเป็ น
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับกำรสร้ำง
คุณค่ำให้บริษทั ลูกค้ำ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม

ห ก
เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทที่มีประสิทธิผล โดย
คณะกรรมกำรบริ ษั ท รั บ ผิ ด ชอบในกำรก� ำ หนดและ
ทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ ในเรือ่ งขนำด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระ ที่เหมำะสม
และจ� ำ เป็ น ต่ อ กำรน� ำ พำองค์ กรสู ่ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้ำหมำยหลักที่ก�ำหนดไว้
ห ก
สรรหำและพั ฒ นำผู ้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง และกำรบริ ห ำร
บุคลำกร โดยคณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มีกำรสรรหำ
และพัฒนำกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรและผู้บริหำรระดับสูง
ให้มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะ
ที่จ�ำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย
ห ก
กำรส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ โดยคณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส�ำคัญ
และสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่
ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือ
ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
ห ก
ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในทีเ่ หมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษทั จัดให้มรี ะบบ
กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและกำรควบคุ ม ภำยในที่ มี
ประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎหมำยและมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้อง
ห ก
รักษำควำมน่ำเชือ่ ถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล
โดยคณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีระบบ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศส�ำคัญ
ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำ
หลักทรัพย์ของบริษทั หรือต่อกำรตัดสินใจลงทุนหรือต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจ
ลงทุนได้ทรำบข่ำวสำรทีส่ ำ� คัญอย่ำงรวดเร็วเท่ำเทียมกัน
และด้วยคุณภำพเดียวกัน

ห ก
สนั บ สนุ น กำรมี ส ่ ว นร่ ว มและกำรสื่ อ สำรกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
โดยบริษัทตระหนักและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็น
เจ้ำของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิของตน และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม
กัน สิทธิขนั้ พืน้ ฐำนของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ กำรซือ้ ขำย หรือ
โอนหุน้ กำรมีสว่ นแบ่งในก�ำไร กำรได้รบั ข่ำวสำรข้อมูล
ของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีกำรเผยแพร่นโยบำยกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร จริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำร
บริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน ให้กับพนักงำน ผู้ถือหุ้น และ
บุคคลทั่วไปได้รับทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใต้หัวข้อ
“ข้อมูลกำรลงทุน : หลักก�ำกับกิจกำรที่ดี/นโยบำยก�ำกับดูแล
กิจกำร”

การ

ามห กการกาก

ก การท

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทให้
ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

ท

ง

หุน

บริ ษั ท ตระหนั ก และเคำรพในสิ ท ธิ แ ห่ ง ควำมเป็ น
เจ้ำของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ของตน และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน สิทธิขนั้
พื้นฐำนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ กำรซื้อขำย หรือโอนหุ้น กำรมีส่วน
แบ่งในก�ำไร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ

การ ร ุม หุน บริษัท ได้ก�ำหนดให้มี
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภำยในไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยในปี 2563 บริษัท ได้จัด
ให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันที่ 16 มิถุนำยน
2563 เมื่อเวลำ 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงำนบำงชัน
ในนิคมอุตสำหกรรมบำงชัน โดยสถำนทีท่ จี่ ดั ประชุมสำมำรถเดิน
ทำงสะดวกเพรำะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกำศลงในหนังสือพิมพ์
รำยวันฉบับภำษำไทย เรื่องค�ำบอกกล่ำวเรียกประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลง
ประกำศในช่วง วันที่ 3-5 มิถุนำยน 2563 และมีกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลกำรลงทุน
รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
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หนง เ
ร ุม หุน มีวำระกำร
ประชุมที่ส�ำคัญเรื่องต่ำงๆอย่ำงชัดเจน และได้รับกำรพิจำรณำ
จำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ ขอควำมเห็นชอบ ดังนัน้
เอกสำรประกอบกำรประชุมที่จะน�ำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนัน้ ได้มคี ำ� ชีแ้ จงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อม
ควำมเห็นของกรรมกำรทีม่ ขี อ้ มูลเพียงพอ ให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบ
กำรตัดสินใจ ลงคะแนนในวำระต่ำงๆ นอกจำกนี้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุชัดเจนถึงเอกสำรหลักฐำน แสดง
ควำมเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้ำร่วม
ประชุม โดยมีวำระส�ำคัญพิจำรณำอนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่
• วำระแต่งตั้งกรรมกำร : บริษัทเปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยได้ให้
รำยละเอียดชื่อ-นำมสกุล อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำร
ท�ำงำน จ�ำนวนบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร แยกเป็นบริษัท
จดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ
ประเภทของกรรมกำรที่เสนอ ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุม และ
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมกำรรำยเดิม
โดยกำรเสนอแต่งตั้งดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรอง
โดยคณะกรรมกำรสรรหำ
วำระค่ำตอบแทนกรรมกำร : บริษัทได้ให้
รำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รู ป แบบ และจ� ำ นวนเงิ น ค่ ำ ตอบแทน
รวมทั้ ง นโยบำยและหลั ก เกณฑ์ ก ำรพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน
กรรมกำรที่ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองโดยคณะกรรมกำร
ก�ำหนดค่ำตอบแทน
วำระกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้
รำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส� ำ นั ก งำนสอบบั ญ ชี
ประสบกำรณ์ควำมสำมำรถของผู้สอบบัญชี ควำมเป็นอิสระ
ค่ำตอบแทน จ�ำนวนปีที่ท�ำหน้ำที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรำยเดิม) วิธกี ำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำสอบบัญชี
ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
วำระกำรจัดสรรก�ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล
: บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ร ำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กำรจั ด สรรก� ำ ไรและ
เงินทุนส�ำรอง จ�ำนวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูล
ประกอบ ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล และวันที่
คณะกรรมกำรก�ำหนด (Record Date) เพื่อก�ำหนดสิทธิในกำร
รับเงินปันผล
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น ร ุม
หุ น เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท
จะชีแ้ จงสิทธิ และหน้ำที่ในกำรลงคะแนนเสียง ตำมข้อบังคับของ
บริษัทก�ำหนดให้นับจ�ำนวนหุ้นสำมัญ 1 หุ้น มีสิทธิในกำรลง
คะแนนเสียง 1 เสียง กำรลงคะแนนให้กระท�ำโดยเปิดเผย บริษทั
ได้น�ำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมำใช้ในกำรลง
ทะเบียน และในกำรนับคะแนนแต่ละวำระ แสดงผลคะแนนผ่ำน
หน้ำจอคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลผลคะแนนขึน้ โปรเจคเตอร์ให้ผถู้ อื
หุ้นเห็นพร้อมกัน
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปี 2563 มีกรรมกำร
เข้ำร่วมประชุม 12 ท่ำน ซึ่งรวมประธำนกรรมกำรบริษัท
นอกจำกนี้กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนบัญชีและ
กำรเงิน กรรมกำรบริหำร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้ำ
ร่วมประชุมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถซักถำมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้
และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยำนในกำร
นับคะแนนเสียงแต่ละวำระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้แก่ บริษัทส�ำนักงำนอีวำย จ�ำกัด รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่
ปรึกษำกฎหมำย เพือ่ ให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย และข้อบังคับของบริษัทฯ
และบริษทั ได้เปิดเผยมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระ แจ้งข่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์ ในวันที่ 16
มิถุนำยน 2563

ห ง น ร ุม หุน บริษัทเผยแพร่มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และมีกำร
บันทึกรำยงำนกำรประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บนั ทึกรำยชือ่
กรรมกำร กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรพร้อมต�ำแหน่ง ที่เข้ำ
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่
ส�ำคัญ ค�ำชีแ้ จงของกรรมกำร รวมทัง้ มติทปี่ ระชุมและผลกำรลง
คะแนนไว้อย่ำงชัดเจน ในรำยงำนกำรประชุม ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอั ง กฤษ เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สำมำรถตรวจสอบได้ ทั้ ง นี้
ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลกำรลงทุน
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน

การ

หุน างเทาเท มกน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของ
ผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ผูถ้ อื หุน้
ทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกัน ดังนี้

การ ร ุม หุน โดยจะส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสำรประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ
10 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับ
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ซึ่งฉบับภำษำอังกฤษผู้ถือหุ้น
สำมำรถดูได้จำก www.farmhouse.co.th นอกจำกนีห้ ำกมีควำม
จ�ำเป็น ต้องเสนอวำระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือ
เกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข
หรือ กฎระเบียบของทำงรำชกำรทีต่ อ้ งเสนอขออนุมตั จิ ำกผูถ้ อื หุน้
บริษัทจะเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม
และ/หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ กำรพิ จำรณำเลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ 1 เดือน โดยในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1
ธันวำคม ถึง 30 ธันวำคม 2563
บริษทั ได้เปิดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้บคุ คลอืน่
หรือกรรมกำรอิสระเข้ำร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน
โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสำรทีต่ อ้ งใช้สำ� หรับ
ผูม้ ำประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดงขัน้ ตอนกำรเข้ำร่วม
ประชุมและกำรลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และ
สำมำรถ Download ได้จำก www.farmhouse.co.th ตำมแบบ
พิมพ์ที่กระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด มี 3 แบบ โดยสำมำรถเลือก
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นก�ำหนด
ทิศทำงกำรลงคะแนนได้
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งขั้นตอนกำร
ออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิกำรออกเสียงลงคะแนน โดยนับ
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในกำร
ประชุม และได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวำระ โดยตรวจ
นับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลกำรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้ นีว้ ำระแต่งตัง้ กรรมกำร
ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคล และไม่มกี ำรเพิม่ วำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นกำร
ล่วงหน้ำ

ค าม
งทาง ร น เพือ่ ให้กำร
บริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อป้องกันควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์คณะกรรมกำรจึงก�ำหนดให้มีมำตรกำร
กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ดังนี้
1. กรณีที่เป็นรำยกำรที่เป็นปกติประจ�ำ และท�ำ
กันต่อเนื่องไปตลอดในอนำคต ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร สำมำรถ
ด�ำเนินกำรได้ โดยจะต้องอธิบำยได้ว่ำ รำคำที่ซื้อขำยนั้นเป็น
รำคำยุตธิ รรม คุณภำพสินค้ำและบริกำรเป็นทีย่ อมรับ และเงือ่ นไข

อื่นๆ ที่จ�ำเป็นที่จะน�ำมำตัดสิน ในกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำว
ฝ่ำยบริหำรและจัดกำรได้พจิ ำรณำแล้ว เห็นว่ำก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั โดยจะต้องเก็บเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เพือ่ น�ำมำ
ใช้ในกำรประกอบค�ำอธิบำยต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. กรณีทเี่ ป็นรำยกำรที่ไม่ได้เป็นเรือ่ งปกติประจ�ำ
แต่เป็นรำยกำรที่เป็นนัยส�ำคัญ หำกบริษัท มีกำรท�ำรำยกำร
ในลักษณะเช่นนีก้ บั บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต จะต้อง
ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ น ผู ้ ใ ห้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกั บ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรดั ง กล่ ำ ว หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน
ที่เกิดขึ้น คณะกรรมกำรตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคล
ที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมิน
รำคำทรัพย์สนิ หรือส�ำนักงำนกฎหมำย เป็นต้น ทีเ่ ป็นอิสระจำก
บริษทั และบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง เป็นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว
การ การ ม า น บริษทั มีกำร
ป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน ในทำงมิชอบ อันจะก่อให้เกิดควำม
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีกำรก�ำหนด “นโยบำย ค�ำสั่ง
และวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำร ในกำรน�ำข้อมูลภำยใน
ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน” (ซึ่งนโยบำยดังกล่ำวได้
ถู ก บั น ทึ ก เป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรไว้ ใ นรำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 7/2545) ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ กรรมกำร
บริษทั ผูบ้ ริหำรและพนักงำนได้ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำง
เคร่งครัด และได้บรรจุวำระเรื่องกำรถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมกำรและผู้บริหำรไว้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ทุกครั้ง และได้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

การคานง ง ท าท ง ม น เ
บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุม่ โดยปฏิบตั ติ ำมข้อบังคับและกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ ส�ำนักงำนก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมำยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เหล่ำนี้ได้รบั กำรดูแลอย่ำงดี โดยได้กำ� หนดควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

หุน
คณะกรรมกำรบริษทั ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์ สุจริต เพือ่ สร้ำงผลตอบแทนทีด่ ีให้กบั ผูถ้ อื หุน้
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบัติ ดังนี้
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8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทรำบและศึกษำ
ข้อมูลก่อนกำรประชุม

1. เคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของและปฏิบตั ติ อ่
ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม
2. ด�ำเนินงำนตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ซึง่ จะช่วยสร้ำงควำมเชือ่ มัน่ และควำมมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ อันจะน�ำ
ไปสู่ควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน

9. อ� ำ นวยควำมสะดวกในกำรประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
โดยวัน เวลำ สถำนที่ และวิธกี ำร ไม่เป็นอุปสรรคในกำรเข้ำร่วม
ประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถ
มำร่วมประชุมด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

3. มีกำรพัฒนำกิจกำรของบริษัทให้เจริญก้ำวหน้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม
4. รำยงำนสำรสนเทศส�ำคัญทีม่ หี รืออำจมีผลกระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสำรสนเทศที่รำยงำนตำม
รอบระยะเวลำบัญชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตุกำรณ์
ตำมกฎหมำยและประกำศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระท�ำกำรใดๆ ที่มี
ลักษณะเป็นกำรจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ
ของบริษัท

10. ด�ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำง
รอบคอบ ด้วยควำมมีเหตุมผี ล และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั
เสมือนวิญ ูชนพึงรักษำทรัพย์สินของตนเอง ขจัดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบไม่วำ่ โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

5. จัดให้มรี ำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนประจ�ำปี

บริษัทมีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม
กัน โดยมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่แน่นอน คือ
บริษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ตำ�่ กว่ำร้อยละ 50 ของ
ก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ และหลังหักส�ำรองตำมกฎหมำย
ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และแผนงำนกำร
ลงทุนของบริษัท โดยบริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำร
ด�ำเนินงำน ดังนี้

6. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี
7. เปิดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถำมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
ประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

เงน น
จำกก�ำไรสุทธิและก�ำไรสะสมส�ำหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
จำกก�ำไรสุทธิและก�ำไรสะสมของ ปี 2562
รวม

เงน น
จำกก�ำไรสุทธิและก�ำไรสะสมส�ำหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
จำกก�ำไรสะสม
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าท หุน

า เม นท

0.81

วันที่ 19 กันยำยน 2562

1.09
1.90

วันที่ 7 พฤษภำคม 2563

าท หุน

า เม นท

0.96

วันที่ 16 กันยำยน 2563

รอเสนอและอนุมัติ

รอเสนอและอนุมัติ

กคา
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักว่ำควำมพึงพอใจและ
ควำมเชือ่ มัน่ ของลูกค้ำเป็นกุญแจส�ำคัญ อันน�ำไปสูค่ วำมส�ำเร็จ
ของบริษัทอย่ำงยั่งยืน โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบกำรคัดเลือกคูค่ ำ้ ในห่วงโซ่อปุ ทำน (Value
Chain) ที่มีกำรด�ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภั ย และอำชี ว อนำมั ย เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยมีกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำบนพื้นฐำนของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม
เสมอภำค และเคำรพซึ่งกันและกัน

1. ด�ำเนินธุรกิจด้ำนผลิต จ�ำหน่ำยสินค้ำ และบริกำร
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. รักษำควำมลับหรือข้อมูลทำงสำรสนเทศของคูค่ ำ้
ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

2. ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมั่นพัฒนำสินค้ำและ
บริกำร คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิม่ คุณค่ำให้แก่สนิ ค้ำและบริกำร
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับ
กำรให้ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นต่อกำรตัดสินใจโดยไม่ปดิ บัง หรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริง

3. สร้ ำ งสั ม พั น ธภำพและควำมเข้ ำ ใจที่ ดี ต ่ อ กั น
แลกเปลีย่ นควำมรู้ ร่วมกันพัฒนำและเพิม่ คุณค่ำให้แก่สนิ ค้ำและ
บริกำร เพื่อกำรเจริญเติบโตร่วมกัน

3. ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซือ่ สัตย์ สุจริต เป็นธรรม
และไม่กระท�ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของลูกค้ำ รักษำ
ควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำ ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจำกลูกค้ำ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
5. ปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ในกรณีที่ ไม่
สำมำรถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกัน
หำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
6. จัดให้มชี อ่ งทำงกำรสือ่ สำร เพือ่ ให้ลกู ค้ำสำมำรถ
ร้องเรียนต่อบริษัท และค�ำร้องเรียนพึงได้รับกำรเอำใจใส่และ
ด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม
ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงำนลูกค้ำสัมพันธ์เป็น
ศูนย์กลำงในกำรรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และค�ำปรึกษำใน
ตัวสินค้ำและบริกำรจำกลูกค้ำ โดยสำมำรถติดต่อได้ทหี่ มำยเลข
โทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสำร 02-209-3091 และ ทำงเว็บไซต์
www.farmhouse.co.th หรือ เฟชบุ๊ค www.facebook.com/
FarmhouseThai ซึ่งจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ซึ่งพร้อมให้บริกำรและ
ด�ำเนินกำรอย่ำงถึงที่สุดเพื่อให้ค�ำขอต่ำงๆ ได้รับกำรตอบสนอง
อย่ำงรวดเร็ว สร้ำงควำมมั่นใจต่อลูกค้ำและผู้บริโภค

คคา
คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้ำด้วยควำมเสมอ
ภำคและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยก�ำหนดเป็นนโยบำย
และแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้

4. ปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำและให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจำกับคู่ค้ำ
เป็นกำรล่วงหน้ำ เพือ่ ร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้
เกิดควำมเสียหำย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทำงกำรค้ำ

ค ง
คณะกรรมกำรบริษัทด�ำเนินธุรกิจภำยใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมำย โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบตั ภิ ำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขัน
ที่เป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจและ
กฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำในประเทศต่ำงๆ ที่บริษัทเข้ำไป
ด�ำเนินธุรกิจ
2. ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ โดยในปี
ที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่มีข้อพิพำทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่ง
ทำงกำรค้ำ

เ าหน
คณะกรรมกำรบริษทั ยึดมัน่ ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมี
หลั ก กำรและมี วิ นั ย เพื่ อ สร้ ำ งควำมเชื่ อ ถื อ ให้ กั บ เจ้ ำ หนี้
โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
เป็นธรรม

1. ปฏิ บั ติต ่ อ เจ้ ำ หนี้ ทุก กลุ ่ ม อย่ ำ งเสมอภำคและ

2. ปฏิบัติตำมสัญญำหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกัน
อย่ำงเคร่งครัด
3. บริหำรงำนเพื่อให้เจ้ำหนี้มั่นใจในฐำนะทำงกำร
เงินและควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ที่ดี
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4. เปิดเผยฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ตรงเวลำ
5. ในกรณีที่ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำเพื่อร่วมกัน
หำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ำยเงินให้กับเจ้ำหนี้กำรค้ำตรง
ตำมเงื่อนไขกำรช�ำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้ำ โดยไม่มีกำร
ผิดนัดช�ำระแต่อย่ำงใด และปัจจุบนั บริษทั ฯ ไม่มเี จ้ำหนีเ้ งินกูใ้ ดๆ

พนกงาน
คณะกรรมกำรบริษทั ถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรทีม่ ี
ค่ำและเป็นปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของบริษัท โดยก�ำหนดเป็น
นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงำนโดยเคำรพต่อศักดิศ์ รีควำมเป็น
มนุษย์ และสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนในกำรท�ำงำนตลอดจนไม่เปิดเผยหรือ
ส่งผ่ำนข้อมูลหรือควำมลับของพนักงำนต่อบุคคลภำยนอกหรือ
ผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงำนภำยใต้กรอบกฎหมำยข้อบังคับ
และระเบียบกำรท�ำงำนของบริษัท
3. ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงแรงงำน
ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กดี กันด้วยเหตุทำงเพศ สีผวิ เชือ้ ชำติ ศำสนำ
อำยุ ควำมพิกำรหรือสถำนะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กำรปฏิบัติงำน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ำรฝึกอบรมแลกเปลีย่ น
ควำมรู้ เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำง
ทั่วถึง สร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ และให้โอกำสในกำรเจริญ
ก้ำวหน้ำตำมศักยภำพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนด
ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนและกำรพัฒนำบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยควำมเป็นธรรมเหมำะสม
ตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและผลกำร
ปฏิบัติงำน
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พิจำรณำและก�ำหนดวิธกี ำรแก้ไข เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ำย
และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในกำรท�ำงำนร่วมกัน
9. จัดหำสิง่ อ�ำนวยควำมสะดวกทีจ่ ำ� เป็นในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ รวมทั้งจัดสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนโดยค�ำนึงถึงหลัก
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของพนักงำน
10. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกระดับใน
กำรด�ำเนินกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของพนักงำนว่ำเป็น
ทรัพยำกรทีม่ คี ณ
ุ ค่ำสูงสุดและเป็นหัวใจในกำรขับเคลือ่ นองค์กร
ไปสูค่ วำมส�ำเร็จ บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ พนักงำนโดยเคำรพต่อศักดิศ์ รี
ควำมเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐำนของมนุษยชน
บริษทั มีกำรส่งเสริมกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ เพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงทัว่ ถึง พร้อมทัง้ ให้โอกำสในกำร
เจริญก้ำวหน้ำทำงสำยอำชีพตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล
ในขณะเดียวกันนัน้ บริษทั มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงบรรยำกำศและ
สภำพแวดล้อมทีด่ ีในกำรปฏิบตั งิ ำน ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยต่อ
ชีวติ สุขภำพและทรัพย์สนิ ของพนักงำน พร้อมจัดตัง้ คณะกรรมกำร
หน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนขึ้นมำดูแลงำนด้ำน
นี้โดยเฉพำะ เสริมสร้ำงและยกระดับคุณภำพชีวติ ทีด่ ผี ำ่ นรูปแบบ
สวัสดิกำรด้ำนต่ำงๆให้กับพนักงำน เพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
• ด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย เช่น ห้อง
พยำบำลประจ�ำบริษทั ห้องอำหำร กองทุนเงินทดแทน ค่ำรักษำ
พยำบำลนอกเหนือจำกกฎหมำยก�ำหนด ประกันอุบตั เิ หตุให้กบั
พนักงำนทุกคนคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ตรวจสุขภำพประจ�ำปี
และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
• ด้ำนควำมช่วยเหลือค่ำครองชีพ เช่น รถรับส่ง
พนักงำน ชุดยูนฟิ อร์ม เงินช่วยเหลือค่ำคลอดบุตร ทุนกำรศึกษำ
บุตร ซื้อสินค้ำรำคำพิเศษ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิกำรด้ำนดอกเบี้ยที่พักอำศัย ฯลฯ

