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¢ŒÍÁÙÅ·Õ่ÊÓ¤ÑÞ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 
Financial Highlights 
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หมายเหตุ/Notes           
(1) ป 2555 (ปรับปรุงใหม) เพ่ือแสดงเปรียบเทียบกับป 2556 
 The figures for year 2012 are restated for comparative purpose with 2013 
(2) คำนวณจากจำนวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก 137.497 ลานหุน            
 ป 2556 มีการเพ่ิมทุน ดังนั้นจำนวนหุนสามัญจากเดิม 120,000,000 หุน เพ่ิมเปน 149,704,014 หุน            
 (ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว 149,704,014 บาท)           
 The calculation is based on 137.497 million ordinary shares of the weighted average number of shares. 
 The capital increase in 2013 increased existing ordinary shares from 120,000,000 to 149,704,014 shares  
 (registered capital of 150,000,000 Baht and issue and paid-up share capital of 149,704,014 Baht) 
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ฐานะการเงิน (ลานบาท) 
Financial Status (Million Baht) 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 
Investment in associated company 
สินทรัพยรวม  
Total assets 
หนี้สินรวม 
Total liabilities  
สวนของผูถือหุน 
Total ahareholders’ equity 
ผลประกอบการ (ลานบาท) 
Operation (Million Baht) 
รายไดรวม 
Total revenues 
รายไดจากการขาย   
Total sales 
ตนทุนขาย   
Cost of goods sold 
กำไรสำหรับป 
Net income for the year 
อัตราสวนทางการเงิน 
Financial Ratio  
อัตรากำไรสำหรับปตอรายไดจากการขาย (%) 
Net profit margin (%) 
อัตราการจายเงินปนผลตอกำไรสำหรับป (%) 
Dividends pay out ratio (%) 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 
Return on shareholders’ equity (%) 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%) 
Return on assets (%) 
อัตราสวนสภาพคลองตอหนี้สิน (เทา) 
Liquidity ratio (times) 
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 
Debit ratio to shareholders’ equity (times) 
ขอมูลหุนสามัญ (บาท)* 
Stock Data (Baht) 
ราคาพารตอหุน 
Par value per share 
มูลคาหุนตามบัญชี 
Book value per share  
กำไรสำหรับปตอหุน 
Basic earnings per share 

2,707.49  

447.75 

2,485.90 

1,306.95 

406.00 

1,504.91 

3,271.01 

477.01 

1,505.55 
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เศรษฐกิจโลกในป 2556 ขยายตัวรอยละ 2.9 โดยภาพรวมเศรษฐกิจ      
ของโลกยังคงออนแอ และเศรษฐกิจหลายๆ ประเทศขยายตัวลดลงจากป 2555 
ในขณะท่ีเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟนตัวอยางชาๆ เศรษฐกิจยุโรปเริ่มดีขึ้น สวน
เศรษฐกิจจีนชะลอตัวสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูสงออกในกลุมประเทศเกิดใหม สำหรับเศรษฐกิจไทยในป 2556 เร่ิมมีอัตรา
การขยายตัวชะลอลงจากตนปตั้งแตไตรมาสที่ 3 จากการท่ีกำลังซื้อในสินคา
อุปโภคและบริโภคหดตัว เน่ืองจากนโยบายรัฐที่สนับสนุนใหประชาชนซ้ือสินคา
คงทน เชน รถยนตคันแรก และบานหลังแรก ในปกอนหนาน้ี สวนในภาค
อุตสาหกรรมไดรับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐในการปรับขึ้นคาแรงงาน
ขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศ ตั้งแตป 2555 จนถึงป 2556 สงผลใหคาใชจายใน
การดำเนินงานสูงข้ึนรวมถึงบริษัทฯ ดวย ในขณะที่บริษัทฯ ยังไมสามารถปรับ
ราคาสินคาขายปลีกในประเทศใหสอดคลองกับภาระตนทุนที่สูงขึ้นได  

สำหรับในรอบป 2556 ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินที่แสดงตามวิธี
สวนไดเสีย) บริษัทฯ มีรายไดจากการขาย 1,486 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.4   
และมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 477 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.5 จากป 2555  
โดยเปนกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 124 ลานบาท (ลดลง
จากปกอนรอยละ 2.2) และเปนสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
จำนวน 352.6 ลานบาท (เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 10) และมีเหตุการณสำคัญ
ในระหวางป คือ 

• การเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยออกหุนสามัญเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม ซึ่ง
บริษัทฯ จำหนายไดทั้งสิ้น 29,704,014 หุน และไดรับเงินจากการเพ่ิมทุนสุทธิ 

The world economy in 2013 was grown by 2.9%.  In 
general, the global economy can be described as still 
vulnerable.  The economies of several countries grew at a rate 
lower than that of 2012. Presently, the US economy is on a 
slow path to recovery and the European economy is 
improving.  The Chinese economy, however, has been slowing 
down, which has effect on the economies of other countries, 
and particularly on exporters of emerging countries.  The Thai 
economy started to show signs of economic slowdown in the 
third quarter as the demand for consumer goods became 
weaker due to the government policy to encourage people to 
buy investment goods; namely, first car and first home, in the 
preceding year.  The manufacturing sector, including the 
Company, was affected by the government policy to increase 
the minimum wage nationwide to 300 Baht per day from 2012 
to 2013, which resulted in higher operating costs.  However, 
the Company still cannot increase domestic retail prices to 
reflect higher costs.  

The Company’s operating