7. จัดให้มีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสม
แก่พนักงำน อำทิ กำรรักษำพยำบำล กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี
กำรท�ำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงำน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เป็นต้น

• ด้ำนขวัญและก�ำลังใจ เช่น กำรฝึกอบรมสัมมนำ
ทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ
รำงวัลพนักงำนอำยุงำน 10 ปี เงินรำงวัลจูงใจ กิจกรรม
นันทนำกำร เงินช่วยเหลือกรณีพนักงำนหรือบุคคลในครอบครัว
เสียชีวิต ฯลฯ

8. เปิดโอกำสให้พนักงำนมีชอ่ งทำงสือ่ สำร เสนอแนะ
และร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรท�ำงำน ซึ่งข้อเสนอต่ำงๆ จะได้รับกำร

• ด้ำนเงินออมเพือ่ อนำคต เช่น กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
เงินบ�ำเหน็จเกษียณ ฯลฯ
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บริษัท ส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
ดูแลสภำพแวดล้อม โดยมีกำรจัดตั้ง “คณะกรรมกำรควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนใน
สถำนประกอบกำร” เพื่อด�ำเนินงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและ
อนำมัยที่ดี มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของสถำนที่ท�ำงำน
อย่ำงสม�่ำเสมอ จัดให้มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยตลอด 24
ชัว่ โมง ติดตัง้ ระบบสัญญำณเตือนภัยภำยในอำคำร ระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ ให้แก่พนักงำน โดยดูแลให้
พนักงำนใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยอย่ำงเคร่งครัด
และมีกำรจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์
ควำมปลอดภัยต่ำงๆ ที่พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ เช่น สัญญำณ
เตือนภัย เครื่องดับเพลิง ไฟแสงสว่ำงฉุกเฉิน เครื่องช่วยหำยใจ
เป็นต้น ซึง่ จัดให้มกี ำรซ้อมอพยพหนีไฟและป้องกันอัคคีภยั เป็น
ประจ�ำทุกปีทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ นอกจำกนี้ยังมีกำร
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้ำระวังดูทรัพย์สินของพนักงำน
และบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีกำรควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้มี
สภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ

สร้ำงสรรค์สงั คม ปลูกฝังจิตส�ำนึกของควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง
โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่ด�ำเนินธุรกิจที่ท�ำให้สังคมเสื่อมลง และไม่
ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรือ่ งควำมรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึน้ ในบริษทั และพนักงำนทุกระดับ
อย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง
3. ถือเป็นหน้ำที่และเป็นนโยบำยหลักในกำรให้
ควำมส�ำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิด
กำรพัฒนำสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน รวมทั้ง
สนับสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชน และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์
แก่ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงำน
4. ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง สร้ำงควำมเข้ำใจ รับฟังปัญหำ
และผลกระทบอันอำจเกิดขึน้ กับชุมชนโดยรอบ เพือ่ จัดกำรแก้ไข
ได้อย่ำงทันท่วงที อันจะเป็นรำกฐำนของกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำง
โรงงำนและชุมชนอย่ำงไม่มีปัญหำขัดแย้งและเอื้อประโยชน์
ซึ่งกันและกัน

บริษัทได้ให้กำรสนับสนุนกำรจัดท�ำกิจกรรม 5ส. และ
กิจกรรมกำรพัฒนำสถำนประกอบกำร สร้ำงเสริมสุขภำพเพื่อ
รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพกำยและใจที่ดี ปรับปรุง
สภำพแวดล้อมในสถำนทีท่ ำ� งำนให้นำ่ อยู่ โดยมีกจิ กรรมรณรงค์
และฝึกอบรมให้พนักงำนสำมำรถ ลด ละ เลิก กำรสูบบุหรี่
ดื่มเหล้ำ อุบัติเหตุจำกกำรเดินทำง และยำเสพติดทุกประเภท

5. ก�ำหนดให้มมี ำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อชุมชนและสังคม อันเนือ่ งมำจำกกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัท

บริษทั จัดตัง้ คณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรพนักงำน
เพื่อเปิดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนด้ำน
สวัสดิกำร และเป็นสื่อกลำงให้ควำมช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิกำร
ต่ำงๆให้แก่พนักงำนได้อย่ำงทั่วถึง ตลอดจนเปิดโอกำสให้
พนักงำนมีช่องทำงในกำรสื่อสำร อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้
บริหำรและพนักงำนทุกคน ร่วมกิจกรรมทำงศำสนำในวันท�ำบุญ
บริษัท และ กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีหลักปรัชญำในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนต่ำงๆ เพื่อน�ำมำปรับใช้ในชีวิตครอบครัว และกำร
ท�ำงำนซึ่งเป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

7. ให้ กำรสนั บ สนุ น กิ จ กรรมสำธำรณประโยชน์
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัทฯ ประกอบ
ธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสม และประโยชน์ที่สังคมและ
ชุมชนจะพึงได้รับอย่ำงยั่งยืน

มุ น งคม
คณะกรรมกำรบริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ
ที่พึงมีต่อประเทศชำติ ชุมชน และสังคม โดยให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรปฏิ บั ติ ต ำมมำตรฐำนต่ ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ควำมปลอดภั ย
ควำมมั่นคง และสุขอนำมัยอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธ�ำรงรักษำไว้ซึ่งสังคม
และส่วนรวมที่ดี อีกทั้งยังแสวงหำโอกำสสนับสนุนกิจกรรม

6. ท� ำ กำรส� ำ รวจพร้ อ มรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น และ
ควำมต้องกำรของชุมชน เพื่อให้กำรตอบสนองและกำรพัฒนำ
แนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

8. ส่งเสริมกำรอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
9. ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำชุมชน
10. สร้ ำ งรำยได้ แ ละส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
โดยสนับสนุนกำรจ้ำงงำนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
11. สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัท
กับชุมชนและสังคม บนพืน้ ฐำนของควำมถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
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นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงกำรพัฒนำอย่ำง
ยัง่ ยืนของธุรกิจเป็นส�ำคัญ โดยเชือ่ มัน่ ว่ำ ควำมส�ำเร็จอย่ำงยัง่ ยืน
นัน้ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ผลประกอบกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจของบริษทั ฯ
เพียงอย่ำงเดียว แต่ยงั รวมถึง กำรมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำชุมชน
และสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน รวมถึงกำรช่วยเหลือหน่วยงำน
เพื่อสังคมในชุมชน กำรสนับสนุนแข่งขันกีฬำ กำรมอบเงิน
บริ จำคและสิ่ ง ของต่ ำ งๆ ให้ แ ก่ อ งค์ กรสำธำรณกุ ศ ลต่ ำ งๆ
ทัว่ ประเทศ (รำยละเอียดเพิม่ เติมดูจำกรำยงำนแห่งควำมยัง่ ยืน)

ง
ม
คณะกรรมกำรบริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ
ที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมกำรใช้
พลังงำนอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนตระหนักถึง
คุณภำพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงำนและ
ในระดับประเทศ
บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงกำรด�ำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่ำงยิ่ง กำรเลือกเทคโนโลยี กระบวนกำร
ผลิต และกระบวนกำรก�ำจัดของเสีย รวมถึงกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมที่จะส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยมีกำรก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ
และนโยบำยด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีกำรทบทวนและประเมิน
ผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ
2. สร้ ำ งวั ฒ นธรรมองค์ กรและสร้ ำ งจิ ต ส� ำ นึ ก ให้
พนักงำนทุกระดับ เกิดควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบในกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ควำมรู้ และฝึกอบรมแก่ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกระดับในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด มีมำตรกำรบ�ำบัด และฟืน้ ฟูกำร
ทดแทน กำรเฝ้ำระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำน (Value
Chain) ที่ด�ำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมกำรพัฒนำและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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7. ค� ำ นึ ง ถึ ง ทำงเลื อ กในกำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำก
ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยไม่ก่อให้มีผลกระทบต่อควำมเสียหำย
ของสิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตของประชำชน หรือเกิดน้อย
ที่สุด
8. เป็นผู้น�ำในกำรส่งเสริมกำรใช้และกำรอนุรักษ์
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วน
รวมอย่ำงยั่งยืน

าคร
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยปฏิ บั ติ ต ำม
กฎระเบียบของภำครัฐ โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำนและไม่ด�ำเนินกำรใดๆ อันเป็นกำรขัดต่อ
กฎหมำย
2. ด�ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง เมื่อมีกำรติดต่อท�ำ
ธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ
3. สร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบริษัทและภำครัฐใน
ขอบเขตที่เหมำะสม
4. ปฏิบัติตำมกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจแบบสุจริต ซือ่ ตรงให้ควำมร่วมมือ
สนับสนุนภำครัฐด้วยดีมำตลอด มีกำรช�ำระภำษีอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก�ำหนด ทั้งภำษีเงินได้
นิติบุคคล ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่ำย ภำษีป้ำย ภำษีโรงเรือน ภำษีศุลกำกร อำกรแสตมป
รวมถึงค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ของภำครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัททุกประเภท

การ ม เม ทรพ นทาง
า
คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำง
ปัญญำ โดยก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมำย ข้อบังคับ
และข้อผูกพันตำมสัญญำที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
2. ดูแลรักษำงำนอันเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของ
บริษทั และไม่นำ� ทรัพย์สนิ ทำงปัญญำดังกล่ำวไปใช้หรือให้บคุ คล
อื่นใช้โดยมิได้รับอนุญำต
3. เคำรพสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำของผู ้ อื่ น
ไม่ละเมิดหรือน�ำผลงำนของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เว้นแต่ได้รับอนุญำตหรือให้ค่ำตอบแทนแก่เจ้ำของผลงำน

4. ผลงำนที่พนักงำนได้สร้ำงสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้ถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท
และเมื่อพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำนแล้วจะต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินทำงปัญญำดังกล่ำวคืนให้บริษัท ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลที่
เก็บไว้ในรูปแบบใด
และในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมิได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำแต่อย่ำงใด

การ ม เม ท มนุ น
คณะกรรมกำรบริ ษั ท เคำรพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โดยก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่กระท�ำกำรใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจกำรที่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่
พนักงำน เพื่อน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำน
3. ไม่จ�ำกัดควำมเป็นอิสระหรือควำมแตกต่ำงทำง
ควำมคิด เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ กำรเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้
พึงหลีกเลีย่ งกำรแสดงควำมคิดเห็นทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
หรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อให้พนักงำนหรือ
ผู ้ ที่ เ ชื่ อว่ ำ สิ ท ธิ ข องตนถู ก ละเมิ ด หรื อ ได้ รั บ กำรปฏิ บั ติ อ ย่ ำ ง
ไม่เป็นธรรม สำมำรถร้องเรียนต่อบริษัท และค�ำร้องเรียนพึงได้
รับกำรเอำใจใส่และด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม

การ านการทุ ร การค รร น
“บริษัท” เป็นผู้น�ำในกำรผลิต และจัดจ�ำหน่ำยเบเกอรี่
ที่ ส ร้ ำ งควำมนิ ย มและควำมพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้พัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำม
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับกำร
ทุจริตทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ดังนั้น จึงได้ลงนำม
ประกำศเจตนำรมณ์ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำร “แนวร่ ว มปฏิ บั ติ
(Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อ
ต้ำนกำรทุจริต” เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559 และได้รับกำรต่อ
อำยุกำรเป็นสมำชิกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2562
จะสิ้นสุดวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะด�ำเนินกำร
ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่องต่อไป ด้วยควำม
ตระหนักว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อกำร
พัฒนำองค์กรและประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัท และเพื่อเป็น
ข้อก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน
ปฏิบัติตำมนโยบำย เพื่อพัฒนำสู่องค์กรแห่งควำมยั่งยืน ดังนี้
1. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ
ต้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต โดยไม่เข้ำไปเกีย่ วข้อง
กับเรื่องทุจริต ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และมีหน้ำที่ปฏิบัติ
ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน “นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี” รวมทั้ง
ระเบียบ และคูม่ อื กำรปฏิบตั งิ ำนของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน
แนวทำงปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะก�ำหนดขึ้นต่อไป
2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้ำงจิตส�ำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติ
และรักษำวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ดึ มัน่ ว่ำ กำรทุจริตเป็นสิง่ ทีย่ อมรับ
ไม่ได้ ทั้งกำรกระท�ำธุรกรรมกับภำครัฐและภำคเอกชน
3. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับ
ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท�ำที่เข้ำข่ำยกำร
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่
รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จ
จริงต่ำงๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียนจำก
บุคคลภำยนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมระเบียบที่บริษัทก�ำหนด
4. บริ ษั ท ต้ อ งให้ ค วำมเป็ น ธรรมและคุ ้ ม ครอง
พนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริต หรือแจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
บริษทั โดยบริษทั จะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อ
พนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริต แม้ว่ำกำรกระท�ำนั้นจะท�ำให้บริษัท
สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ
5. ผูท้ กี่ ระท�ำทุจริต เป็นกำรท�ำผิดต่อแนวทำงปฏิบตั ิ
ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบที่
บริษัทได้ก�ำหนดไว้ นอกจำกนี้ อำจได้รับโทษตำมกฎหมำย
หำกกำรกระท�ำนั้นผิดกฎหมำย
6. บริษัทก�ำหนดให้ประชำสัมพันธ์นโยบำยต่อต้ำน
กำรทุจริตผ่ำนสือ่ ทัง้ ภำยในและภำยนอก เช่น Intranet Website
บริษัท และรำยงำนประจ�ำปี โดยนโยบำยดังกล่ำวของบริษัท
เป็นกำรปฏิบัติภำยใต้กฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชัน
ในปี 2563 ในฐำนะสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต บริษทั ฯ ด�ำเนินกำรตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันอย่ำงต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ระดับ
กำรพัฒนำควำมยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทฯ
อยู่ในระดับที่ 4 Certified (ซึ่งเป็นระดับที่มีกำรแสดงให้เห็นถึง
กำรน�ำไปปฏิบตั ิ โดยมีกำรสอบทำนควำมครบถ้วนเพียงพอของ
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กระบวนกำรทัง้ หมดจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรได้รบั กำร
รับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อ
ต้ำนกำรทุจริต หรือได้ผ่ำนกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นอิสระจำก
หน่วยงำนภำยนอก ต่อกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน

และภำษำอังกฤษ และในปีที่ผ่ำนมำบริษัทไม่ถูกส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด�ำเนินกำรเนื่องมำจำกกำร
เปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตำมข้อก�ำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้พนักงำน คู่ค้ำที่ท�ำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน
ทั้งในรูปแบบเอกสำรที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและกำรเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ให้รบั ทรำบ ว่ำบริษทั ฯ ไม่ยอมรับ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่ำในฐำนะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้
ประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน ก�ำหนด
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนและมีควำมสอดคล้องกับกำรประเมิน
ควำมเสีย่ งดังกล่ำว เพือ่ ให้สำมำรถปฏิบตั ติ ำมนโยบำยฯ ได้อย่ำง
สม�ำ่ เสมอ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้
พนักงำนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
อำทิ สำรแสดงเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริตจำกกรรมกำร
ผูอ้ ำ� นวยกำร กำรอบรมปฐมนิเทศพนักงำนใหม่หวั ข้อ “นโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริต” กำรจัดกิจกรรมวัดระดับควำมรู้ในเรื่องกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต กำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้บริหำร
และพนักงำนทุกระดับเป็นประจ�ำทุกปี

• วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
• ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท
• นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท
กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภำยใน และจรรยำบรรณ
ของผู้ตรวจสอบภำยใน
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
งบกำรเงินรำยไตรมำส และประจ�ำปี ทั้งฉบับ
ปัจจุบัน และของปีก่อนหน้ำ
รำยงำนประจ�ำปี และแบบ 56-1
หลักเกณฑ์กำรให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งบรรจุวำระ
กำรประชุม
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น
และข่ำวสำรทำงกำรตลำดต่ำงๆ และกำรท�ำกิจกรรม
ทำงสังคมของบริษัท

การเ เ

ม

ค าม รง

คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีระบบ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศส�ำคัญทีม่ หี รือ
อำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำหลักทรัพย์ของ
บริษัท หรือต่อกำรตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทรำบข่ำวสำรที่
ส� ำ คั ญ อย่ ำ งรวดเร็ ว เท่ ำ เที ย มกั น และด้ ว ยคุ ณ ภำพเดี ย วกั น
โดยแบ่งเป็น
1. สำรสนเทศที่รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี
ได้แก่ งบกำรเงิน แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรำยงำนประจ�ำปี
2. สำรสนเทศที่ ร ำยงำนตำมเหตุ กำรณ์ ได้ แ ก่
กำรได้ ม ำ/จ� ำ หน่ ำ ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ รำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกั น
กำรเข้ำร่วมลงทุน กำรจ่ำย/ไม่จำ่ ยปันผล กำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ฯลฯ
โดยจัดส่งสำรสนเทศดังกล่ำวผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
และส่ ง ในรู ป แบบเอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ต ่ อ ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยภำยในเวลำที่ก�ำหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั www.farmhouse.co.th ทัง้ ภำษำไทย
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กำรเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักดีว่ำข้อมูลของบริษัท
ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับกำรเงินและที่ไม่ใช่กำรเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนกำร
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้
ก�ำชับให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผย
ข้อมูลทีค่ รบถ้วน ตรงต่อควำมเป็นจริง เชือ่ ถือได้ สม�ำ่ เสมอ และ
ทันเวลำ รวมถึงได้จัดท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อรำยงำน
ทำงกำรเงินเป็นประจ�ำทุกปี และในปี 2563 ได้จัดท�ำค�ำอธิบำย
และกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร เพื่อประกอบกำรเปิดเผย
งบกำรเงิน ซึง่ ฝ่ำยบริหำรของบริษทั ได้ให้ควำมส�ำคัญและยึดถือ
ปฏิบัติมำโดยตลอด
ในส่วนของงำนด้ำนผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั้ ได้มอบหมำย
ให้กรรมกำรและผูจ้ ดั กำรอำวุโส ฝ่ำยบัญชีบริหำรและฝ่ำยกำรเงิน
นำงสำวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ท�ำหน้ำทีต่ ดิ ต่อสือ่ สำรกับผูล้ งทุน
สถำบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเครำะห์ ซึง่ ผูล้ งทุนสำมำรถติดต่อ
ขอทรำบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-209-3000 ต่อ 3444 หรือที่
website www.farmhouse.co.th หรือที่ e-mail address
petcharat.ana@pbplc.co.th

ค ามร

งค กรรมการ

ครง รางค กรรมการ ร ท
กำรถ่วงดุลของกรรมกำรทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหำรคณะกรรมกำร
ของบริษัทมีจ�ำนวน 15 ท่ำน ประกอบด้วย
• ประธำนกรรมกำรบริษัท
(กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร) 1 ท่ำน
กรรมกำรที่เป็นผู้เป็นผู้บริหำร 6 ท่ำน
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 3 ท่ำน
กรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน
(ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน ประธำน
กรรมกำรธรรมำภิบำล/กรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน
กรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน/
กรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน กรรมกำรธรรมำภิบำล
และบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน
และกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน )
คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยควำมซือ่ สัตย์สจุ ริต
และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท
โดยกรรมกำรบริ ษั ท มี วำระกำรด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ที่
แน่นอน ซึง่ ตำมข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดไว้วำ่ ในกำรประชุม
สำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจำก
ต�ำแหน่ง โดยกรรมกำรที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้น เป็นผู้ออก
จำกต�ำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งแล้ว อำจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้ว่ำจ�ำนวนกรรมกำรบริษัทมี
มำกกว่ำแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ สี ำ� หรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เนื่องจำกคณะกรรมกำรของบริษัท
ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
หลำกหลำย มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั
เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ มีภำวะผู้น�ำ ให้ข้อเสนอ
แนะ ในทุกๆ ด้ำน และให้แง่คดิ กับบริษทั เป็นอย่ำงดีมำโดยตลอด
คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ของ
บริษทั ไว้อย่ำงชัดเจน มีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น
และตั ด สิ น ใจ ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ กำรของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้ก�ำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

าน น ร ททกรรมการ ารง า หนง
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลกำรด�ำรงต�ำแหน่งของ
กรรมกำรแต่ละท่ำน ในบริษทั อืน่ ไว้ในเอกสำรแนบ 1 รำยละเอียด
เกีย่ วกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และเลขำนุกำรบริษทั ซึง่ ในปัจจุบนั
คณะกรรมกำรบริษัทไม่มีกรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 แห่ง
ค กรรมการ ุ
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ กรรมกำร
มี จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 3 คณะ เพื่ อ ช่ ว ยศึ ก ษำรำยละเอี ย ดและ
กลั่นกรองงำน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของ
คณะกรรมกำรบริษทั ซึง่ ได้มกี ำรก�ำหนดองค์ประกอบ และหน้ำที่
ไว้ อ ย่ ำ งชั ด เจน โดยแบ่ ง เป็ น คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตำมรำยละเอียดหน้ำ 42 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ตำมรำยละเอียดหน้ำ 46 และ คณะกรรมกำร
ธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยงตำมรำยละเอียดหน้ำ 47

ท าท หนาท ค ามร
งค กรรมการ
า นา
ท น
คณะกรรมกำรบริษทั มีสว่ นร่วมในกำรให้ควำมเห็นชอบ
วิสัยทัศน์และภำรกิจของบริษัท และเพื่อที่จะด�ำเนินกำร ให้เป็น
ไปตำมวิสัยทัศน์และภำรกิจที่ได้วำงไว้ ฝ่ำยบริหำรได้มีกำร
แต่งตัง้ คณะท�ำงำนแผนกลยุทธ์ขนึ้ เพือ่ ก�ำหนดแผนกลยุทธ์รวม
ของบริษทั และจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงำน อันจะเป็น
แนวทำงในกำรด�ำเนินงำน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบกำรติดตำม
ปรับปรุง และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนเปรียบเทียบกับแผนงำน
และงบประมำณที่ก�ำหนดไว้
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ได้ประกำศใช้ “หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560” ซึ่งให้ควำมส�ำคัญในเรื่องควำมยั่งยืน
คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่
เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 ดังนี้

ท น
เป็นผูน้ ำ� ในกำรผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และอำหำร ที่สะอำด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
และมีคุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สังคม และสิ่งแวดล้อม
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พน ก
1. วิจัย พัฒนำ ศึกษำค้นคว้ำ นวัตกรรมใหม่ๆ ให้
ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ เน้นวัตถุดิบจำกธรรมชำติ มีคุณภำพ
ที่ดี อร่อย สะอำด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค
2. พัฒนำระบบกำรผลิตให้ทนั สมัย สะอำดปลอดภัย
ด้ ว ยกำรใช้ เ ทคโนโลยี ระบบอั จ ฉริ ย ะ ระบบกำรควบคุ ม ที่ ดี
มีประสิทธิภำพ และสำมำรถแข่งขันได้
3. พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรขำยและกำรขนส่ง
โดยน� ำ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศมำใช้ ใ นกำรวิ เ ครำะห์ ข ้ อ มู ล
และบริหำรจัดกำร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริกำรเข้ำถึงผู้บริโภค
อย่ ำ งรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภำพ สะอำด ปลอดภั ย ทั น ต่ อ
ควำมต้องกำร
4. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของพนักงำน ให้มี
ควำมรู้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้ำวทันโลก
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อสร้ำงโอกำส
เติบโตในหน้ำที่กำรงำน
5. รู ้ รั ก สำมั ค คี ให้ ค วำมเป็ น ธรรม ยึ ด หลั ก
ธรรมำภิบำลและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร
ในด้ ำ นบทบำทหน้ ำ ที่ และ ควำมรั บ ผิ ด ชอบใน
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยบริหำรบริษัท
ได้จดั ให้มกี ำรแบ่งแยกกันอย่ำงชัดเจน ทัง้ ด้ำนโครงสร้ำงและกำร
ปฏิบตั ติ ำมหน้ำที่ มีกำรก�ำหนดระดับอ�ำนำจด�ำเนินกำรในแต่ละ
ด้ำนไว้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งได้มีกำรสื่อสำรบทบำทหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบดังกล่ำว ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงสม�่ำเสมอ
โดยเฉพำะกำรลงนำมผูกพันบริษัท ได้ก�ำหนดเป็นลำยลักษณ์
อั ก ษรไว้ แ ล้ วว่ ำ ให้ กรรมกำรสองคนลงลำยมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น
และประทับตรำส�ำคัญของบริษทั โดยคณะกรรมกำรอำจก�ำหนด
ชื่ อ กรรมกำรผู ้ มี อ� ำ นำจลงนำมผู ก พั น บริ ษั ท พร้ อ มประทั บ
ตรำส�ำคัญของบริษัท ตำมข้อบังคับ ของบริษัท

ร รรมทาง ุรก
คณะกรรมกำรบริษัท ยึดมั่นในกำรกระท�ำในสิ่งที่
ถูกต้อง จึงได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยำบรรณพนักงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินกิจกำรของ
บริษัท กรรมกำร ผู้บริหำร และ พนักงำนทุกคน มีภำระหน้ำที่
ร่วมกันในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซือ่ สัตย์ สุจริต ภำยใต้กรอบ
ของกฎหมำย และ ภำยในขอบเขตควำมรับผิดชอบของตน
รวมทั้ ง ต้ อ งใช้ วิ จำรณญำณอย่ ำ งรอบคอบ ในกำรตั ด สิ น ใจ
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ด�ำเนินกำรใดๆ ละเว้นกำรกระท�ำทีจ่ ะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
บริษัท และส่วนรวม

ร

การค คุม า น การ ร
า น
บริษัท ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน
ทัง้ ในระดับบริหำรและระดับปฏิบตั งิ ำน ภำยใต้แนวควำมคิดทีว่ ำ่
ระบบกำรควบคุมภำยในไม่ใช่ระบบหนึง่ ระบบใดโดยเฉพำะหรือ
เป็นระบบซึ่งแยกออกจำกระบบงำนประจ�ำขององค์กร แต่กำร
ควบคุมภำยในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงำนที่ฝ่ำย
บริ ห ำรใช้ ป ฏิ บั ติ ง ำนกำรจั ด ให้ มี ก ำรควบคุ ม ภำยในที่ มี
ประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี ทั้งนี้
บริษัทมีกำรก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอ�ำนำจอนุมัติและ
ด�ำเนินกำร ซึ่งจัดท�ำเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยกระจำยอ�ำนำจ
กำรบริหำรและอนุมตั จิ ำกผูบ้ ริหำรระดับสูงไปตำมแต่ละล�ำดับขัน้
เพื่อให้กำรบริหำรงำนสำมำรถตอบสนองต่อกำรขยำยงำนและ
กำรเติบโตของบริษทั นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษทั ได้เล็งเห็น
ควำมส�ำคัญของกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และกำร
บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม จึงมอบหมำยให้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ที่มีสำยบังคับบัญชำขึ้นตรงกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบ และประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในในแต่ละหน่วยงำนตำมแผนงำนที่วำงไว้เป็นประจ�ำทุกปี
และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบ
ภำยในตรวจสอบแล้วพบว่ำ หน่วยงำนใดมีควำมบกพร่อง
มีควำมเสี่ยง มีควำมประมำทเลินเล่อ ตลอดจนอำจมีกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ ผิดหลักจริยธรรมหรือคุณธรรม ให้ผู้ตรวจ
สอบภำยในรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและเสนอไปยัง
กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรให้มีกำรสั่งกำร เพื่อตรวจสอบระบบนั้นๆ
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ง
การ ร ุมค กรรมการ
บริ ษั ท ได้ จั ด ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท
อย่ำงสม�ำ่ เสมออย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และมีกำรประชุมพิเศษ
เพิม่ ตำมควำมจ�ำเป็น โดยมีกำรก�ำหนดวำระชัดเจน เพือ่ ทบทวน
และพิจำรณำผลประกอบกำรและปฏิบตั กิ ำรของบริษทั ตลอดจน
งบกำรเงินประจ�ำเดือน และ ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทีส่ ำ� คัญ
และจ�ำเป็น โดยมีเลขำนุกำรบริษัท แจ้งวำระกำรประชุมให้
คณะกรรมกำรทรำบด้ ว ยกำรจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท และ เอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยก�ำหนดวันประชุมไว้
เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้กรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบ
ในปี 2563 ทีผ่ ำ่ นมำ คณะกรรมกำรมีกำรประชุมตำมวำระปกติ
จ�ำนวน 13 ครั้ง ตำมรำยละเอียดหน้ำ 40-41

เลขำนุกำรบริษทั จัดให้มกี ำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรำยละเอียด เช่น ชื่อกรรมกำรที่
เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม และขำดประชุ ม สรุ ป สำระส� ำ คั ญ และมติ
คณะกรรมกำรบริษัทไว้อย่ำงชัดเจน และจัดเก็บรำยงำนกำร
ประชุมทีผ่ ำ่ นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยกรรมกำร
แต่ละท่ำน ได้รับรำยงำนกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรรับรอง
ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน

การ ร เมน นเ งค กรรมการ ร ท
ค กรรมการ ุ
คณะกรรมกำรของบริษทั ได้จดั ให้มกี ำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนตนเอง โดยกรรมกำรแต่ละท่ำน ได้ทำ� กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะกรรมกำรเป็น
รำยบุคคล และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะโดยรวมอย่ำง
ระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แนวคิดตำมแบบประเมิน
ตำมตัวอย่ำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้
กำรประเมินดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ช่วยให้มกี ำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและ
อุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ
2. ให้กำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิผลมำก
ขึ้น เพรำะทรำบถึงควำมรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

กร นการ ห กเก นการ ร เมน
• แบบประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของบริ ษั ท ฯ
มีจ�ำนวน 5 ชุด คือ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนส�ำหรับคณะ
กรรมกำรบริษัท 1 ชุด ส�ำหรับกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 1 ชุด
และคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ รวม 3 ชุด (คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง)
ก� ำ หนดตำรำงเวลำทุ ก สิ้ น รอบกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ประจ�ำปี โดยเลขำนุกำรทุกคณะท�ำหน้ำทีส่ ง่ แบบประเมินผลกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนให้ กรรมกำรทุ ก ท่ ำ น และเมื่ อ กรรมกำรท� ำ แบบ
ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนกับเลขำนุกำรฯ เพื่อท�ำกำร
รวบรวมคะแนน
รำยงำนผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละเรื่องที่ประเมิน
พร้อมสรุปผลคะแนนเฉลี่ยภำพรวม โดยมีเลขำนุกำรของแต่ละ
คณะ เป็นผูร้ ำยงำนให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมกำรแต่ละคณะรับทรำบ
และบันทึกข้อมูลไว้ในรำยงำนกำรประชุม
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยมี
เกณฑ์กำรค�ำนวณและวัดผลคะแนนของแบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ดังนี้

3. ช่วยปรับปรุงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำร
บริษัทกับฝ่ำยจัดกำร
1. เกณฑ์กำรให้คะแนนในแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ร
•
•
•
•
•

ค ามเหน

เห็นด้วยมำกที่สุด
เห็นด้วยมำก
เห็นด้วยปำนกลำง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ค นน
ได้ 5 คะแนน
ได้ 4 คะแนน
ได้ 3 คะแนน
ได้ 2 คะแนน
ได้ 1 คะแนน

2. เกณฑ์วัดผลสรุปคะแนนเฉลี่ยโดยภำพรวมของกำรประเมินผลปฏิบัติงำน

เก
•
•
•
•

ดีมำก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ค นนร มเ

ร

มำกกว่ำร้อยละ 90 ขึ้นไป
มำกกว่ำร้อยละ 70 ขึ้นไป
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป
เท่ำกับหรือน้อยกว่ำร้อยละ 50
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การ ร เมน นเ ง ง
ค กรรมการ ร ททงค
ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่
1/2564 เมือ่ วันที่ 19 มกรำคม 2564 กรรมกำรแต่ละคนได้มกี ำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะ
โดยแบ่งกำรประเมินเป็น 3 ด้ำน คือ
1. บทบำท หน้ ำ ที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำร
2. ควำมเป็นอิสระของกรรมกำร
3. ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำรและผู้มีส่วนได้เสีย

การ ร เมน นเ ง ง
ค กรรมการ ร ทรา ุคค
ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่
1/2564 เมือ่ วันที่ 19 มกรำคม 2564 กรรมกำรแต่ละคนได้มกี ำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
โดยแบ่งกำรประเมินเป็น 3 ด้ำน คือ
1. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
บริษัท
2. กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท
3. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรบริษัท

การ ร เมน นเ ง ง
ค กรรมการ ุ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดประจ�ำปี 2563 โดยกรรมกำรชุดย่อย
แต่ละคนได้ประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ตนเอง
ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ โดยแบ่งกำรประเมินเป็น 3 ด้ำน คือ
1. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
บริษัท
2. กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท
3. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรบริษัท
รุ ผลกำรประเมินภำพรวมของคณะกรรมกำร
บริ ษั ท ทั้ ง คณะ คณะกรรมกำรบริ ษั ท แบบรำยบุ ค คล และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย จัดอยู่ในระดับดีถึงดีมำก
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คา
ทน งกรรมการ
รหาร
ค่ ำ ตอบแทนของกรรมกำร : บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท ไว้อย่ำงชัดเจน โปร่งใส และ
ได้ขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยประชุม
บ�ำเหน็จ และค่ำใช้จำ่ ยอืน่ ๆ แก่คณะกรรมกำร โดยให้คณะกรรมกำร
น�ำไปจัดสรรเอง กรรมกำรตรวจสอบจะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่ม
ตำมปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้น
ค่ ำ ตอบแทนของผู ้ บ ริ ห ำร : บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนด
ค่ำตอบแทนของผูบ้ ริหำรเป็นไปตำมนโยบำยบริษทั ซึง่ เชือ่ มโยง
กับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ในแต่ละปี และผลกำรด�ำเนิน
งำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน โดยใช้ระบบ Key Performance
Indicators (KPIs)
ปี 2563 บริษัท ได้จ่ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริหำร ดังรำยละเอียดเรือ่ งค่ำตอบแทนกรรมกำร
และ ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ตำมรำยละเอียดหน้ำ 51-53

การพ นากรรมการ
รหาร
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรเข้ำร่วม
อบรมหลักสูตร หรือเข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำที่เป็นกำรเพิ่มพูน
ควำมรูใ้ นกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนือ่ ง และได้นำ� ควำมรูด้ งั กล่ำว
มำประยุกต์ ใช้กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน โดยในปี 2563
มีกรรมกำรใหม่ 2 ท่ำน ได้เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) ซึง่ จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย และกรรมกำรและผูบ้ ริหำร ได้เข้ำร่วมอบรม
หลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั งิ ำนในหัวข้อทีส่ ำ� คัญ เช่น เจำะ
ประเด็นควำมผิดพลำดในกำรจัดท�ำบัญชีพร้อมแนวปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง และ Update ภำษี
ปี 2563 เป็นต้น
นการ ท า หนงงาน
บริษัท ได้มีกำรจัดท�ำ แผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งงำน
(Succession Plan) เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกรณีที่ผู้บริหำร
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็น
ไปอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทได้
วำงนโยบำยในกำรสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง งำนในหน้ ำ ที่ ต ่ ำ งๆ
โดยเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อทดแทนและ
ปฏิบตั หิ น้ำที่ได้อย่ำงต่อเนือ่ ง ในกรณีทอี่ งค์กรมีกำรปรับเปลีย่ น
ต�ำแหน่งหน้ำทีเ่ พือ่ ก้ำวสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ หรือในกรณีทพี่ นักงำน
จะพ้นจำกต�ำแหน่งเดิม โดยกำรลำออกหรือเกษียณอำยุ ซึ่งมี
รำยละเอียด ดังนี้

1. จัดให้มีผู้บริหำรระดับรองๆ ลงไป ได้มีโอกำส
ใกล้ชดิ และได้ทำ� งำนร่วมกับผูบ้ ริหำรระดับสูงทัง้ ในระดับสำยงำน
และข้ำมสำยงำน
2. เตรียมบุคลำกรทีม่ คี วำมสำมำรถเฉพำะทำงให้มี
ควำมสำมำรถบริหำรงำนครบวงจรมำกขึ้นเพื่อรับงำนบริหำร
ระดับสูง
3. เตรียมกำรให้ผบู้ ริหำรระดับสูงพร้อมรับงำนของ
สำยงำนอื่นในกรณีจ�ำเป็น
4. ก�ำหนดให้ผู้บริหำรระดับรองที่มีศักยภำพเป็น
ผู้สืบทอดและวำงต�ำแหน่งให้เหมำะสม
5. จัดให้มี Committee ต่ำงๆ เพือ่ ให้เกิดกำรพัฒนำ
งำนและศักยภำพของกรอบงำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ
6. จัดอบรมผู้บริหำรระดับสูงและระดับกลำงให้มี
จิตส�ำนึกในควำมรับผิดชอบและควำมซือ่ สัตย์ตอ่ องค์กรและมอง
องค์กรในภำพรวมมำกยิ่งขึ้น
7. จั ด อบรมผู ้ บ ริ ห ำรในแต่ ล ะฝ่ ำ ยให้ มี ศั ก ยภำพ
มำกขึ้น ฝึกกำรวำงแผนล่วงหน้ำและเสริมกำรใช้ควำมคิดอย่ำง
เป็นระบบให้แก่ผู้บริหำรระดับรองๆ

การ

าม

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ ใน
ฐำนะผู ้ น� ำ ขององค์ กร ได้ ศึ ก ษำและได้ รั บ ฟั ง ค� ำ บรรยำย
หลักปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จนเข้ำใจประโยชน์และหลัก
ปฏิบัติในกำรน�ำไปใช้สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืนเป็น
อย่ำงดีแล้ว ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตำม
“หลั ก กำรก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 2”
ที่สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed
companies 2017) เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำนของบริษทั ทุกคนรับทรำบและยึดถือเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน
คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินกำรปฏิบัติตำมหลัก
ปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ำ มีกระบวนกำรที่
ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนำให้เหมำะสมกับธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์
ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน ตรงตำมควำมมุ่งหวัง
ของทั้งภำคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลำดทุนและสังคมโดยรวม

8. พัฒนำให้ผบู้ ริหำรระดับรองๆ ได้จดั ท�ำแผนงำน
และน�ำเสนออย่ำงเป็นระบบ
9. พัฒนำคุณภำพจิตใจของผูบ้ ริหำรทุกระดับยึดถือ
ธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพื่อกำรปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่ำงมีควำมสุข
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การค คุม า น การ การ รหารค ามเ ง
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำร
ควบคุ ม ภำยใน จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบกำรควบคุ ม ภำยใน
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ในด้ำนกำรเงิน กำรบริหำรจัดกำร กำรด�ำเนินงำน
ให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
เพียงพอ ที่จะสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของงำน หรือกิจกรรม
ของหน่วยงำนนั้นๆ รวมทั้งก�ำหนดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนปรับปรุงและให้ควำมเชือ่ มัน่ ใน
ระบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ มี อ ยู ่ ให้ มี ค วำมเหมำะสมกั บ
สถำนกำรณ์และควำมเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไป และมุ่งเน้นให้มี
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บริษทั ฯ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
และกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนดไว้ และสร้ำงควำมเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมกำรบริษัท ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ ท�ำหน้ำที่สอบทำนควำม
เพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัทฯ ตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์เป็นประจ�ำทุกปี โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2564 เมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภำพั น ธ์ 2564
คณะกรรมกำรบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำร
ควบคุมภำยในเหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ เป็นไป
ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุม
ภำยใน ในเรื่องกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร
ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว รวมทั้ง ระบบกำร
ควบคุมภำยใน ในหัวข้ออืน่ ๆ อย่ำงเพียงพอแล้ว ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินของบริษัทฯ ปี 2563 โดยบริษัท ส�ำนักงำน อี วำย
จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินรำยไตรมำสและประจ�ำปี
2563 รำยงำนว่ำ จำกกำรสอบทำนงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน
ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ท�ำกำรประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยใน โดยอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนสำกลของ COSO Internal
Control - Integrated 2013 Framework and Appendices:
COSO 2013 ซึ่งหัวข้อกำรประเมินครอบคลุมและมีควำม
สัมพันธ์กบั กำรด�ำเนินธุรกิจและกระบวนกำรบริหำรงำนตำมองค์
ประกอบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้

าพ

มการค คุม

บริษัทฯ มีสภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่ดีและเหมำะ
สมแบบเป็นนำมธรรม ได้แก่ ผู้บริหำรมีปรัชญำและรูปแบบใน
กำรท�ำงำน เช่น มีทศั นคติทดี่ ี มีกำรส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์กร ที่มุ่งเน้นควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่ำงที่ดี
(Tone at the Top) และสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำร
บัญชี กำรจัดกำรสำรสนเทศ ทรัพยำกรบุคคล กำรติดตำม
ประเมินผล กำรบริหำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนที่
ส�ำคัญ กำรตรวจสอบภำยใน และกำรตรวจสอบจำกภำยนอก
ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ประสบผลส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน ได้ดว้ ย
ทรัพยำกรทีม่ อี ยูอ่ ย่ำงจ�ำกัดและก่อให้เกิดควำมยัง่ ยืน จึงส่งเสริม
ให้เกิดจิตส�ำนึกทีด่ ี (Soft Control) ในกำรควบคุมบุคลำกรส�ำหรับ
กิ จ กรรมต่ ำ งๆ ในกำรท� ำ งำนอย่ ำ งมี ค วำมรู ้ ค วำมสำมำรถ
ด้วยควำมซือ่ สัตย์ สุจริต และมีจรรยำบรรณ สภำพแวดล้อมกำร
ควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทำงและนโยบำยหลักๆ รวมถึง
ระเบียบกำรปฏิบัติ (Hard Control) ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนธุรกิจ
และปฏิบัติกำร มีโครงสร้ำงองค์กร และสำยกำรบังคับบัญชำที่
ชัดเจนและเหมำะสม โดยจัดให้พนักงำนทุกระดับในองค์กร
รับทรำบบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนัก
ถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017) อย่ำงชัดเจน หำกพบว่ำ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และพนักงำนมีกำรฝ่ำฝืนหรือกระท�ำกำรใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรม
ธุรกิจของบริษทั ฯ จะพิจำรณำและด�ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม
และในกรณีทกี่ ำรกระท�ำดังกล่ำว ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับกำร
ท�ำงำนด้วยแล้ว บริษัทฯ จะพิจำรณำลงโทษตำมลักษณะแห่ง
ควำมผิดตำมควรแก่กรณี

การ ร เมนค ามเ ง
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยใน
กำรบริหำรและกำรควบคุมควำมเสี่ยง ด้ำนกลยุทธ์ (Strategy)
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร (Operation) ด้ำนกำรเงิน(Financial)
ด้ำนกฎหมำย ระเบียบปฎิบตั ิ ข้อบังคับ (Compliance) และด้ำน
ชื่ อ เสี ย ง (Reputation) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์ แ ละ
ปัจจัยเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงสม�่ำเสมอ
ในปี 2563 ได้มีกำรปรับปรุงน�ำ COSO-ERM 2017
มำใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เพือ่ ให้กำรบริหำรควำม
เสี่ยงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ก กรรมการค คุม
บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำน
เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงำนทุกคนมีแนวทำงปฏิบัติ
งำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยในกระบวนกำรที่ส�ำคัญ
บริษัทฯ ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรควบคุมอย่ำง
เหมำะสม เช่น ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรขำยสิ น ค้ ำ กำรผลิ ต กำรขนส่ ง กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร
เทคโนโลยีด้ำนสำรสนเทศ กำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สิน
ของบริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์ มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ ำน
ผู้ติดตำมควบคุม ประเมินผล และผู้อนุมัติ ออกจำกกัน เพื่อให้
เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม รวมทัง้
กำรก�ำหนดวงเงินอ�ำนำจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน
จั ด ให้ มี แ ผนกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ภำยใต้กรอบเวลำทีเ่ หมำะสม พร้อมทัง้
จัดให้มีระบบงบประมำณ โดยวิเครำะห์และควบคุมควำมคุ้มค่ำ
ของกำรใช้จ่ำยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษัทฯ มีกำรทบทวนนโยบำยและระเบียบปฏิบัติ
อย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ก�ำกับดูแลให้
ด� ำ เนิ น กำรตำมแนวทำงที่ ก� ำ หนดและมี ป ระสิ ท ธิ ภำพตำม
กฎระเบียบของบริษัทฯ และมีกำรควบคุมที่เพียงพอเหมำะสม
โดยใช้ดัชนีวัดผลกำรปฏิบัติงำน (KPIs) เป็นเครื่องมือในกำร

วำงแผนและควบคุ ม ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนในทุ กระดั บ เพื่ อ ให้
สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตลอดจนก�ำหนดบุคลำกรภำยในองค์กรขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบ
ระบบกำรควบคุมภำยในของแต่ละระบบงำน และมีกำรแบ่งแยก
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน

าร นเท
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บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร โดยมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและสื่อสำรอย่ำงต่อ
เนื่อง เพื่อให้มีกระบวนกำรสื่อสำรและระบบสำรสนเทศที่ดี และ
มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงำน
และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ กำรสื่อสำรนั้น ถูกต้อง
เหมำะสม เป็นประโยชน์ น่ำเชื่อถือ และมีกำรด�ำเนินงำนและ
กำรควบคุมสำรสนเทศทั้งภำยในและภำยนอก ทั้งที่เกี่ยวข้อง
ทำงด้ำนกำรเงินและด้ำนกำรด�ำเนินงำน ซึง่ ข้อมูลเหล่ำนี้ มีกำร
บันทึกและสือ่ สำรไปยังผูบ้ ริหำรและบุคลำกรอืน่ ภำยในหน่วยงำน
ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ข ้ อ มู ล นั้ น ในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โดยเฉพำะข่ำวสำร ทีเ่ ป็นสัญญำณบอกเหตุ อันจะท�ำให้ผบู้ ริหำร
สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที และบริหำรงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน โดยในแต่ละปี กรรมกำรผูอ้ ำ� นวยกำร
จะมีกำรสื่อสำรผ่ำนเสียงตำมสำยให้พนักงำนภำยในบริษัทฯ
รับทรำบถึงผลกำรด�ำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงนโยบำย
ต่ำงๆ ที่มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ มีกำรจัดท�ำเอกสำรประกอบกำรประชุม
ที่ระบุข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ และจัดส่งให้
คณะกรรมกำรบริษทั ภำยในระยะเวลำทีก่ ฎหมำยก�ำหนด มีกำร
ประเมินประสิทธิภำพกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทุกครัง้ ที่
มีกำรประชุม มีกำรจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ที่มีรำยละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบควำม
เหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท มีกำรจัดเก็บ
เอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตำม
ที่กฎหมำยก�ำหนด

รายงานประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งภำคภำษำ
ไทยและภำคภำษำอังกฤษ ที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
เชื่อถือได้ และทันเวลำ ทั้งรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูล
ทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญที่มีผลต่อกระบวนกำรพิจำรณำ
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมกำร ผู้บริหำร
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยก�ำหนดในหนังสือนัดประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ ก่อนวันประชุมทุกครัง้ ไม่นอ้ ยกว่ำ
7-14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ในรำยงำนประจ�ำปี
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ใน Website
ของบริษัทฯ และผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบควำม
เหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บริหำรได้
ตลอดจนให้ ค วำมส� ำ คั ญ กำรควบคุ ม ระบบสำรสนเทศ
ให้เอื้ออ�ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำร ควบคุมกำร
เข้ำถึงข้อมูลให้เป็นไปตำมขอบเขตกำรปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ
ก�ำหนดเพื่อควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และจัดให้มีกำร
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำ ข้อมูลสำรสนเทศที่ได้รับ ครบถ้วน
ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ สอดคล้อง เป็นไปตำมกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์เพื่อกำรบริหำร กำรตัดสินใจอย่ำง
มีประสิทธิภำพ รวมทัง้ ได้จดั ให้มรี ะบบกำรส�ำรองข้อมูล ระบบ
ควำมปลอดภัย แผนงำนฉุกเฉินส�ำหรับป้องกันควำมปลอดภัย
ของสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ เพื่อบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศได้อย่ำงสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น รองรับกับกำรขยำยตัว
ทำงธุรกิจอย่ำงเหมำะสม

การ

าม

ร เมน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
อย่ำงสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อพิจำรณำและติดตำม
ผลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย หำก
ผลกำรด�ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด จะมีมติให้
ฝ่ ำ ยบริ ห ำรด� ำ เนิ น กำรและรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ต่ อ คณะ
กรรมกำรบริษัท และจัดให้มีกำรประชุมผู้บริหำรเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำนกับเป้ำหมำย
และแผนงำนของทุกหน่วยงำนที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยัง
ก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ
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นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังก�ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทฯ มีควำมเป็นอิสระในกำรท�ำหน้ำที่ตรวจสอบ
และประเมินผล โดยในแผนงำนตรวจสอบประจ�ำปีของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ก�ำหนดให้มรี ะบบกำรติดตำมผลของระบบงำน
ที่ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด และรำยงำนผลตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

การ ร

า น

บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอิสระ
มีสำยกำรรำยงำนและสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่ อคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ ท�ำหน้ำทีห่ ลักในกำรประเมินควำมเพียงพอ
ควำมมีประสิทธิผล และติดตำมผลกำรตรวจสอบของกำรควบคุม
ภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของระบบงำนและกิจกรรม
ต่ำงๆ ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี ที่พิจำรณำตำมปัจจัย
ควำมเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และให้
ค�ำแนะน�ำ ปรึกษำ เพือ่ สนับสนุนให้บริษทั ฯ มีกำรควบคุมภำยใน
กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง และกำรก� ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี แ ละมี
ประสิทธิภำพ ตำมวัตถุประสงค์ ที่วำงไว้ รวมทั้ง สนับสนุนกำร
ปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ำหมำย ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นกำร
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ แก่สมำชิก คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน
หน่วยงำนรำชกำร และผู้มีส่วนได้เสีย
โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
ในกำรตรวจประเมินควำมมีประสิทธิผลของระบบ
กำรควบคุมภำยใน ส่วนตรวจสอบภำยในได้ท�ำกำรสอบทำน
ผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่ำ บริษัทฯ
จะสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำง
เคร่งครัด และรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ
• กำรตรวจประเมินควำมมีประสิทธิผลของระบบกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ส่วนตรวจสอบภำยในได้ด�ำเนินกำรสอบทำน
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงำน เพื่อให้มั่นใจว่ำ
มีกำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
ครอบคลุมและมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นระบบ สำมำรถ
ปฏิบัติตำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถจัดกำรควำม
เสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ และมีกำรรำยงำนอย่ำงครบถ้วน
พร้อมทั้ง ยังมีกำรติดตำมสอบทำนควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ

• ในกำรตรวจประเมินควำมมีประสิทธิผลของระบบ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำร ส่วนตรวจสอบภำยในได้สอบทำนกำร
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ กำร ตำมหลั ก กำรก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ข อง
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
บริษทั ฯ มีโครงสร้ำงและกำรสนับสนุนของกระบวนกำรทีจ่ ำ� เป็น
ในกำรน�ำไปสูผ่ ลส�ำเร็จของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละโปร่งใส
และให้ควำมเป็นธรรมเท่ำเทียมกัน ตลอดจน มีกำรน�ำทรัพยำกร
ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตรงตำมวัตถุประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
ทั้งนี้ ส่วนตรวจสอบภำยใน เป็นช่องทำงหนึ่งในกำร
รับแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนกำรทุจริตจำกพนักงำนภำยใน
บริษทั ฯ และบุคคลภำยนอก เพือ่ ให้เป็นไปตำมมำตรกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ส ่ ว น
ตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนได้อย่ำงอิสระ เที่ยงธรรม และมี
จรรยำบรรณทีด่ ี โดยมีกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก�ำหนด
ภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบตั งิ ำน อ�ำนำจ และหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
ตลอดจนแนวทำงกำรด�ำเนินกำรและกำรปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบไว้
อย่ำงชัดเจน โดยกำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยหัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน นั้ น ต้ อ งได้ รั บ กำรพิ จำรณำอนุ มั ติ จำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ส่วนตรวจสอบภำยใน จะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำง
สม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ จัดท�ำรำยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ตำมข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) น� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ ควำมมี
ประสิทธิผลของกระบวนกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำม
เสีย่ ง และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยปฏิบตั ติ ำมหลักจรรยำบรรณ
และมำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน เพือ่ รักษำควำมเป็น
อิสระ และคุณภำพของงำนตรวจสอบภำยใน โดยจะรำยงำน
ต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบทุ ก ไตรมำส และรำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนน�ำเสนอรำยงำนต่ำงๆ ณ สิ้นปี
เช่น รำยงำนตำมข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. รำยงำนผลกำรปฏิบัติ
งำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นต้น
ทัง้ นี้ จำกกำรปฏิบตั งิ ำนในปีทผี่ ำ่ นมำ ส่วนตรวจสอบ
ภำยในได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกผู้บริหำรและผู้รับกำร
ตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติ
งำนและเพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรพิจำรณำ
ผลกำรตรวจสอบภำยใน และกำรติดตำมผลกำรแก้ไขดังกล่ำว
อย่ำงสม�่ำเสมอ และหำกมีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัย ที่มีนัย
ส�ำคัญ ที่มีผลกระทบต่อควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อบริษัทฯ
จะมีกำรรำยงำนตรงต่อกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรเพื่อด�ำเนินกำร
แก้ไขอย่ำงทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อท�ำให้มั่นใจว่ำ บริษัทฯ มีกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสม และกำรควบคุมเหล่ำนั้น ได้รับกำร
ปฏิบัติตำมภำยในองค์กร
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รา การร ห างกน
ในปี 2563 บริษัทมีกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ตำมที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 11 ของหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมปกติธุรกิจ รำยละเอียดของ
รำยกำรดังกล่ำวเป็นดังนี้

คุ ค ท า ม
ค าม ง

ก
ค าม มพน

1. บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ • TFMAMA ถือหุ้นในบริษัท
ฟูดส์ (“TFMAMA”) คิดเป็นร้อยละ 51.99
• มีกรรมกำรร่วมกัน ได้แก่
นำยพิพัฒ พะเนียงเวทย์
นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย
2. บมจ.สหพัฒนำ • SPI ถือหุ้นในบริษัท
อินเตอร์ โฮลดิ้ง
คิดเป็นร้อยละ 21.69
(“SPI”)
• มีกรรมกำรร่วมกัน ได้แก่
นำยพิพัฒ พะเนียงเวทย์
นำยวิชัย กุลสมภพ
3. บจ.เคอรี่ ฟลำวมิลล์ มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่รำยเดียวกัน
(“เคอรี่”)
ได้แก่ TFMAMA ซึ่งถือหุ้นใน
เคอรี่คิดเป็นร้อยละ 39.00
มีกรรมกำรร่วมกัน ได้แก่
นำยอภิชำติ ธรรมมโนมัย และ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
4. บจ.ไดอิชิ
มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่รำยเดียวกัน
แพคเกจจิ้ง
ได้แก่ TFMAMA ซึ่งถือหุ้นใน
(“ไดอิชิ”)
ไดอิชิคิดเป็นร้อยละ 50.10
มีกรรมกำรร่วมกัน ได้แก่
นำยพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และ
นำยพันธ์ พะเนียงเวทย์
5. บมจ.สหพัฒนพิบูล มีกรรมกำรเกี่ยวโยงกัน
(“SPC”)
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ก
รา การ

ม คารา การ าน าท
าหร
าหร าหร
ง
ง
ง
น า การ
นุ
นุ
น ุ กาหน ราคา
นท
นท
นท ค าม มเห ุ ม
ค
ค
ค
งรา การ

• เงินปันผลจ่ำย
• ซื้อวัตถุดิบ

479.62
0.004

388.37
0.05

325.04 ตำมที่ประกำศจ่ำย
0.02 ด�ำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติทำงกำรค้ำ
โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทั่วไป
149.58 ตำมที่ประกำศจ่ำย

• เงินปันผลจ่ำย

200.75

161.81

บริษัทซื้อแป้งสำลี
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในกำรผลิตขนมปัง
และเบเกอรี่

469.36

453.32

491.63 รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
ใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยค�ำนึงถึงปริมำณซื้อ

บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์
เช่น ฟิล์มฟรุ๊ตพำย,
ฟิล์มเดลี่แซนด์วิช,
ฟิล์มขนมปังฮอตดอก

2.55

11.48

3.95

• บริษัทซื้อวัตถุดิบ
ประเภทน�้ำตำล

5.83

11.48

• เงินปันผลจ่ำย

9.53

7.72

10.26 รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
ใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยค�ำนึงถึงปริมำณซื้อ
8.70 ตำมที่ประกำศจ่ำย

รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
ใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยค�ำนึงถึงปริมำณซื้อ

ุคค ท า ม
ค าม ง
6. บจ.อเมริกันฟู้ด
(“BUD s)

7. บจ.เพรซิเดนท์
กรีน เฮ้ำส์ ฟู้ดส์
“PGH”

ก
ค าม มพน
• บริษัทถือหุ้นใน BUD s
คิดเป็นร้อยละ 9
มีกรรมกำรร่วมกัน คือ
นำยอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นำยวิชัย กุลสมภพ และ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
บริษัท ถือหุ้นใน PGH
คิดเป็นร้อยละ 39
• มีกรรมกำรร่วมกัน คือ
นำยอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นำงสำวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
และนำงสำวสำยพิน กิตติพรพิมล

8. กรรมกำร

ม คารา การ าน าท
าหร
าหร าหร
ง
ง
ง
น า การ
นุ
นุ
น ุ กาหน ราคา
นท
นท
นท ค าม มเห ุ ม
ค
ค
ค
งรา การ

ก
รา การ
บริษัทซื้อสินค้ำ
ประเภทไอศกรีม

บริษัทขำยสินค้ำ
ให้กับ PGH เช่น
เกล็ดขนมปัง
บริษัทให้บริกำรอื่นๆ
เงินปันผลรับ
กำรรับฝำกเงินจำก
กรรมกำรของบริษัท

ค าม าเ น ค าม มเห ุ ม
งรา การร ห างกน
ผู้สอบบัญชีได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน และมี
ควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เป็นรำยกำรซึง่ ส่วนใหญ่
เกีย่ วเนือ่ งกับกำรซือ้ ขำยสินค้ำ รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำม
เงือ่ นไขหรือกฎเกณฑ์ทต่ี กลงร่วมกัน และเป็นไปตำมธุรกิจปกติ
ทำงกำรค้ ำ และได้ ร ำยงำนธุ ร กรรมดั ง กล่ ำ วที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นประจ�ำทุกไตรมำส

0.02

0.03

0.06

รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
ใกล้เคียงกับรำคำตลำด
โดยค�ำนึงถึงปริมำณซื้อ

2.47

3.16

2.86

รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
ใกล้เคียงกับรำคำตลำด

3.29

3.27

2.64

2.05
-

5.21
-

ตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกัน
ซึง่ ใกล้เคียงกับรำคำตลำด
4.68 ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
71.39 บริษัทฯ ประกำศยกเลิก
เงินฝำกพนักงำน โดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่ 1
มกรำคม 2563
เป็นต้นไป

คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ นหลั ก กำร
ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ตำมมำตรำ 89/12 (1) ให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมัติ
กำรท�ำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้ มีขอ้ ตกลงทำงกำร
ค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญ ูชน จะพึงกระท�ำกับคู่สัญญำทั่วไป
ในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่ รำศจำก
อิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคล
ที่มีควำมเกี่ยวข้อง
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ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนรำยกำร
ธุ ร กิ จ กั บ กิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ ำ งปี / งวด
ให้คณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบพร้อมกับงบกำรเงินรำยไตรมำส
และงบกำรเงินประจ�ำปี

น ทางหร น นมการทารา การ
ร ห างกน
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน
ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำน ก.ล.ต. บริษทั ฯ
มีแนวทำงในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัด
แย้งที่เกิดขึ้นในอนำคต โดยจะมีกำรก�ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ให้
เป็นไปตำมลักษณะปกติธุรกิจ และก�ำหนดมำตรกำรกำรอนุมัติ
กำรท� ำ รำยกำรระหว่ ำ งกั น ตำมธุ ร กิ จ ปกติ กรรมกำรหรื อ
กรรมกำรบริหำรหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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การทารา การร ห างกน น นาค
กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันยังคงด�ำเนินต่อไป จะมี
ประมำณมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับภำวะเศรษฐกิจ หรือก�ำลังกำร
ผลิต เพรำะบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเหล่ำนั้นเป็น SUPPL
CHAIN ของบริษทั ควำมยืดหยุน่ และควำมคล่องตัวของกำรเป็น
SUPPL CHAIN จึงเอื้อประโยชน์ต่อกำรแข่งขันของธุรกิจ
และต่อผู้มีส่วนได้เสียในที่สุด โดยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับ
ทุกรำยก็เป็นกำรด�ำเนินกำรค้ำทำงธุรกิจปกติไม่มีกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์กบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ยึดหลัก
ปฏิบตั ติ ำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�ำนักงำน ก.ล.ต. และค�ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผล ควำมเหมำะสม
ในเงือ่ นไขและรำคำ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ำยได้
รับกำรดูแลผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน

การ เครา ห คา

า

ง า

การ

าพร ม การ าเนนงาน
รุ

การ าเนนงาน ง ร ท
หน

รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้รวม
ต้นทุนขำย
ก�ำไรขั้นต้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น (บำท)

าน นเงน ร

าน นเงน

7,143.48
7,185.94
3,742.85
3,400.63
1,609.09
1,678.67
3.73

7,743.97
7,784.28
4,143.42
3,600.55
1,794.41
1,700.74
3.78

99.41
100
52.40
47.60
22.39
23.36

ร
99.48
100
53.51
46.49
23.05
21.85

าน าท

เพม น
าน นเงน

ง
ร

(600.49)
(598.34)
(400.57)
(199.92)
(185.32)
(22.07)
(0.05)

(7.75)
(7.69)
(9.67)
(5.55)
(10.33)
(1.30)
(1.32)

หมา เห ุ อัตรำส่วนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จแสดงเป็นร้อยละของรำยได้รวม ยกเว้นต้นทุนขำยและก�ำไรขัน้ ต้นแสดงเป็นร้อยละของรำยได้จำกกำรขำย

บริษัท มีผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2563 ลดลงจำก
ปี 2562 โดยมีรำยได้รวมจ�ำนวน 7,185.94 ล้ำนบำท ลดลง
598.34 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7.69 และมีกำ� ไรสุทธิจำ� นวน
1,678.67 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.30 จำกปี 2562 ซึ่งมี
ผลกระทบมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
Covid-19 ส่งผลให้กำรบริโภคและกำรจับจ่ำยใช้สอยของ
ผูบ้ ริโภคลดน้อยลง อย่ำงไรก็ดี บริษทั ได้มกี ำรควบคุมด้ำนสินค้ำ
คื น ให้ น ้ อ ยลง และยั ง มี ก ำรควบคุ ม ค่ ำ ใช้ จ ่ ำ ยได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพในทุกส่วนงำน ท�ำให้อัตรำก�ำไรสุทธิต่อยอดขำย
ของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 23.36 เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 21.85

การ าเนนงาน
การทากา ร
รา

ค าม ามาร น

ากการ า

บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำย ในปี 2563 และ 2562
จ�ำนวน 7,143.48 ล้ำนบำท และ 7,743.97 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
ลดลงร้อยละ 7.75 และเมือ่ แยกวิเครำะห์ตำมประเภทช่องทำงกำร
จัดจ�ำหน่ำย ส�ำหรับปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ธุรกิจค้ำ
ส่งลดลงร้อยละ 7.02 เนือ่ งจำกสินค้ำกลุม่ ขนมปังพร้อมทำนและ
เค้กพร้อมทำน มียอดขำยลดลงร้อยละ 19.9 และร้อยละ 16.5
ตำมล�ำดับ โดยมีผลมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
COVID-19 ท�ำให้รปู แบบกำรท�ำงำนต่ำงๆ เป็นแบบ Work From
Home และกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบระบบ online ท�ำให้คน
ออกจำกบ้ำนน้อยลง เกิดกำรจับจ่ำยใช้สอย ธุรกิจค้ำปลีกมี
ยอดขำยลดลงร้อยละ 17.02 และธุรกิจฟำสต์ฟู้ด & ร้ำนอำหำร
มียอดขำยลดลงร้อยละ 16.1
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ทั้งนี้รำยได้จำกกำรขำยสำมำรถแยกตำมประเภทช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยได้ดังนี้

หน
งทางการ

าหนา

ธุรกิจเบเกอรี่ค้ำส่ง
ธุรกิจเบเกอรี่ค้ำปลีก
ธุรกิจฟำสต์ฟู้ด & ร้ำนอำหำร
ธุรกิจส่งออก
รวมทั้งสิ้น

รา

าน นเงน ร

าน นเงน

ร

เพม น
าน นเงน

6,572.07
111.26
443.10
17.04
7,143.48

7,068.64
134.08
527.92
13.33
7,743.97

91.28
1.73
6.82
0.17
100.00

(496.57)
(22.82)
(84.82)
3.71
(600.50)

92.00
1.56
6.20
0.24
100.00

น

นทุน า
ต้นทุนขำยในปี 2563 มีจ�ำนวน 3,742.85 ล้ำนบำท
ลดลงร้อยละ 9.67 จำกปีกอ่ น มีผลมำจำกรำคำวัตถุดบิ หลักปรับ
รำคำลดลง และบริษัทมีกำรควบคุมและบริหำรต้นทุนกำรผลิต
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงค่ำเสือ่ มรำคำเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ในกำรผลิตบำงส่วนที่ตัดหมดในปี 2562 จึงมีผลให้ต้นทุนกำร
ผลิตลดลง ท�ำให้สัดส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยอยู่ที่
ร้อยละ 52.40 ลดลงจำกปี2562 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 53.51
ท�ำให้บริษทั มีอตั รำก�ำไรขัน้ ต้น ร้อยละ 47.60 เพิม่ ขึน้ จำกปีกอ่ น
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 46.49

รหาร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ส�ำหรับปี 2563
จ�ำนวน 1,609.09 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 22.39 ต่อรำยได้รวม
ลดลงร้อยละ 10.33 เมื่อเปรียบเทียบปี 2562 โดยส่วนใหญ่
มำจำกรำคำค่ำน�้ำมันส�ำหรับใช้ในกำรจัดส่งสินค้ำลดลง และค่ำ
โฆษณำและค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยลดลงจำกปีก่อน
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ง
ร
(7.02)
(17.02)
(16.07)
27.83
(7.75)

น งกา ร ากเงน งทุน นการร มคา

บริษทั มีรำยได้อนื่ ในปี 2563 และ 2562 จ�ำนวน 42.46
ล้ำนบำท และ 40.31 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เพิ่มขึ้นจำกปี 2562
ร้อยละ 5.33

คา า นการ า

าน าท

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ ส�ำหรับปี
2563 มีจ�ำนวน 3.44 ล้ำนบำท

รา

ทางการเงน

ในปี 2563 มีรำยได้ทำงกำรเงินจ�ำนวน 60.41 ล้ำนบำท
ลดลงร้อยละ 6.11 จำกปี 2562 ส่วนใหญ่มีผลมำจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยเงินฝำกที่ลดลง

คา า ทางการเงน
ในปี 2563 มีจ�ำนวน 0.81 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ
77.69 จำกปีก่อน เนื่องจำกดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินสัญญำเช่ำ
ส�ำหรับรถขนส่งสินค้ำลดลง เพรำะสัญญำครบก�ำหนดอำยุสญั ญำ
และไม่มีกำรท�ำสัญญำใหม่เพิ่ม ส�ำหรับดอกเบี้ยที่คงเหลืออยู่มี
ผลจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
มำถือปฏิบัติ

กา ร ุท
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 1,678.67 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ
1.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และมีอัตรำก�ำไรสุทธิร้อยละ
23.36 ของรำยได้รวม ส�ำหรับก�ำไรต่อหุ้นในปี 2563 อยู่ที่ 3.73
บำทต่อหุ้น และปี 2562 อยู่ที่ 3.78 บำทต่อหุ้น

ค าม ามาร นการ รหารทรพ น
รุ าน การเงน ง ร ท
หน
น าคม
าน นเงน ร
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

10,298.89
1,049.02
9,249.87
10,298.89

100
10.19
89.81
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม
10,298.89 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
จ�ำนวน 818.80 ล้ำนบำท ประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก ได้แก่
สินทรัพย์หมุนเวียน 5,123.68 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 49.75
ของสินทรัพย์รวม โดยมีรำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญดังนี้
• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึ้น 1.73
ล้ำนบำท
• เงินลงทุนชัว่ ครำว ลดลงเนือ่ งจำกกำรน�ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 มำถือปฏิบัติ
จึงมีกำรจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นสินทรัพย์
ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม
• ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ นื่ ลดลง 197.64 ล้ำนบำท
จำกประสิทธิภำพกำรติดตำมหนี้และรำยได้จำก
กำรขำยที่ลดลง
• สิ น ทรั พ ย์ ท ำงกำรเงิ น หมุ น เวี ย นอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น
3,826.17 ล้ำนบำท เนือ่ งจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 มำถือปฏิบัติ จึงมี
กำรจัดประเภทเงินลงทุนชั่วครำวเป็นสินทรัพย์
ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม และมีกำรลงทุนเพิ่มขึ้น
• สินค้ำคงเหลือ ลดลง 5.94 ล้ำนบำท เนื่องจำก
รำคำวัตถุดบิ หลักลดลง ส่วนสินค้ำส�ำเร็จรูปคงเหลือ
จ�ำนวนน้อยเนื่องจำกเป็นสินค้ำที่มีกำรผลิตและ
จ�ำหน่ำยทุกวันและยอดผลิตลดลงตำมยอดขำย

น าคม
าน นเงน ร
9,480.09
1,110.72
8,369.37
9,480.09

100
11.72
88.28
100.00

เพม น
าน นเงน
818.80
(61.70)
880.50
818.80

าน าท
ง
ร
8.64
(5.55)
10.52
8.64

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,175.21 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 50.25 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรำยกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส�ำคัญดังนี้
• เงินลงทุนระยะยำว และเงินลงทุนระยะยำวอื่น
ลดลงเนื่ อ งจำกกำรน� ำ มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 มำถือปฏิบัติ จึงมีกำรจัด
ประเภทเงินลงทุนทั้ง 2 รำยกำรดังกล่ำวเป็น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
• สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ จำก
กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่
9 มำถือปฏิบตั ิ จึงมีกำรจัดประเภทเงินลงทุนระยะ
ยำวและเงิ น ลงทุ น ระยะยำวอื่ น เป็ น สิ น ทรั พ ย์
ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม และมีกำรจ่ำยช�ำระค่ำหุ้นสำมัญของ
บริษัท สหแคปปิตอล ทำวเวอร์ จ�ำกัด เพิ่มร้อยละ
30 ของเงินลงทุน เป็นจ�ำนวนเงิน 60 ล้ำนบำท
รวมทัง้ มีกำรจ่ำยเงินซือ้ เงินลงทุนในหุน้ สำมัญของ
บริษทั เอ็กซ์อที ี จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 10 ล้ำนบำท
• ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ลดลง 374.09 ล้ำนบำท
จำกกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำ
• ได้ ซื้ อ เงิ น ลงทุ น ในหุ ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท
สห แคปปิตอล ทำวเวอร์ จ�ำกัด โดยมีสัดส่วนกำร
ลงทุนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 2,000 ล้ำนบำท
ซึ่งช�ำระค่ำหุ้นแล้วร้อยละ 25 ของเงินลงทุน เป็น
จ�ำนวนเงิน 50 ล้ำนบำท ในเดือนกันยำยน 2562
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หน นร ม

ค ามเหมา ม ง ครง รางเงนทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีหนี้สินรวมจ�ำนวน
1,049.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10.19 ของหนี้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้น ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ร้อยละ 5.55
ส่วนหนึ่งมำจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นที่ลดลง
จำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่
16 มำถือปฏิบัติ ท�ำให้มีกำรจัดประเภทและรับรู้หนี้สินตำม
สัญญำเช่ำเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

น ง

หุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจำ� นวน
9,249.87 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 89.81 ของหนี้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ�ำนวน
880.50 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2563 จ�ำนวน
1,678.67 ล้ำนบำท ส�ำหรับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือ
หุน้ เพิม่ ขึน้ 129.50 ล้ำนบำท ส่วนหนึง่ เนือ่ งจำกกำรปฏิบตั ติ ำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 ท�ำให้มีมูลค่ำตำม
บัญชี 20.56 บำทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 18.60
บำทต่อหุ้น

าพค ง ค ามเหมา ม
ง ครง รางเงนทุน าพค ง
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมี
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 2,189.59 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ�ำนวน 31.09 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.44
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,242.81
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 201.04 ล้ำนบำท สำเหตุส่วนใหญ่มำจำก
กำรลงทุนในสินทรัพย์ทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 945.05
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 41.74 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.62
ส่วนใหญ่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผล จ�ำนวน 922.50 ล้ำนบำท
ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เพิ่มขึ้น 1.73 ล้ำนบำท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัท
มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ�ำนวน 368.35 ล้ำนบำท
และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีอัตรำส่วน
สภำพคล่อง 5.57 เท่ำ ส�ำหรับระยะเวลำขำยสินค้ำอยู่ที่ 1 วัน
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย 43 วัน และระยะเวลำช�ำระหนี้เฉลี่ย 70
วัน ท�ำให้บริษัทมีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที่ 26 วัน
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อัตรำหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.11 เท่ำ ลดลง
จำกวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีอัตรำส่วนอยู่ที่ 0.13 เท่ำ
ซึง่ อยู่ในระดับต�ำ่ มำตลอด มีอตั รำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระ
ดอกเบี้ย 644.58 เท่ำ และอัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระ
ผูกพัน 2.20 เท่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภำพของโครงสร้ำง
เงินทุนของบริษัท และควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้

ทม กร ท
การ าเนนงาน
หร าน การเงน น นาค
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19
ที่เกิดขึ้นในปี 2563 และยังคงมีกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่องในปี
2564 ท�ำให้เศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยยังคงหดตัว
กระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว ร้ำนอำหำร โรงแรม ห้ำงสรรพสินค้ำ
และธุรกิจอืน่ ๆ รวมทัง้ ห่วงโซ่ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้อง หรือแม้กระทัง่ วิถี
กำรด�ำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น กำรท�ำงำนแบบ Work From
Home กำรเรียนทำงระบบ on-line เป็นต้น เหตุกำรณ์เหล่ำนี้
ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลท�ำให้รำยได้
จำกกำรขำยของบริษัทลดลงเป็นอย่ำงมำก

คา
ทน ง
คา
ากการ
ร ท า คา
ทนการ

ทน
หก

ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ในปี 2563 มี จ� ำ นวนรวม
1,140,000 บำท
ตรวจสอบเพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพำะ-ตรวจสอบตำม
เงื่ อ นไขของบั ต รส่ ง เสริ ม ที่ ก� ำ หนดโดยส� ำ นั ก งำน
คณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น รวม 2 บั ต ร
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 185,000 บำท

รา งาน งค กรรมการ ร
เร น ทาน หุน
ร ท เพร เ นท เ เก ร าก
มหา น
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติ เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน
2563 แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่ ทดแทนกรรมกำร
ชุดเก่ำที่ครบวำระ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 4 ท่ำน
ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีควำมรู้ ควำมเชีย่ วชำญ และมีประสบกำรณ์
ด้ ำ นกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรบุ ค คล ด้ ำ นกฎหมำย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และด้ำนบัญชีและภำษีอำกร ดังรำยนำมต่อไปนี้
1. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์
ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล)
2. นำยวัฒนชัย โชติชูตระกูล
กรรมกำรตรวจสอบ
(มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์
ด้ำนกฎหมำย)
3. นำยธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
กรรมกำรตรวจสอบ
(มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์
ด้ำนกฎหมำย)
4. นำงเอมอร ปทุมำรักษ์
กรรมกำรตรวจสอบ
(มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์
ด้ำนบัญชีและภำษีอำกร)
กรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมีคณุ สมบัติ
ครบถ้วนตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และได้ปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้
รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ อย่ ำ งครบถ้ ว น
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีนโยบำยเน้นกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
มีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนและผู้บริหำรบริษัทเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยำบรรณ
และมี ร ะบบกำรตรวจสอบภำยนอกโดยผู ้ ต รวจสอบบั ญ ชี
รับอนุญำตของบริษัท ส�ำนักงำนอีวำย จ�ำกัด ตำมมำตรฐำน
สำกล เพือ่ ให้กำรปฏิบตั งิ ำนเป็นไปอย่ำงต่อเนือ่ ง มีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงำน
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ดังนี้

ร า

เน้นกำรสอบทำน ควำมน่ำเชือ่ ถือของงบกำรเงินของ
บริษัท และมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง และเปิดเผย
เพื่อควำมมั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวถูกต้อง สมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ และ ผูล้ งทุนทัว่ ไปของ
บริษัทฯ
เน้นกำรตรวจสอบในเชิงป้องกัน เพือ่ ให้บริษทั มีระบบ
กำรควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสม มีกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ และ
ป้องกันควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะเกิดกำรทุจริต และประพฤติมชิ อบขึน้ ได้
เน้นกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ จำกกำร
ด�ำเนินงำนเป็นหลัก โดยให้มกี ำรประเมินควำมเสีย่ ง และสอบทำน
วิธีกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่มีประสิทธิภำพ
เน้นให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก�ำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
ครำวละ 1 ปี หรื อ มี วำระเท่ ำ เพี ย งจ� ำนวนที่ ยั ง คงมี อ ยู ่ ใ น
คณะกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ
มีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ำมำท�ำงำนใหม่ได้ และก�ำหนดช่วง
ของวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเหมือน
คณะกรรมกำรบริษัทฯ
ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยกรรมกำรทุกท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ นอกจำกนี้ ยังมีวำระกำรประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบ
ภำยนอก ได้แก่ บริษัท ส�ำนักงำน อี วำย จ�ำกัด เพื่อพิจำรณำ
ระบบกำรควบคุมภำยใน เกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ ตลอดจนข้อสังเกตและรำยงำนผลกำรตรวจสอบของ
หน่วยงำนดังกล่ำว นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำร
ประชุมร่วมกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่ ได้รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบและแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีให้ทรำบและได้ให้
ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ เพื่ อ กำรควบคุ ม ด้ ำ นต่ ำ งๆ
ดังต่อไปนี้
1. พิ จำรณำและรั บ รองผลกำรสอบทำนงบกำรเงิ น
รำยไตรมำส และผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจ�ำปี รวมทั้ง
กำรเปิดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอทันต่อเวลำกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำร
บัญชีที่รับรองทั่วไป มำตรฐำนกำรบัญชี และกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ที่ด�ำเนินกำรโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตของบริษัท ส�ำนักงำนอีวำย จ�ำกัด ตำมมำตรฐำน
สำกล ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมกำร
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ตรวจสอบได้สอบถำม และรับฟังค�ำชีแ้ จงจำกผูบ้ ริหำรและผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญำต ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจนและเพียงพอ
จึงมีควำมเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตว่ำงบกำรเงิน
ดังกล่ำว มีควำมถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระส�ำคัญ ตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในทีส่ ำ� คัญ โดยพบว่ำ
บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสม เพียงพอ โปร่งใส
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับข้อมูลที่
ใช้ตรวจสอบอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อให้ระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ มีประสิทธิภำพเพียงพอกับระดับ
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3. ด�ำเนินกำรสอบทำนกำรตรวจสอบภำยใน โดยกำร
สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลงำนตรวจสอบ
ภำยใน ซึ่งครอบคลุมหน่วยงำนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ตลอดจน
ให้คำ� แนะน�ำต่ำงๆ ต่อผูต้ รวจสอบภำยใน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน โดยได้มีกำรพิจำรณำและให้
ควำมเห็นชอบต่อแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี ทั้งนี้ ยังได้
สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกรของหน่วยงำน
ตรวจสอบ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และยกระดั บ กำรตรวจสอบภำยในให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นเพื่อกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืนตำม
นโยบำยของบริษัทฯ
4. รับทรำบรำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
และให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับกำรจัดท�ำกำรบริหำรควำมเสีย่ งเพือ่
ควบคุม สอบทำนและดูแลควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ ทั้งได้เสนอแนะ
ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในน�ำผลกำรประเมินควำมเสี่ยง
ด้ำนต่ำงๆ รวมทัง้ ด้ำนกำรบริหำรงำนผลิตและซ่อมบ�ำรุงโรงงำน
ผลิตผลิตภัณฑ์ฟำร์มเฮำส์ ไปใช้ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ�ำปีของบริษทั ฯ และก�ำหนดให้มกี ำรทบทวนแผนกำร
ตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกครั้งเมื่อควำมเสี่ยงของ
บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทำงกำรตรวจสอบ
ของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภำพยิง่ ขึน้ เพือ่ รักษำผลประโยชน์สงู สุด
ให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไป
5. ตรวจสอบและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรเกี่ยวโยงกัน
หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำร
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ของรำยกำรดั ง กล่ ำ ว ตำมข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยพบว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็นกำรด�ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ บริษทั ฯ ในรำคำทีส่ มเหตุ
สมผล และได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง และ
ครบถ้วนแล้ว

6. สอบทำนให้กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้ กฎหมำยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เช่น พรบ.ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ คนพิกำร
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยตำมหลักธรรมำภิบำล
7. มีกำรน�ำเสนอรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทรำบทุกครัง้ ทีม่ กี ำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติ
ที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8. มีกำรพิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอ
ค่ำตอบแทนทีเ่ หมำะสมกับปริมำณงำนของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้ขออนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น
9. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 41 เมื่อวันอังคำรที่ 16 มิถุนำยน 2563 เพื่อช่วยตอบ
ข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อควำมโปร่งใสในกำรบริหำร
กิจกำรของบริษัทฯ
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้ ใ ห้ ค วำมส� ำคั ญ กั บ กำรมี ร ะบบกำรควบคุ ม ภำยในองค์ กร
กำรประเมินควำมเสีย่ ง กำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำน และปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรให้ ทั น สมั ย
โดยมีกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรม มีควำมเป็นอิสระ ไม่มี
ข้อจ�ำกัดในกำรรับข้อมูล ซึ่งได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
ทั้งจำกผู้บริหำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้อง จึงได้พิจำรณำร่วมกัน
แล้วเห็นว่ำ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหำชน)
มีกระบวนกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ทีร่ บั รองโดยทัว่ ไป และไม่พบรำยกำรใดทีอ่ ำจมีผลกระทบอันเป็น
สำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ
ภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีควำมเหมำะสม เพียงพอ
และมีประสิทธิภำพ รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นรำยกำรทีเ่ ป็นธุรกิจ
ตำมปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบรำยกำรใดที่ผิดปกติ
รวมทัง้ ได้ปฏิบตั อิ ยู่ในกรอบของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด และกฎหมำยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำง
เคร่งครัด
นนามค ะกรรมการตรว สอบ

ร รุ

ุ

ประ านกรรมการตรว สอบ
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รา งานค ามร
งค กรรมการ
นการ ทารา งานทางการเงน ร า
งบกำรเงิ น ของบริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่ จ� ำ กั ด
(มหำชน) ได้จัดท�ำขึ้นภำยใต้นโยบำยของคณะกรรมกำรของ
บริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดให้ปฏิบัติและสอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
บัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ใช้นโยบำยบัญชีทเี่ หมำะสม และถือปฏิบตั ิ
อย่ ำ งสม�่ ำ เสมอ มี กำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ ำ งระมั ด ระวั ง ในกำร
ประมำณกำรที่สมเหตุสมผลในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน รวมทั้งมี
กำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน เพื่อให้สะท้อนผลกำรด�ำเนินงำนที่เป็นจริงของบริษัทฯ
และกำรวิเครำะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ ผู้ลงทุนทั่วไป
ในกำรใช้งบกำรเงิน คณะกรรมกำรและคณะบริหำรของบริษัทฯ
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทำงกำรเงิน รวมถึงสำรสนเทศทำง
กำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี
ในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ�ำนวนหลำยฉบับ
ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ โดยมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้
มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกีย่ ว
กับวิธปี ฏิบตั ทิ ำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ทิ ำงกำรบัญชีกบั
ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
มำถือปฏิบตั นิ ี้ไม่มผี ลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน
ของบริษัทฯ
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 ทีป่ จั จุบนั ยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
ส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจน�ำมำซึง่ ควำมไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ
ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมิน
ผลกระทบทำงกำรเงินเกีย่ วกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำร
หนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งประมำณ
กำรและดุ ล ยพิ นิ จ ในประเด็ น ต่ ำ งๆ เมื่ อ สถำนกำรณ์ มี กำร
เปลี่ยนแปลง

งบกำรเงินของบริษัทได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและให้ควำม
เห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข จำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ
งบกำรเงินจึงสะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ อย่ำงครบถ้วน เป็นจริง เพื่อประโยชน์ในกำรใช้
งบกำรเงินของ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ท�ำหน้ำทีส่ อบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและ
ผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง มีระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพเพียงพอเหมำะสมต่อกำร
บริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่ำงมีประสิทธิผล
มีกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท และข้อผูกพันต่ำงๆ มีกำรเปิดเผยและปฏิบัติ
เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ให้มคี วำมถูกต้องและครบถ้วน มีกำรปฏิบตั งิ ำน
ที่สอดคล้องกับระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โปร่งใส และ
เชื่อถือได้ ซึ่งควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ปรำกฏในหน้ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งแสดง
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัท สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อ
ควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

นา พพ พ เน งเ ท

ประ านกรรมการ

นา

า

รรมม นม

รองประ านกรรมการและกรรมการ ้อานวยการ
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บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์
เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�ำไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
งบกระแสเงินสดทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียส�ำหรับปีสนิ้
สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากบริ ษั ท ฯ ตาม
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตาม
ทีร่ ะบุในข้อก�ำหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ
ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่า
นีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้
ในวรรคความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ส อบบั ญ ชี ต ่ อ การตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่
เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธี
การตรวจสอบทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความ
เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมวิธี
การตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ
ส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เนือ่ งจากจ�ำนวนทีบ่ นั ทึกในบัญชีมสี าระส�ำคัญ และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อก�ำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มี
รายการขายกับลูกค้าเป็นจ�ำนวนมากซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไข
ทีม่ คี วามหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ
รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้
ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของ
บริษัทฯ
ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ
ประเมิ น และทดสอบระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ
ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับ
เอกสารประกอบรายการขายและสอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ
ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทดสอบข้อมูลที่
บริษัทฯ น�ำมาใช้ในการค�ำนวณและบันทึกรายการส่งเสริมการ
ขายค้างจ่ายที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลด
ต่างๆ ที่บันทึก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้กับลูกค้า ประกอบ
กับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย
(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิด
ขึน้ ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการ
บัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูล
ทีร่ วมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทแี่ สดงอยู่ในรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่า
จะถูกจัดเตรียมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึง
ข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่
มั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจ
สอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ นัน้ มีความ
ขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ แสดง
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ตามที่
กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวให้
ผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนอ
งบการเงิ น เหล่ า นี้ โ ดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ งบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น ผู ้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการ
ประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องกรณีที่มีเรื่อง
ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินการต่อ
เนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุด
ด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงิน

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
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ 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
เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต อาจเกี่ ย วกั บ การสมรู ้ ร ่ ว มคิ ด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
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• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่
ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ บู้ ริหาร
จัดท�ำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร     
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั ว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัย
ส�ำคัญต่อความสามารถของบริษทั ฯ ในการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตุ
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็น
ว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้น
อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจนถึงวันที่ ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
บริษัทฯต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมิ น การน� ำ เสนอ โครงสร้ า งและเนื้ อ หาของ
งบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม
อย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อ
แสดงความเห็นต่องบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธ       ี
ส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง
การควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่อง
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวม
ถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลเกีย่ ว
กับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็น
อิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแล
ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจ
สอบงบการเงินที่ในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญใน
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ ง
ดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่
ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอ
รายงานฉบับนี้

ศิริวรรณ นิตย์ด�ำรง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ : 15 กุมภาพันธ์ 2564
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วิสัยทัศน์ และพัน กิ
เกี่ยวกับรายงาน บับนี
เกี่ยวกับ าร์มเ ้าส์
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กรอบการ าเนินงานเพื่อการพั นาสความยั่งยืน
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การประกอบ ุรกิ อยางเปน รรม
การรับ ้อร้องเรียนและการ าเนินการแก้
การป ิบัติตอ ้มีสวน ้เสีย
การ าเนินงาน ้านเศร กิ
การ าเนินงาน ้านสังคม

รา งาน

การพ นาท ง น ร า

าร าก ร านกรรมการ
ร ง ร านกรรมการ กรรมการ าน การ
เ าหมา

บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน าเนิน ุรกิ ้วยความ
ปรง ส ป ิบัติตามก มาย ก ระเบียบ และ ลักการกากับ แล
กิ การ ยคานง ง ลประ ยชน์ อง ้มีสวน ้เสียทุกกลุม บริ ัท
มิ ้ าเนิน รุ กิ เพือ่ แสวง า ลกา รเทานัน แตมีปรัช า นการ ลิต
ที่แสวง าคุ าพ เพื่อ ้ ้บริ ค ้รับประ ยชน์สงสุ

ท น

เปน ้นา นการ ลิตและ ั า นาย ลิต ั ์เบเกอรี่และอา าร
ที่สะอา ส ม ปลอ ัย มีคุ คาทาง ชนาการ และมีคุ าพ
ระ ับมาตร านสากล รับ ิ ชอบตอ ้บริ ค สังคม และสิ่งแว ล้อม

พน ก

วิ ยั พั นา ศก าค้นคว้า นวัตกรรม ม ้ ้ ลิต ั เ์ พือ่
สุ าพ เน้นวัต ุ ิบ าก รรมชาติ มีคุ าพที่ ี อรอย สะอา
ส ม ปลอ ัย และเปนประ ยชน์ตอ ้บริ ค
2 พั นาระบบการ ลิต ้ทันสมัย สะอา ปลอ ัย ้วยการ ช้
เทค น ลยีระบบอั ริยะ ระบบการควบคุมที่ ี มีประสิท ิ าพ
และสามาร แ ง ัน ้
3 พั นาระบบการบริ ารการ ายและการ นสง ยนาเทค น ลยี
สารสนเทศมา ช้ นการวิเคราะ ์ ้อมลและบริ าร ั การ เพื่อ ้
ลิต ั แ์ ละบริการเ า้ ง บ้ ริ คอยางรว เรว มีประสิท ิ าพ
สะอา ปลอ ัย ทันตอความต้องการ
สงเสริมและพั นาศักย าพ องพนักงาน ม้ คี วามร้ทนั ตอการ
เปลี่ยนแปลง องเทค น ลยี ก้าวทัน ลก มีความคิ สร้างสรรค์
มีความร้ ความสามาร เพือ่ สร้าง อกาสเติบ ต น น้าทีก่ ารงาน
ร้รัก สามัคคี ้ความเปน รรม ย ลัก รรมา ิบาล และการ
กากับ แลกิ การที่ ี เพื่อสร้างความเ ้มแ งและยั่งยืน ้กับ
องค์กร

นา พพ พ เน งเ ท
ประ านกรรมการ

รายงานการพั นาที่ยั่งยืนประ าป 2 3
บริ ัท เพร ิเ นท์ เบเกอรี่ ากั ม าชน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้น�ำ
ในกำรผลิ ต และจั ด จ� ำ หน่ ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บเกอรี่ แ ละอำหำร
ในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลำทีผ่ ำ่ นมำกกว่ำ 38 ปี บริษทั ฯ
คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภำพ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำน
และตอบสนองควำมต้องกำรทำงโภชนำกำรของผูบ้ ริโภค ควบคู่
ไปกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตที่มีคุณภำพและทันสมัย
ซึง่ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน GMP, GMP CODEX และ HACCP
รวมถึงพัฒนำระบบกำรบริหำรกำรขำยและกำรขนส่ง เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์เข้ำถึงผูบ้ ริโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพ สะอำด ปลอดภัย
และทันต่อควำมต้องกำร

ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
และหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน
โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรำงวัลพระรำชทำน ควำมเป็นเลิศ
ทำงด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรในกำรบริ ห ำรจั ด กำรโดยรวม
จำกโครงกำร Thailand Corporate Excellence Awards 2020
ซึ่งจัดขึ้นโดย TMA-สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และได้รับคัดเลือกให้เข้ำอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์
ESG100 (Environmental Social and Governance) โดย
สถำบันไทยพัฒน์ ด้วยกำรประเมินข้อมูลด้ำนสิง่ แวดล้อม สังคม
และธรรมำภิบำล (Environmental, Social and Governance:
ESG) ของบริษัทจดทะเบียน
บริ ษั ท ยั ง ได้ ใ ห้ ค วำมส� ำ คั ญ กั บ กำรพั ฒ นำสั ง คมและ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำรช่วยเหลือด้ำนอุปกรณ์กำรแพทย์
บริจำคเงินสมทบทุนมูลนิธริ ำมำธิบดีฯ เพือ่ ซือ้ รถพยำบำลระบบ
ไฮดรอลิค เป็นเครื่องมือช่วยเหลือกำรรักษำพยำบำลให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับ
โครงกำรแบ่งควำมสุขปันควำมห่วงใย ส่งต่อก�ำลังใจกับตูป้ นั สุข
และให้กบั องค์กรต่ำงๆ ในกำรจัดกิจกรรมภำยในชุมชนและสังคม
วงกว้ำงที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19
สุดท้ำยนี้ ในนำมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ ลูกค้ำ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ที่ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมำ
บริษัทฯ จะมุ่งมั่นบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ และ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่ำงยั่งยืน

นา

า

รรมม นม

รองประ านกรรมการและกรรมการ ้อานวยการ
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เก ก รา งาน

น

ห กการ ทารา งาน

กำรจัดท�ำรำยงำนแห่งควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2563 บริษัทฯ ได้น�ำเสนอภำยใต้กรอบกำรรำยงำนกำรด�ำเนินงำนตำม
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

เน หา นรา งาน

เนื้อหำในรำยงำนฉบับนี้ ได้มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2563

การ

าม ม เพมเก ก รา งาน

ติดต่อ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหำชน)
121/84-85 ชั้น 29 อำคำรชุด อำร์ เอส ทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2209-3000 แฟกซ์ 0-2209-3091-2

เก ก ารมเ า

านกงาน ห

121/84-85 ชั้น 29 อำคำรชุด อำร์ เอส ทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ท เ นเ น ร ท าก

29 ตุลำคม 2523

ท เ น ร าพเ น ร ทมหา น าก

19 กรกฎำคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้ำนบำท และในปี 2549 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450 ล้ำนบำท
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การ าเนน ุรก
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่ำ องค์กรจะเติบโตได้อย่ำง
ยั่งยืน บริษัทฯ จะต้องมีประสิทธิภำพในด้ำนกำรด�ำเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับกำรมีคุณธรรม จริยธรรม กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง
พนักงำน ชุมชนและสังคม หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรที่
เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม

าง ง น

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ซึง่ เป็นผูน้ ำ� หรือผูร้ บั ผิดชอบสูงสุด
ขององค์กรจะต้องปฏิบตั ติ ำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เพือ่
ให้กิจกำรมีผลประกอบกำรที่ดีในระยะยำว เพื่อประโยชน์ในกำร
สร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน ตรงตำมควำมมุ่งหวังของทั้ง
ภำคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลำดทุน และสังคมโดยรวม

กร การ าเนนงานเพ การพ นา ค าม ง น

าน งคม

านเ ร ก

าน ง

ม

กรอบกำรด�ำเนินงำนเพือ่ กำรพัฒนำสูค่ วำมยัง่ ยืน บริษทั ฯ ยึดตำมแนวทำงที่ได้รบั กำรยอมรับในระดับสำกล ซึง่ ให้ควำมส�ำคัญ
ในกำรสร้ำงสมดุล 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้น�ำมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับกำรด�ำเนินงำน
ทำงธุรกิจขององค์กร โดยมีกรอบกำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน ดังนี้
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คุ

กร การ าเนนงานเพ การพ นา
ค าม ง น
ุ คุ

าพ

ม ร

น

บริษทั ฯ เลือกสรรวัตถุดบิ ทีม่ คี ณุ ภำพดี เน้นวัตถุดบิ
จำกธรรมชำติ และมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้บริโภค

พนกงานม ก าพ

บริษทั ฯ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของพนักงำน
ให้มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถ ทันต่อกำรเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี

เทค น

ทน ม

บริษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย มีระบบกำรควบคุม
ที่ดี มีประสิทธิภำพ และสำมำรถแข่งขันได้

พ นาร

การ

การกาก

บริษัทฯ มีกำรวิจัย พัฒนำ มีกำรค้นคว้ำนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภำพดี ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพ
ที่สะอำด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร และมี
คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล ผลิตภัณฑ์ทกุ รำยกำรของบริษทั ฯ
ภำยใต้เครือ่ งหมำยกำรค้ำ “ฟำร์มเฮ้ำส์” ปรำศจำกไขมันทรำนส์
(Trans Fatty Acids) ในน�้ำมันที่เกิดจำกกระบวนกำรเติม
ไฮโดรเจนบำงส่วน (Partially Hydrogenated Oils)

พ นาร การ รหารการ า
การ น ง

บริษัทฯ พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรขนส่ง
โดยน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและ
บริหำรจัดกำร รวมถึงพัฒนำระบบกำรสัง่ ซือ้ สินค้ำแบบเดลิเวอรี่
เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ กำรเข้ ำ ถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภคอย่ ำ งรวดเร็ ว
มีประสิทธิภำพ สะอำด ปลอดภัย ทันต่อควำมต้องกำร

รหารงาน
การกาก

หทน ม

บริษทั ฯ พัฒนำระบบกำรผลิตให้ทนั สมัย สำมำรถตรวจสอบย้อน
หลังได้ทุกขั้นตอน สะอำด ปลอดภัย

าพ

ห ก รรมา า
ก การท

บริษัทฯ บริหำรงำน บริหำรคน โดยยึดหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

ก การ

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิบัติตำม
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งถือเป็นรำกฐำนส�ำคัญในกำร
พัฒนำและสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน นอกเหนือจำกกำร
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อน�ำไปสู่กำรประกอบธุรกิจ
ที่สำมำรถแข่งขันได้และมีผลประกอบกำรที่ดี โดยค�ำนึงถึง
ผลกระทบในระยะยำว ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพ
สิ ท ธิ แ ละมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อ
สิง่ แวดล้อม และสำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปจั จัยกำรเปลีย่ นแปลง

ห กการกาก
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ก การท

ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้จัดท�ำคู่มือ “หลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2” ให้สอดคล้องกับ
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560
(Corporate Governance Code for listed companies 2017)
เพื่อให้กรรมกำรบริษทั ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัททุกคน
รับทรำบและยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน

ามาร เพมเ ม ท

ลักกากับกิ การที่ ี

ลักการกากับ แลกิ การ

การ ร ราง

ค ามเ นเ

นการ รหาร การ

รม

ปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรำงวัลพระรำชทำน ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในกำรบริหำรจัดกำรโดยรวม
(ส�ำหรับองค์กรที่มีรำยได้ไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท / ปี) จำกโครงกำร Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดย
TMA-สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การ ร ค เ ก หเ า

นก ุมห กทรพ

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้ำอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจ�ำปี 2563
โดยสถำบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบท แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ด้วยกำรประเมินข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (Environmental
Social and Governance) จำกเอกสำรรำยงำนที่บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ต่อสำธำรณะ
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รวมทัง้ ในรำยงำนประจ�ำปี รำยงำน
แห่งควำมยั่งยืน และข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวเนื่องกับกำรพัฒนำควำมยั่งยืน
ของบริษัทฯ
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การ ร ราง
ผลิตภัณฑ์ขนมปัง ฟำร์มเฮำส์ ได้รับกำรจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภทขนมปัง
จำกกำรส�ำรวจของบริษัท วิดีโอ กำรค้นคว้ำ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ส�ำนักงำนใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับมำร์เก็ต
เธียร์ รีเสิร์จ โดยใช้เครื่องมือกำรส�ำรวจที่มีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในวงกำรกำรตลำด ซึ่งบริษัทได้รับรำงวัลดังกล่ำวเป็นปีที่ 3
ติดต่อกัน

การค คุม า น

การ รหารค ามเ ง

บริษทั ฯ มีสว่ นตรวจสอบภำยใน ทีท่ ำ� หน้ำที่ในกำรตรวจ
สอบกำรปฏิบัติงำนและระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน
ภำยในองค์ กร เพื่ อ ให้ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของทุ ก หน่ ว ยงำนมี
ประสิทธิภำพ โดยยึดหลักกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพตรวจสอบ
ภำยในมำตรฐำนสำกล และคณะกรรมกำรของบริษัทมีกำรแต่ง
ตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ
3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ มีกำรก�ำหนดหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อเป็น
กลไกในกำรสนับสนุน และมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีกำรด�ำเนิน
กิจกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ปฏิบัติตำมพระรำช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยกำรตรวจสอบ
ภำยในเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ำ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของทุ ก หน่ ว ยงำนมี
คุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน และมีกำรควบคุมภำยในที่เพียง
พอ ซึ่งช่วยป้องกันและลดโอกำสกำรทุจริตที่อำจจะเกิดขึ้นใน
องค์กร

บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน ที่จะท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล และมี
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มี
กำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำ กำรส�ำรวจควำมเสี่ยงได้
ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของกำรด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั งิ ำน
ด้ำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร เพื่อให้กำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อ
ประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน
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การ ร ก

ุรก

างเ น รรม

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมำภิบำล กำรด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ สอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ
และวิธปี ฏิบตั ขิ องหน่วยงำนทีก่ ำ� กับดูแล มีกำรสร้ำงเสริมและปลูกฝังพนักงำนในทุกระดับ ให้ปฏิบตั หิ น้ำทีค่ วำมรับผิดชอบด้วยควำม
เป็นธรรม ทั้งกำรปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยกัน กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ ผู้บริโภค คู่แข่งทำงกำรค้ำ คู่ค้ำ ชุมชน และสังคม โดยยึดแนว
ปฏิบัติ ดังนี้

งเ รมการ ง นทางการคา างเ ร
3 มี นตอนระบบการ
ั
าย านชองทางตาง ทีเ่ ปนมาตร าน
3 มีกระบวนการสรร าและ ั ือ ั ้างอยางเปนรปแบบ

ปรง ส เอือ ้คค้าทุก ายมี อกาสเทาเทียมกัน
3 มีการตรว สอบอยางเปนระบบ ย อื ป บิ ตั ติ ามระเบียบ
การป บิ ตั งิ าน อง ายสรร าและ ั อื ง่ กา น น าย
ต้กรอบการกากับ แลกิ การที่ ี

ม น นุนการ าเนนการท เม
ทรพ นทาง
าหร
ท
3 มีน ยบาย มเกี่ยว ้องกับการละเมิ ทรัพย์สินทางป

า
า อง ้อื่น

มลอกเลียนแบบ รือนาทรัพย์สิน ทางป
มา ช้ ย ม ้รับอนุ าต
3 มุงเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ม มา ช้ นการป บิ ตั งิ าน
อาทิ ระบบการควบคุมสินค้า การออกแบบ ลิต ั ์ ้
เปนสินค้าที่มีคุ าพ เพื่อตอบสนองความต้องการ อง
้บริ ค
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การ

านการทุ ร

บริษัทฯ ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตมำ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนจะ
ไม่กระท�ำหรือยอมรับกำรทุจริตในทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม ไม่ว่ำในฐำนะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน และ
มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำง
สม�ำ่ เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบตั แิ ละข้อก�ำหนดในกำร
ด�ำเนินกำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมำย ทัง้ นี้ หำกมีกำร
ฝ่ำฝืนกระท�ำกำรใดๆ อันเป็นกำรสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้
ควำมร่วมมือกับกำรทุจริต จะได้รบั กำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบ
ของบริษัทต่อไป

น

า

านการทุ ร

ามาร เพมเ ม ท

บริ ษั ท ฯ ได้ เ ผยแพร่ น โยบำยต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต
ให้พนักงำน คู่ค้ำที่ท�ำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน
ทั้งในรูปแบบเอกสำรที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและกำรเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ให้รบั ทรำบว่ำ บริษทั ฯ ไม่ยอมรับ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่ำในฐำนะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้
ประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ก�ำหนดแนวทำง
ปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน และมีควำมสอดคล้องกับกำรประเมินควำมเสีย่ ง
ดังกล่ำว เพือ่ ให้สำมำรถปฏิบตั ติ ำมนโยบำยฯ ได้อย่ำงสม�ำ่ เสมอ
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงำน
มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต อำทิ สำรแสดง
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คณะกรรมกำรบริษัทได้มีคำ� สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต เพือ่ ท�ำหน้ำทีท่ ำงด้ำนกำรก�ำหนดนโยบำยต่อ
ต้ำนกำรทุจริต กำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบสื่อสำร และ
ควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ำ พนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมี
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต

ลักกากับกิ การที่ ี

การตอต้านการทุ ริต

เจตนำรมณ์ ต ่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต จำกกรรมกำรผู ้ อ� ำ นวยกำร
กำรอบรมปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ หัวข้อ “นโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริต” กำรจัดกิจกรรมวัดระดับควำมรู้ในเรื่องกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต กำรทดสอบควำมรูค้ วำมเข้ำใจของผูบ้ ริหำรและพนักงำน
ทุ กระดั บ เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ซึ่ ง ผลของกำรด� ำ เนิ น กำรต่ ำ งๆ
เหล่ำนี้ ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกของแนวร่วม
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เมื่อวันที่
22 เมษำยน 2559 และได้รับกำรต่ออำยุไปจนถึงวันที่ 4
พฤศจิกำยน 2565

การร

ร งเร น การ าเนนการ ก

บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทำงในกำรรับข้อร้องเรียน และจะให้
ควำมคุม้ ครองผูท้ ี่ให้ควำมร่วมมือในกำรแจ้งเบำะแสหรือปฏิเสธ
กำรทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับควำมเดือดร้อน
อันตรำย หรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรม อันเกิดจำกกำรให้ควำม
ร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
บริษทั ฯ มีกำรด�ำเนินกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวน
เพือ่ ร่วมกันพิจำรณำเบำะแสและข้อร้องเรียน ด้วยควำมละเอียด
รอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย กรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียน
หรือผูท้ ี่ให้ควำมร่วมมือในกำรแจ้งเบำะแส หรือปฏิเสธกำรทุจริต
เห็นว่ำ ตนอำจไม่ปลอดภัย หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย
สำมำรถร้องขอให้คณะกรรมกำรสอบสวนก�ำหนดมำตรกำร
คุ้มครองที่เหมำะสมได้ คณะกรรมกำรสอบสวนจะท�ำหน้ำที่
รวบรวมพยำนหลักฐำนและด�ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อค้นหำข้อเท็จ
จริง รวมทัง้ เสนอแนวทำงกำรจัดกำรแก้ไขข้อร้องเรียนนัน้ โดย
กระบวนกำรสอบสวนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม

นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังให้ควำมส�ำคัญในกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของลูกค้ำ โดยมีหน่วยงำนลูกค้ำสัมพันธ์เป็นศูนย์กลำง
ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นและให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริกำร รวมทั้ง รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ผ่ำน
โทรศัพท์ 02-209-3090 เว็บไซต์ www.farmhouse.co.th และ
สือ่ สังคมออนไลน์ อำทิ www.facebook.com/FarmhouseThai,
www.instagram.com/FarmhouseThai
โดยมีเจ้ำหน้ำที่พร้อมด�ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะ โดยกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว สร้ำงควำมมั่นใจ
ต่อลูกค้ำและผู้บริโภค
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177

การ

ม น เ

คณะกรรมกำรบริษทั ยึดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ เี ป็นหลักปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้ำ คูค่ ำ้ คูแ่ ข่ง พนักงำน
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรสื่อสำรกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อและข่ำวสำร กิจกรรมของบริษัท เพื่อ
รับทรำบควำมคำดหวัง มุมมอง ข้อเสนอแนะ และสร้ำงควำมยั่งยืนให้แก่กิจกำร ดังนี้

หุน
การ

ารก ก ุม ม น เ

รา งาน
รำยงำนประจ�ำปี, รำยงำนแห่งควำม
ยั่งยืน
การ ร ุม
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
งทาง
Website, Facebook, Instagram

กคา
การ

ค าม งการ ค ามคา ห ง

การ าเนนงาน

• ฐำนะกำรเงินที่มั่นคง
• ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
• กำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล
โปร่งใส และตรวจสอบได้
• ผลประกอบกำรของธุรกิจเติบโตต่อ
เนื่อง

• เงินปันผล
• ส่วนต่ำงรำคำหุ้น
• กำรด�ำเนินงำนตำมหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี
• กำรเปิดเผยข้อมูล
• กำรปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่ำงเท่ำเทียม

ค าม งการ ค ามคา ห ง

การ าเนนงาน

• ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพ สด ใหม่ และ
ปลอดภัย
• ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสินค้ำ
• กำรสือ่ สำรแสดงข้อมูลทีถ่ กู ต้องเพียง
พอกั บ ควำมต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ /
ผู้บริโภค

• พัฒนำคุณภำพของผลิตภัณฑ์อย่ำง
สม�่ำเสมอ
• ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับข้อมูลบนฉลำก
อย่ำงชัดเจน
• พัฒนำกำรกระบวนกำรสั่งซื้อสินค้ำ
ให้ถูกต้องแม่นย�ำ
• เพิม่ ปริมำณสินค้ำให้เพียงพอกับกำร
ขำยและทั่วถึง
• พัฒนำกำรส่งสินค้ำให้ครบ ถูกต้อง
ทันเวลำ
• ประเมินควำมพึงพอใจของร้ำนค้ำ

ร ค
ารก ก ุม ม น เ

งทาง
Website, Facebook, Instagram,
LINE ข้อมูลในบรรจุภณั ฑ์ และสือ่ โฆษณำ
อื่นๆ
งทาง
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย, หัวหน้ำหน่วย,
พนักงำนฝ่ำยขำยสนับสนุนสินค้ำ และ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำด
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คคา
การ

ารก ก ุม ม น เ

งทาง
ประกำศ, เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ, เอกสำร
เชิ ญ ประกวดรำคำ, แบบส� ำ รวจฯ,
E-mail, Website, Facebook

ค าม งการ ค ามคา ห ง

การ าเนนงาน

• มีกระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ทีเ่ ป็นธรรม
โปร่งใส
• ให้ ข ้ อ มู ล รำยละเอี ย ดของสิ น ค้ ำ
ชัดเจนและเท่ำเทียมกันทุกรำยเพื่อ
กำรเสนอรำคำสินค้ำที่ถูกต้องและ
แข่งขันได้
• กำรจ่ำยเงินตรงเวลำตำมสัญญำที่ได้
ตกลงกัน
• กำรประสำนงำนและปฏิบัติงำนตรง
ตำมที่ตกลงกันไว้
• มีกำรตรวจรับมอบสินค้ำอย่ำงถูกต้อง

• ทบทวนกระบวนกำรในกำรเสนอ
รำคำและก�ำหนดขอบเขตงำนเกีย่ วกับ
กระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงอยู่เสมอ
เพื่อให้มีควำมเป็นธรรมและโปร่งใส
• จัดให้มีโครงกำรพัฒนำคู่ค้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง
• มีกำรเยี่ยมเยียนเพื่อแก้ไขปัญหำ
ร่วมกัน
• มีกำรตรวจสอบผู้จ�ำหน่ำย/ ผู้ผลิต
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมมำตรฐำนที่
บริษัทฯ ได้ก�ำหนด

ค าม งการ ค ามคา ห ง

การ าเนนงาน

• กำรแข่ ง ขั น อย่ ำ งเสรี แ ละด� ำ เนิ น
กิจกรรมทำงกำรตลำดอย่ำงเป็นธรรม

• ด� ำ เนิ น กิ จ กำรด้ ว ยควำมโปร่ ง ใส
ภำยใต้กำรค้ำและกำรแข่งขันอย่ำง
เป็นธรรม

ค าม งการ ค ามคา ห ง

การ าเนนงาน

ค งทางการคา
การ

ารก ก ุม ม น เ

งทาง
Website, Facebook

พนกงาน
การ

ารก ก ุม ม น เ

ก กรรม
กำรปฐมนิเทศพนักงำน
งทาง
แบบส�ำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำน
ประจ�ำปี เสียงตำมสำย บอร์ดประชำสัมพันธ์
Intranet Zimbra, E-letter, Website,
Facebook

• กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพและควำม
ก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนให้มีควำม
รู ้ ทั น ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี
• สวัสดิกำรที่เหมำะสมและสอดคล้อง
กับสภำพเศรษฐกิจ

•
•
•
•

Career Path
กำรจัดฝึกอบรมให้ควำมรูแ้ ก่พนักงำน
กำรทบทวนสวัสดิกำรของพนักงำน
กำรประเมิ น ประจ� ำ ปี เพื่ อ รั บ ฟั ง
ควำมพึงพอใจของพนักงำนและน�ำ
ไปปรับปรุง
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ุม น
การ

งคม
ารก ก ุม ม น เ

งทาง
สำยตรงลูกค้ำสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำทีช่ มุ ชน
สัมพันธ์ Website, Facebook

หน งาน าคร
การ

งคกรทเก

ารก ก ุม ม น เ

รา งาน
รำยงำนประจ�ำปี รำยงำนแห่งควำม
ยั่งยืน
ก กรรม
กำรเยี่ยมชมโรงงำน
ก รเ
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร กำรตรวจ
โรงงำน/พื้นที่
งทาง
กำรให้ ข ้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงำนรำชกำร
อย่ำงถูกต้อง Website, Facebook,
Instagram

ม
การ

การ

• กำรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

การ าเนนงาน
• กำรเปิดโอกำสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมใน
กำรจัดกิจกรรมกับชุมชน
• กำรร่วมเป็นผูส้ นับสนุนกิจกรรมเพือ่
สังคมของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น
สภำกำชำดไทย

ง
ค าม งการ ค ามคา ห ง
• กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
• กำรให้ควำมร่วมมือที่ดี

การ าเนนงาน
• ปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง
• กำรให้ควำมร่วมมือและให้ข้อมูล
ทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง ตำมทีห่ น่วยงำน
รำชกำรก�ำหนด
• กำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ของ
ภำครัฐ

น
ารก ก ุม ม น เ

งทาง
กำรแถลงข่ำว
วำรสำรและนิตยสำร โฆษณำ Website,
Facebook, Instagram

ง

ค าม งการ ค ามคา ห ง

ค าม งการ ค ามคา ห ง

การ าเนนงาน

• กำรสื่อสำรข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ
ถูกต้อง และรวดเร็ว

• ประสำนงำนและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แก่สื่อมวลชน

ค าม งการ ค ามคา ห ง

การ าเนนงาน

ม
ารก ก ุม ม น เ

รา งาน
รำยงำนประจ�ำปี, Website
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• กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี

• ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ
และข้ อ บั ง คั บ ของหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง

การ าเนนงาน านเ ร ก
านรา
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรำยได้รวม 7,185.94 ล้ำนบำท
ประกอบด้วยรำยได้จำกธุรกิจเบเกอรี่ค้ำส่ง 6,572.08 ล้ำนบำท
รำยได้จำกธุรกิจเบเกอรี่ค้ำปลีก 111.26 ล้ำนบำท รำยได้จำก
ฟำสต์ฟู้ด & ร้ำนอำหำร 443.10 ล้ำนบำท รำยได้จำกธุรกิจ
ส่งออก 17.04 ล้ำนบำท และรำยได้อื่นๆ 42.46 ล้ำนบำท

านการ

าง

กำรสนับสนุนเกษตรกรรำยย่อย และ SMEs
•
•

กำรซื้อวัตถุดิบจำกผู้ประกอบกำร SMEs
บริษทั ฯ มีกำรจัดซือ้ วัตถุดบิ จำก SMEs หลำยอย่ำง
ได้แก่ สัปปะรดกวน หมูหยอง ไข่ไก่
กำรซื้อวัตถุดิบจำกเกษตรกร
บริ ษั ท ฯ มี ก ำรจั ด ซื้ อ ผลิ ต ผลทำงกำรเกษตร
จำกเกษตรกรหลำยชนิด ได้แก่ เผือก ใบเตย
กล้วยหอม มะละกอ

าน
บริษทั ฯ มีควำมมุง่ มัน่ พัฒนำและผลิตสินค้ำเบเกอรีท่ ี่ได้
มำตรฐำน ทัง้ คุณภำพ ควำมปลอดภัย และคุณค่ำทำงโภชนำกำร
อีกทั้งใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพสูง
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมนิยม และควำมพึงพอใจสูงสุดให้
กับผู้บริโภค
บริษัทฯ เป็นผู้น�ำในกำรผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่และอำหำร ที่สะอำด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำร และมี คุ ณ ภำพระดั บ มำตรฐำนสำกล โดยใช้
เทคโนโลยี ก ำรผลิ ต ที่ ทั น สมั ย มี ร ะบบกำรควบคุ ม ที่ ดี
มีประสิทธิภำพ และผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนวิธีกำรที่ดีในกำร
ผลิตระดับภำยในประเทศ (GMP) ระดับสำกล (GMP CODEX)
และมำตรฐำนกำรผลิตทีม่ มี ำตรกำรป้องกันอันตรำย ทีผ่ บู้ ริโภค
อำจได้รับจำกกำรบริโภคอำหำร (HACCP) จำกสถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

บริษทั ฯ มีกำรตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขัน้ ตอนกำรผลิต
ตัง้ แต่กำรตรวจรับวัตถุดบิ จนถึงกำรผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป
โดยมีห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับรำงวัลควำมเป็นเลิศด้ำนคุณภำพ
ห้ อ งปฏิ บั ติ กำรทำงกำรแพทย์ แ ละสำธำรณสุ ข ระดั บ ทอง
ประเภท ISO/IEC17025 และได้กำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิ
กำร ISO/IEC17025 : 2005 จำกส�ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร
กระทรวงสำธำรณสุข
บริษัทฯ ได้พัฒนำกระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในคุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. วิจัย พัฒนำ ศึกษำค้นคว้ำ นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพ เน้นวัตถุดบิ จำกธรรมชำติ มีคณ
ุ ภำพทีด่ ี
อร่อย สะอำด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. ระบุวันผลิต วันหมดอำยุ หรือควรบริโภคก่อน และ
ข้อแนะน�ำในกำรเก็บและบริโภคบนฉลำกผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ำ ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพและมีควำม
ปลอดภัย
3. ออกแบบและปรั บ เปลี่ ย นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ทั น สมัย
เน้นควำมสะอำด ปลอดภัย โดยน�ำนวัตกรรมกำรซีล บรรจุภณ
ั ฑ์
ถุงพลำสติก มำใช้ในกำรบรรจุขนมปังชนิดแผ่น เพื่อป้องกันสิ่ง
แปลกปลอมเข้ำไปในบรรจุภัณฑ์ และป้องกันกำรเปลี่ยนแปลง
ของรสชำติก่อนถึงมือผู้บริโภค นอกจำกนี้ ยังมีคลิปล็อคหลำก
สีของขนมปังฟำร์มเฮ้ำส์ เพื่อให้ผู้บริโภคสำมำรถตรวจเช็ควัน
จ�ำหน่ำยได้
4. มีกระบวนกำรเรียกคืนอย่ำงเป็นระบบ กรณีสินค้ำที่
ไม่ได้มำตรฐำนหรือจ�ำหน่ำยไม่หมด
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ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ “ขนมปังโฮลวีตฟำร์มเฮำส์” ใช้แป้ง
สำลีไม่ฟอกขำว 100% ปรำศจำกคอเลสตอรอล เป็นแหล่งของ
เหล็ก ไนอะซิน มีวิตำมินบี 1 สูง มีวิตำมินบี 2 สูง และมีโฟเลต
สูง โดยเป็นขนมปังรำยแรกที่ได้สญั ลักษณ์โภชนำกำร “ทำงเลือก
สุขภำพ“ ในกลุ่มขนมปัง และบริษัทยังคงพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภำพอย่ำงต่อเนือ่ ง ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ “รอยัลธัญพืชข้ำวงอก”
เป็นแหล่งของ กำบำ มีใยอำหำรสูง มีวิตำมินบี 1

ค ห าก

บริษทั ฯ ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนฮำลำลจำกส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร และได้รับรอง
เครื่องหมำยฮำลำล จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำม
แห่ ง ประเทศไทย โดยได้ น� ำ สั ญ ลั ก ษณ์ ดั ง กล่ ำ ว แสดงบน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู ่ ใ นสำยกำรผลิ ต ที่ ผ ่ ำ นกำรรั บ รองฯ พร้ อ ม
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่
ผู้บริโภคมุสลิม

ง นม ง ารมเ า

ช่วยคุณบริหารความสดใหม่ได้ด้วยตนเอง

านการ า

น กรรมการ

าก ุง าหร นม ง น

น

การ น ง

บริษัทฯ พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรขำยและกำรขนส่ง
โดยน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและ
บริหำรจัดกำร เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์และบริกำรเข้ำถึงผูบ้ ริโภคอย่ำง
รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ สะอำด ปลอดภัย ทันต่อควำมต้องกำร
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังสำมำรถกระจำยสินค้ำ เพือ่ ขยำย
ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และ
ต่ำงจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีศูนย์กระจำยสินค้ำทั่วประเทศ
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40 สำขำ ที่มีพื้นที่ ในกำรขนถ่ำยสินค้ำที่สะอำด ปลอดภัย
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้ได้มำกที่สุด
โดยมี ก ำรจั ด จ� ำ หน่ ำ ยผ่ ำ นกลุ ่ ม ร้ ำ นค้ ำ ปลี ก แบบดั้ ง เดิ ม
(Traditional Trade) และร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
กว่ำ 55,000 ร้ำนค้ำทั่วประเทศ

น กร า นคา นกรุงเทพ

าง งห

ง าม ม าค

งน

าคเหน
เชียงราย

ี ี เชียง ม
Tel. 053-386018
2 ี ี เชียงราย
Tel. 053-727300
3 ี ี พิ ุ ลก
Tel. 055-906172
ี ี นครสวรรค์
Tel. 056-200444
ี ี แพร
Tel. 054-533906
ี ี ตาก
Tel. 055-893136

เชียง ม
แพร

ตาก

พิ

เลย อุ ร านี

ุ ลก

สกลนคร

าค

อนแกน

ร้อยเอ

นครสวรรค์
นครราชสีมา
สุพรร บุรี
อยุ ยา

สุรินทร์

ลพบุรี
กบินทร์บุรี

กรุงเทพ

นครป ม

อุบลราช านี

พัทยา

ชลบุรี

ันทบุรี

กรุงเทพมหานคร
ชุมพร
เกาะสมุย
สุรา ร์ านี
เกต

นครศรี รรมราช
ตรัง

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประชาชื่น
พระราม 3
บางบัวทอง
กิ่งแก้ว
รังสิต
ตลิ่งชัน
พระราม 2
พระยาสุเรนทร์
ศรีนครินทร์

กรุงเทพ
า

กร า นคา รานคา
ท ร เท า นเ า

Fax. 053-727301
Fax. 055-906173
Fax. 056-200447
Fax. 054-626254
Fax. 055-540519

น กเ งเหน

ี ี อุบลราช านี
Tel. 045-424276
2 ี ี อนแกน
Tel. 043-467241
3 ี ี นครราชสีมา
Tel. 044-929158
ี ี อุ ร านี
Tel. 065-9562073
ี ี สกลนคร
Tel. 042-736017
ี ี ร้อยเอ
Tel. 043-516696
ี ี สุรินทร์
Tel. 083-5405903
ี ี เลย
Tel. 042-841244

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

าคก าง

ัว ิน

กระบี่

Fax. 053-386019

รานคา
มง

าค

Fax. 035-881269
Fax. 034-983078
Fax. 036-799454
Fax. 035-960430

น ก

ี ี พัทยา
Tel. 038-059497
2 ี ี ชลบุรี
Tel. 033-047120
3 ี ี ันทบุรี
Tel. 039-311601
ี ี กบินทร์บุรี
Tel. 037-625419

รม

ี ี ประชาชื่น
Tel. 02-9759021
2 ี ี พระราม 3
Tel. 02-2954769
3 ี ี บางบัวทอง
Tel. 02-194-3581
ี ี กิ่งแก้ว
Tel. 02-1751557
ี ี รังสิต
Tel. 02-5331630
ี ี ตลิ่งชัน
Tel. 02-8656524
ี ี พระราม 2
Tel. 02-8954875
ี ี พระยาสุเรนทร์
Tel. 02-5171045
ี ี ศรีนครินทร์
Tel. 02-0637646

ี ี อยุ ยา
Tel. 065-9562075
2 ี ี นครป ม
Tel. 034-983077
3 ี ี ลพบุรี
Tel. 036-799453
ี ี สุพรร บุรี
Tel. 035-960430

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

าค
Fax. 02-9759091
Fax. 02-2954785
Fax. 02-194-3582
Fax. 02-1751558
Fax. 02-9960404
Fax. 02-8656525
Fax. 02-8957449
Fax. 02-5171046
Fax. 02-0637647

ี ี สุรา ร์ านี
Tel. 077-310507
2 ี ี า
Tel. 074-582494
3 ี ี เกต
Tel. 076-321435
ี ี ชุมพร
Tel. 077-630830
ี ี กระบี่
Tel. 075-613172
ี ี เกาะสมุย
Tel. 077-417095
ี ี นครศรี รรมราช
Tel. 075-357868
ี ี ัว ิน
Tel. 032-510502
ี ี ตรัง
Tel. 075-582005

Fax. 077-310508
Fax. 074-582493
Fax. 076-321436
Fax. 077-630954
Fax. 075-613168
Fax. 077-420354
Fax. 075-357867
Fax. 032-510757
Fax. 075-582004
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การเพม รการ ารมเ า เ เ ร
บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทำงกำรขำยผ่ำนบริกำร Farmhouse Delivery เพื่อส่งสินค้ำให้ลูกค้ำถึงบ้ำน โดยรถขนส่งของบริษัท
ซึ่งลูกค้ำสำมำรถสั่งสินค้ำได้ทำง LINE Official Account : @farmhousethai โดยเปิดให้บริกำรทุกวันตั้งแต่วันจันทร์-อำทิตย์
เวลำ 7.00-17.00 น. (สั่งสินค้ำล่วงหน้ำ 2 วัน)

การ าร ง ม ท ก ง
เพ งพ ก ค าม งการ ง ร ค
บริ ษั ท ฯ มี ค วำมตระหนั ก ถึ ง ควำมจ� ำ เป็ น ในกำรให้
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลทำงโภชนำกำร
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคในกำรเลื อ กรั บ ประทำนอำหำร
สนับสนุนกำรให้ข้อมูลโภชนำกำรรูปแบบใหม่ตำมนโยบำยของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ในกำรรณรงค์ให้
ควำมรู้เรื่องฉลำก หวำน มัน เค็ม หรือ Guideline Daily
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Amounts: GDA ซึ่งเป็นกำรแสดงค่ำพลังงำน ไขมัน น�้ำตำล
และโซเดี ย ม ต่ อ หนึ่ ง หน่ ว ยบรรจุ ภั ณ ฑ์ บ นด้ ำ นหน้ ำ ฉลำก
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสำมำรถเปรียบเทียบคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร และสำมำรถบริโภคอำหำรอย่ำงสมดุล และ
เหมำะสมต่อสุขภำพ โดยได้สอื่ สำรข้อมูลทีเ่ ข้ำใจง่ำยต่อผูบ้ ริโภค
ผ่ำนฉลำกบนบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ตำมข้อก�ำหนด ในกลุ่ม
ขนมปั ง ชนิ ด แผ่ น และขนมปั ง พร้ อ มรั บ ประทำน เช่ น
เดลี่แซนด์วิช เค้กโรล โดนัทเค้ก โดรำยำกิ พำย ฟรุ๊ตพำย คุกกี้
และขนมปังกรอบ เป็นต้น

เ

งคม น น

านพนกงาน ุค ากร
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมในกำรจ้ำงงำน และได้
ก�ำหนดระเบียบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยยึดถือกฎหมำย
แรงงำนของประเทศไทยเป็นส�ำคัญ อำทิ กำรห้ำมกำรใช้แรงงำน
เด็ก แรงงำนบังคับ กำรเลือกปฏิบัติ และกำรต่อต้ำนกำรรวม
กลุ่มเพื่อเจรจำต่อรอง ซึ่งระเบียบต่ำงๆ เหล่ำนี้ แจกให้กับ
พนักงำนทุกคน และปิดประกำศ ณ บริเวณสถำนที่ปฏิบัติงำน
ดังนี้

การเคารพ ท มนุ

น

บริษัทฯ มีแนวทำงปฏิบัติ ให้เกี่ยวกับกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน ได้แก่
• แนวกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึง
ถึงควำมแตกต่ำงทำงเพศ
• รับคนพิกำรเข้ำท�ำงำน
• จัดระบบกำรท�ำงำน มุง่ เน้นควำมปลอดภัยและ
สุขอนำมัยในสถำนที่ท�ำงำนอย่ำงเหมำะสม
โดยน�ำระบบควบคุมคุณภำพและควำมปลอดภัย
มำใช้
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• สนับสนุนให้มกี ำรอบรมและพัฒนำบุคลำกรของ
บริษัทฯ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพื่อสร้ำงสุข
อนำมัยและควำมปลอดภัยในสถำนที่ประกอบ
กำรอย่ำงสูงสุด
• ไม่รับบุคคลอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี เข้ำมำเป็น
พนักงำน

การ

พนกงาน

คา

ทน

บริษทั ฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแลพนักงำนทุกคน
ให้ มี คุ ณ ภำพชี วิต ที่ ดี แ ละมี ค วำมสุ ขในกำรท� ำ งำน บริ ษั ท ฯ
เชือ่ มัน่ ว่ำ รำกฐำนทีส่ ำ� คัญในกำรด�ำเนินธุรกิจให้กำ้ วไปข้ำงหน้ำ
ได้อย่ำงยัง่ ยืนนัน้ มำจำกศักยภำพในกำรท�ำงำนของพนักงำนที่
มีควำมสุข โดยมีสวัสดิกำรเพื่อกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร
ท�ำงำน เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุดท�ำงำน รถรับส่ง
พนั ก งำน โรงอำหำรประจ� ำ โรงงำนที่ มี คุ ณ ภำพดี แ ละรำคำ
ย่อมเยำ กำรดูแลสุขภำพอนำมัยของพนักงำน ทั้งกำรตรวจ
สุขภำพประจ�ำปีและห้องพยำบำลที่มีแพทย์ประจ�ำ เป็นต้น

ร

น งพนกงาน

บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น กำรจั ด ให้ มี ค ณะกรรมกำร
สวัสดิกำรในสถำนประกอบกิจกำร ประกอบไปด้วยตัวแทน
พนักงำนจ�ำนวน 6 คน โดยอยู่ในต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี มีอำ� นำจ
หน้ำที่ ดังนี้
ลูกจ้ำง

1) ร่วมหำรือกับนำยจ้ำงเพื่อจัดสวัสดิกำรแก่

2) ให้ ค� ำ ปรึ ก ษำและเสนอแนะควำมเห็ น แก่
นำยจ้ำง ในกำรจัดสวัสดิกำรส�ำหรับลูกจ้ำง
3) ตรวจตรำ ควบคุม ดูแล กำรจัดสวัสดิกำรที่
นำยจ้ำงจัดให้แก่ลูกจ้ำง
4) เสนอข้ อ คิ ด เห็ น และแนวทำงในกำรจั ด
สวัสดิกำรที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับลูกจ้ำง ต่อคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรแรงงำน
บริ ษั ท ฯ มี ก ำรประเมิ น ค่ ำ ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมประจ�ำทุกปี โดย
ท�ำกำรส�ำรวจกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำงๆ ในกลุ่ม
ธุรกิจใกล้เคียง เพื่อน�ำมำพิจำรณำเปรียบเทียบและก�ำหนดกำร
จ่ำยค่ำตอบแทน โดยผลประโยชน์ที่ ให้กับพนักงำนประจ�ำ
ประกอบด้วย
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• สวัสดิกำรด้ำนกำรส่งเสริมให้ได้รับอัตรำ
ดอกเบี้ ย พิ เ ศษ ส� ำ หรั บ เงิ น กู ้ เ พื่ อ ที่ พั ก
อำศัย
• ค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงๆ และเงินรำงวัลเพื่อกำร
จูงใจ
• โบนัสประจ�ำปี
• เงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
• เงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน
• ผลประโยชน์ ด ้ ำ นกำรแพทย์ ส� ำ หรั บ
พนักงำน
• เสื้อผ้ำชุดท�ำงำนและเครื่องแบบ
• กำรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• รำงวัลตำมอำยุงำน
• อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตรำยเพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน
• กำรช่วยเหลือมรณกรรมสงเครำะห์สำ� หรับ
พนักงำนและครอบครัว
• บริเวณเพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจ
• เงินช่วยเหลือค่ำคลอดบุตร
• ทุนกำรศึกษำบุตร-ธิดำ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ประสบกำรณ์ และวุฒิกำรศึกษำ
ซึ่งไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงชำยหรือหญิง

การ ก รมพนกงาน

บริษทั ฯ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของพนักงำน
ให้มีควำมรู้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อสร้ำงโอกำสเติบโตใน
หน้ำที่กำรงำน เริ่มตั้งแต่พนักงำนได้เข้ำมำร่วมงำนกับบริษัทฯ
ในเบื้ อ งต้ น จะได้ รั บ กำรฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร เช่ น หลั ก สู ต ร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ หลักสูตร 5ส. GMP&HACCP ส�ำหรับ
พนักงำนใหม่ เป็นต้น เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
บริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และข้อมูลในกำรท�ำงำนเบื้องต้น
เพื่อให้พนักงำนใหม่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อม
ใหม่ได้ง่ำยขึ้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนำบุคลำกรอย่ำง
ต่อเนือ่ ง โดยกำรอบรมให้ควำมรูก้ บั พนักงำนในแต่ละระดับอย่ำง
เหมำะสม เพื่อพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีโอกำสก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล

า

นาม ค าม
งพนกงาน

ควำมปลอดภัยเป็นเรื่องส�ำคัญและเป็นหน้ำที่ของ
ทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพและมีระบบคุณภำพ ควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญ ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรรมกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน” โดยมีหน้ำที่ ดังนี้
1) พิ จำรณำนโยบำยและแผนงำนด้ ำ นควำม
ปลอดภัยในกำรท�ำงำน รวมทั้ง ควำมปลอดภัยนอกงำนเพื่อ
ป้องกันและลดกำรเกิดอุบตั เิ หตุ กำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย
หรือกำรเกิดอุบัติเหตุเดือดร้อนร�ำคำญ อันเนื่องจำกกำรท�ำงำน
หรือควำมไม่ปลอดภัยในกำรท�ำงำนเสนอต่อนำยจ้ำง
2) รำยงำนและเสนอแนะมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ในกำรท�ำงำนต่อนำยจ้ำง เพื่อควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของ
ลูกจ้ำง ผู้รับเหมำ และบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำปฏิบัติงำน หรือ
เข้ำมำใช้บริกำรในสถำนประกอบกิจกำร
3) ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรท�ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร

8) ติดตำมผลควำมคืบหน้ำเรื่องที่เสนอนำยจ้ำง
9) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี รวมทั้ง
ระบุปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร เมือ่ ปฏิบตั หิ น้ำทีค่ รบหนึง่ ปี เพือ่ เสนอต่อนำยจ้ำง
10) ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรท�ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร
11) ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน
อื่น ตำมที่นำยจ้ำงมอบหมำย
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีอปุ กรณ์และเครือ่ งป้องกัน
อันตรำยในกำรท�ำงำนส�ำหรับพนักงำนทุกคนอย่ำงเพียงพอ
รวมถึ ง จั ด ให้ มี กำรอบรมและทบทวนควำมรู ้ เ กี่ ย วกั บ ควำม
ปลอดภัยอยู่เสมอ อำทิ กำรปฐมพยำบำลและกำรช่วยชีวิต กำร
อบรมดับเพลิงขัน้ ต้นและขัน้ ก้ำวหน้ำ กำรใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันและ
ระงับอัคคีภัย และกิจกรรม Safety week ด้วยตระหนักว่ำกำร
ให้ควำมรูแ้ ละกำรฝึกปฏิบตั จิ นกระทัง่ พนักงำนมีควำมคุน้ เคยกับ
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติต่ำงๆ จะสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงในกำร
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ และเพิ่ ม ควำมปลอดภั ย ในกำรท� ำ งำนให้ กั บ
พนักงำนได้

4) พิ จำรณำข้ อ บั ง คั บ และคู ่ มื อว่ ำ ด้ ว ยควำม
ปลอดภัยในกำรท�ำงำน ตำมข้อ 3 หมวดที่ 1 บททั่วไปรวมทั้ง
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของสถำนประกอบ
กิจกำรเสนอต่อนำยจ้ำง
5) ส�ำรวจกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยใน
กำรท�ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร และตรวจสอบสถิติกำร
ประสบอันตรำยที่เกิดขึ้นในสถำนประกอบกิจกำร อย่ำงน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง
6) พิ จำรณำโครงกำรหรื อ แผนกำรฝึ ก อบรม
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน รวมถึงโครงกำรหรือ
แผนกำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในด้ำน
ควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง หัวหน้ำงำน ผู้บริหำร นำยจ้ำง
บุคลำกรทุกระดับ เพื่อเสนอควำมเห็นต่อนำยจ้ำง
7) วำงระบบกำรรำยงำนสภำพกำรท�ำงำนที่ไม่
ปลอดภัย ให้เป็นหน้ำที่ของลูกจ้ำงทุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติ
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การ าเนนงาน าน งคม
าน ุม น

งคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของธุรกิจ
เป็นส�ำคัญ โดยเชื่อมั่นว่ำ ควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืนนั้น ไม่ได้ขึ้น
อยูก่ บั ผลประกอบกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจของบริษทั ฯ เพียงอย่ำง
เดียว แต่ยงั รวมถึง กำรมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม
ให้เติบโตไปพร้อมกัน
ในฐำนะผู ้ น� ำ กำรผลิ ต สิ น ค้ ำ และจ� ำ หน่ ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
เบเกอรีท่ กุ ประเภท บริษทั ฯ จึงมุง่ หวังทีจ่ ะเป็นศูนย์กลำง ในกำร
ให้ควำมรูด้ ำ้ นโภชนำกำรอำหำรอย่ำงถูกต้อง และสนับสนุนกำร
เลือกรับประทำนอำหำรที่มีคุณภำพ

าน า าร

ร

น

น นุน
ทางการเเพท

ค

หกา ง

ุค ากร

จำกสถำนกำรณ์กำรเเพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัส Covid-19
ทีเ่ เพร่ระบำดไปทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทยก็เป็นอีกหนึง่ ประเทศ
ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อจ�ำนวนไม่น้อย ท�ำให้บุคคลำกรทำงกำรเเพทย์
ไทยต้องท�ำงำนอย่ำงหนัก ในกำรรับมือ เเละรักษำผู้ป่วย ครั้งนี้
ฟำร์ ม เฮ้ ำ ส์ ไ ด้ ร ่ ว มให้ ก� ำ ลั ง ใจบุ ค ลำกรทำงกำรเเพทย์ โ ดย
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปังฟำร์มเฮ้ำส์ ให้เเต่ละโรงพยำบำล
ได้แก่ สถำบันบ�ำรำศนรำดูร, คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดี, โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย และคณะ
แพทยศำสตร์วชิรพยำบำล โรงพยำบำลละ 200 ชิ้นต่อวัน
ทุกวันรวมกว่ำ 16,000 ชิ้น

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหำชน) โดย
คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท บริจำค
เงิน 2,500,000 บำท สมทบทุนมูลนิธิรำมำธิบดีฯ เพื่อซื้อ
รถพยำบำลระบบไฮดรอลิค รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรำ
คณบดีคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

าพกิ กรรม คุ พิพั พะเนียงเวทย์ ประ านค ะกรรมการบริ ัท บริ าคเงินสมทบทุนมลนิ ิรามา ิบ ี เพื่อ ือร พยาบาลระบบ

าพกิ กรรม สนับสนุน ลิต ั
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์ ้กาลัง บุคลากรทางการเเพทย์ ส้ ควิ

รอลิค

ครงการม ค าม เห ก ุม น
าก ก ค นเ กรุงเทพ

นเ ก หง า

บริ ษั ท ฯ ร่ ว มช่ ว ยเหลื อ คนไทยฝ่ ำ วิ ก ฤตโควิ ด -19
สนับสนุนโครงกำรมอบควำมช่วยเหลือกับชุมชนทีเ่ ดือดร้อนจำก
วิกฤตโควิดในเขตกรุงเทพฯ จ�ำนวน 3,800 ชิน้ ในช่วงวันที่ 9-21
เมษำยน 2563 โดยคุ ณ อภิ เ ศรษฐ ธรรมมโนมั ย บริ ษั ท
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหำชน) กรรมกำรรองผู้อ�ำนวยกำร
เป็นผู้มอบให้กับคุณชัชชำติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวง
คมนำคม ที่มติชนอะคำเดมี่

บริษทั ฯ ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เป็นจ�ำนวน 37,980
ชิ้น ในกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ให้แก่ โรงเรียน หน่วยงำน
รำชกำร พิพิธภัณฑ์ ศูนย์พัฒนำเด็ก ศูนย์เยำวชน ห้องสมุด
และชุมชน รวมทั้งสิ้น 158 หน่วยงำน

งาน

บริษัทฯ ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดรำยำกิ 2,000 ชิ้น
ให้เเก่ผู้ที่มำเข้ำร่วมกิจกรรมกับกรมสุขภำพจิต มำสร้ำงรอยยิ้ม
และก�ำลังใจให้ชำวโครำชในงำน #TeamKorat ณ ลำนกิจกรรม
ด้ำนหน้ำ Terminal 21 โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ

าพกิ กรรม ครงการมอบความชวยเ ลือกับชุมชน ากวิก ต ควิ นเ ตกรุงเทพ

าพกิ กรรม แ ก ลิต ั

์ าร์มเ ้าส์เนื่อง น อกาสวันเ กแ งชาติ

าพกิ กรรม งาน
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บริษทั ฯ ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดรำยำกิ คละรสชำติ
จ�ำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในโครงกำร TO BE
NUMBER ONE ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร เเละ
ติดตำมผลงำนของโครงกำร มีกำรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้ำง
กระเเสควำมเป็นหนึ่งไม่พึ่งยำเสพติด ซึ่งมีสมำชิกเข้ำร่วม
กิจกรรมจ�ำนวน 4,500 คน

มนเพ หม เเ

ุค ากรทางการเเพท

บริษัทฯ ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์บัตเตอร์คุ้กกี้คละ
รสชำติรวมกว่ำ 1,000 ชิ้น ให้กับกิจกรรม All For Heroes เพื่อ
คุ ณ หมอเเละบุ ค ลำกรทำงกำรเเพทย์ ประกอบไปด้ ว ยโรง
พยำบำลศิริรำช, โรงพยำบำลพระมงกุฏเกล้ำ, โรงพยำบำล
รำมำธิบดี, โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ และโรงพยำบำลต�ำรวจ

รม

บริษทั ฯ ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม 1,000
ชิ้น โดยศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับกรมอนำมัยบริจำค
หน้ำกำกอนำมัยเพื่อมอบให้กับโรงพยำบำลที่ขำดแคลนพร้อม
ทั้งให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคโควิด-19 อย่ำงถูกต้องและ
จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปท�ำหน้ำกำกผ้ำฟรี

าพกิ กรรม

าพกิ กรรม

าพกิ กรรม
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รวม ส้

อิ่มนีเพื่อ มอเเละบุคลากรทางการเเพทย์

ครงการคร มา าม

บริษัทฯ ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์บัตเตอร์คุ้กกี้วนิลำ
จ�ำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับโครงกำรครัวมำดำม “ร่วมส่งต่อน�้ำใจ
สู่คนไทย” ณ ชุมชนคลองเตยและบำงขุนเทียน เพื่อเป็นก�ำลัง
ใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลทบจำกวิกฤตโควิด-19

ครงการ ก ุง ง พ
า
มงค

เห

ุม น

านก า
ง

ห

รก ครงท

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เดลี่เเซนด์วิช เเละ
เค้กกล้วยหอมในกิจกรรม BITEC Half Marathon 2020 THE
HEART RUNNERS วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 8

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ขนมปังทำหน้ำ
คละรสชำติ จ�ำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่ประชำชนที่ได้รับควำม
เดือดร้อนในช่วงสถำนกำรณ์ระบำดของเชื่อไวรัสโควิด-19
ณ ที่ ท� ำ กำรองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต� ำ บลชั ย มงคล จั ง หวั ด
สมุทรสำคร (เขต 3 บ้ำนแพ้ว)

าพกิ กรรม ครงการครัวมา าม

าพกิ กรรม ครงการแ ก ุงยังชีพชวยเ ลือชุมชนตาบลชัยมงคล

าพกิ กรรม

วิ่ง ้วย

้ ้วยรัก ครังที่
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การ ง นก ามหา ท า
ครงท

หง ร เท ท

บริ ษั ท ฯ ได้ ร ่ ว มสนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมปั ง เดลี่
เเซนด์วิชให้เเก่ผู้เข้ำร่วมงำนตลอด 5 วัน กำรเเข่งขัน ในกำร
แข่ ง ขั น กี ฬ ำมหำวิ ท ยำลั ย แห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 47
ณ มหำวิทยำลัยรังสิต และสนำมแข่งขันในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ซึ่งเจ้ำภำพกำรเเข่งขันในครั้งนี้ได้แก่มหำวิทยำลัย
รังสิต

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปัง 4,000 ชิ้น
ให้เเก่นักวิ่ง 3,000 คน ในงำน “Hua Hin Night Run Super Fun
on the Beach” ที่จัดขึ้นที่ อุทยำนรำชภักดิ์-หำดสวนสน
ประดิพัทธ์ เป็นระยะทำง 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นงำนวิ่งที่จัดขึ้น
เพื่อหำรำยได้เป็นกองทุนสวัสดิกำรส�ำหรับโครงกำรฝึกอบรม
อำสำสมั ค ร รวมถึ ง กำรจั ด กิ จ กรรมต่ ำ งๆ ของต� ำ รวจกำร
ท่องเที่ยวฯ เเละกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ สำธำรณะต่อชุมชน
เมืองหัวหิน

บริษทั ฯ ได้รว่ มสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดรำยำกิ ฟำร์มเฮ้ำส์
ให้เเก่ผู้เข้ำร่วมเเข่งขันเเรลลี่ ในกิจกรรม BTS SkyTrain Rally
2020 ณ สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS หมอชิต โดยผูท้ มี่ คี ะแนนรวมมำก
ที่สุดและใช้เวลำในกำรแข่งขันน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

าพกิ กรรม การแ ง ันกี าม าวิทยาลัยแ งประเทศ ทย ครังที่

าพกิ กรรม

าพกิ กรรม
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22

เ น งเพ การกุ
กา นเพ น ง

รม

าน หนา

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปัง 800 ชิ้น
ให้เเก่นักวิ่งที่เข้ำร่วมงำน เดินวิ่งเพื่อกำรกุศล “TNI ร่วมใจต้ำน
ภัยหนำวก้ำวนี้เพื่อน้อง” ด้วยระยะกำรวิ่ง 4 กิโลเมตร ซึ่งครั้งนี้
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกว่ำ 800 คน โดยงำนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
หำรำยได้นำ� ไปจัดหำผ้ำห่มให้กบั เด็กในภำคเหนือ เพือ่ ต้ำนภัยหนำว

านการ ก า
การร ม นทก ก งค ามร มม ทาง าการ
ก มหา ท า เทค น พร มเก า
พร นครเหน ม พ

นวมินทรรำชินี มจพ. ครั้งนี้ฟำร์มเฮ้ำส์ ได้ตระหนักถึงควำม
ส�ำคัญถึงกำรเปลีย่ นเเปลงเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม 4.0 จึงได้รว่ ม
มือกับทำงมหำวิทยำลัยในกำรวิจยั เเละพัฒนำนวัตกรรม รวมถึง
กำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัทเองในหลำยๆ โครงกำร เช่น กำร
พัฒนำตูห้ ยอดเหรียญอัตโนมัตทิ ี่ใช้เทคโนโลยี IOT (ไอโอที), กำร
ใช้ Simulation Software ในกำรออกเเบบเเละวิเครำะห์ควำม
เเข็งเเรงของตระกร้ำใส่สนิ ค้ำ เเละกำรออกเเบบเเม่พมิ พ์ที่ใช้วสั ดุ
เคลือบสมัยใหม่ มีกำรประเมินควำมพร้อมในด้ำนอุตสำหกรรม
4.0 โดยมหำวิทยำลัยร่วมมือกับ บริษัท SCG เเละสถำบันวิจัย
ฟรำนโฮเฟอร์ ประเทศเยอรมัน ซึ่งกำรประเมินท�ำให้ทรำบถึง
Technology Gap ในกำรพัฒนำระบบในโรงงำน

บริษัทได้เข้ำร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำง
วิ ช ำกำร ระหว่ ำ ง มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ ำ
พระนครเหนือ (มจพ.) ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ อำคำร

าพกิ กรรม เ ินวิ่งเพื่อการกุศล

าพกิ กรรม การรวมบันทก ้อตกลงความรวมมือทางวิชาการ

รวม ต้าน ัย นาวก้าวนีเพื่อน้อง

กับ ม าวิทยาลัยเทค น ลยีพระ อมเกล้าพระนครเ นือ ม พ
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การเเ ง นทาง าการ ร า
รงเร น า มหา ท า รนครนทร ร
ร านม ร า ม ม

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม
3 รสชำติ จ�ำนวน 300 ชิ้น เเละถุงผ้ำฟำร์มเฮ้ำส์จ�ำนวน 300 ใบ
เเก่นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเเข่งขันทำงวิชำกำร ประจ�ำปี
2562 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร
(ฝ่ำยมัธยม)

านการ นุรก พ งงาน

ง

ม

บริษัทฯ ตระหนักและใส่ใจด้ำนสิ่งแวดล้อม จึงดูแลและ
ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน ให้มีระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภำพ ทั้งโรงงำนลำดกระบัง 1 โรงงำนลำดกระบัง 2
และโรงงำนบำงชั น รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้ มี กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
พลังงำน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำย
สิง่ แวดล้อม และเริม่ น�ำมำใช้ตงั้ แต่ปี 2559 และวำงแผนต่อเนือ่ ง
จนถึงปัจจุบัน โดยมีรำยละเอียดสำระส�ำคัญ ดังนี้
1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และ
นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรทบทวนและประเมินผลกำร
ด�ำเนินงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ
2. สนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณ และบุคลำกร
ในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรและกระบวนกำรผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
สังคม และคุณภำพสิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำร ขั้นตอน
กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้ำนมลพิษน�้ำ มลพิษอำกำศ
และมลพิษกำกอุตสำหกรรม
4. ร่วมมือกับคูค่ ำ้ เพือ่ ให้เกิดกระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม กำรบ�ำบัดฟืน้ ฟู
กำรเฝ้ำระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
6. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและจิตส�ำนึก ให้พนักงำน
ทุกระดับเกิดควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน

ครงการ นุรก พ งงาน ร า

1. กำรท�ำควำมสะอำดพืน้ ผิวแลกเปลีย่ นควำมร้อนของ
หม้อไอน�้ำ เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมร้อนที่ดีขึ้น ส่งผล
ท�ำให้ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงลดลง
2. กำรปรับอัตรำส่วนของอำกำศกับเชือ้ เพลิง ให้เหมำะ
สมต่ อ กำรเผำไหม้ ข องหม้ อ ไอน�้ ำ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรเผำไหม้
ที่สมบูรณ์ ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยำกำศ
และท�ำให้เชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรเผำไหม้ลดลง
3. กำรตรวจเช็คเชิงป้องกันลมรั่วของระบบอัดอำกำศ
(Air Compressor) โดยเป็นกำรตรวจเช็คอุปกรณ์ลมที่ใช้ใน
กระบวนกำรผลิต เพื่อป้องกันกำรรั่วไหล, ลดกำรท�ำงำนของ
ระบบอัดอำกำศ ส่งผลให้ท�ำงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ,
ประหยัดพลังงำน และยังช่วยยืดอำยุกำรใช้งำน
4. กำรติดตั้งพัฒนำระบบ IoT (internet of things)
ส�ำหรับระบบท�ำควำมเย็น (Chiller) โดยติดตั้งกำรวัดอุณหภูมิ,
วั ด พลั ง งำนไฟฟ้ ำ และวั ด อั ต รำกำรไหลของน�้ ำ ภำยในท่ อ
เพื่อช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์วำงแผนกำรใช้งำนเครื่องอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด ส่งผลท�ำให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง
5. กำรปรับปรุง ฉนวนเครื่องท�ำควำมเย็น เพื่อให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยนควำมเย็นของด้ำน Evaporation ได้ดีขึ้น ท�ำให้
ระบบท�ำควำมเย็นสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ใช้พลังงำนไฟฟ้ำน้อยลง

าพกิ กรรม การเเ ง ันทางวิชาการ ประ าป 2 2 รงเรียนสา ิตม าวิทยาลัยศรีนครินทรวิ ร ประสานมิตร ายมั ยม
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การ รหาร การร การ น ง นคา
ทเ นม ร ง
ม

บริ ษั ท ฯ ค� ำ นึ ง ถึ ง กำรด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมเสมอมำ จึงได้เพิ่มปริมำณรถขนส่งสินค้ำ ที่ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติ NGV ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงทีส่ ะอำด ปลอดภัย มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและมลภำวะทำงอำกำศน้อย โดยปัจจุบัน มีรถ
ขนส่งสินค้ำที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ NGV จ�ำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 2.78
ของรถขนส่งสินค้ำทั้งหมด
นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดในกำรสนับสนุนให้องค์กร
ใช้ทรัพยำกรพลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำมำกที่สุด จึงได้จัดให้มีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรขนส่งอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่
•
•

•
•

กำรก�ำหนดให้ใช้พำหนะอย่ำงเหมำะสม ในกำร
กระจำยสินค้ำไปยังร้ำนค้ำต่ำงๆ ในแต่ละพื้นที่
กำรพัฒนำระบบงำนกำรตรวจสอบและติดตำม
ยำนพำหนะ โดยใช้ระบบ GPS ช่วยควบคุมกำรขับ
รถของพนักงำน ให้มีควำมเร็วตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนด คือ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้
เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนน และช่วยลด
อั ต รำกำรเผำผลำญเชื้ อ เพลิ ง ที่ ม ำกเกิ น ควำม
จ�ำเป็น
ห้ำมมิให้พนักงำนจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้
ระหว่ำงกำรขนถ่ำยสินค้ำ เพือ่ ให้มกี ำรใช้เชือ้ เพลิง
น้อยที่สุด
กำรฝึกอบรมพนักงำนในหลักสูตร “ประสิทธิภำพ
กำรขับขี่ที่ประหยัดและปลอดภัย” เพื่อเป็นกำร
สร้ำงควำมตระหนักและประสบกำรณ์ ในกำรขับขี่
อย่ำงมีคุณภำพ

โดยกำรบริ ห ำรจั ด กำรน�้ ำ และของเสี ย ของโรงงำน
ลำดกระบัง 1 โรงงำนลำดกระบัง 2 และโรงงำนบำงชัน รวม 3
โรงงำน ได้ถูกออกแบบมำให้เหมำะกับกำรบ�ำบัดน�้ำเสียของ
โรงงำนโดยเฉพำะ ซึ่งสำมำรถบ�ำบัดน�้ำเสียได้ตำมมำตรฐำนที่
กำรนิคมฯ หรือกรมโรงงำนฯ ก�ำหนด โดยใช้กระบวนกำรบ�ำบัด
ทำงชีวภำพเป็นหลัก ได้แก่ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบไม่ใช้อำกำศ
ชนิด UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), EGSB
(Expanded Granular Sludge Bed) และ AS (Activated Sludge)
ซึ่งใช้พลังงำนและค่ำใช้จ่ำยต�่ำ ดังนี้
รงงาน า กร ง
• UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
รงงาน า กร ง
• EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)
รงงาน าง น
• EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)
และ AS (Activated Sludge)

การ รหาร การนา
งเ
ทเ นม ร ง
ม

ด้วยควำมตระหนักว่ำ น�้ำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ บริษัทฯ
จึงมีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผ่ำนระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียที่ได้มำตรฐำน ทีส่ ำมำรถช่วยลดปริมำณ
น�้ำทิ้งจำกกระบวนกำรผลิต ซึ่งระบบจะน�ำน�้ำจำกกระบวนกำร
ผลิ ตเข้ ำสู ่ กระบวนกำรบ� ำบัด ก่ อนถู ก น� ำ ไปพั กที่ บ ่ อ พั กน�้ ำ
แล้วจึงหมุนเวียนน�ำกลับมำใช้ใหม่ โดยน�ำมำใช้ประโยชน์ เช่น
ล้ำงยำนพำหนะ รดน�้ำต้นไม้ และล้ำงพื้นถนนในบริเวณโรงงำน
ทั้งนี้ ส�ำหรับน�้ำที่เหลือจำกกระบวนกำรบ�ำบัด ได้ปล่อยลงสู่รำง
ระบำยน�้ำของกำรนิคมอุตสำหกรรม และปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำ
สำธำรณะ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ม นิคมอุตสา กรรมลา กระบัง
นน ลองกรุง แ วงลาปลาทิว เ ตลา กระบัง
กรุงเทพ
2
ทรศัพท์ 232
ทรสาร 232

3

รงงาน าง น
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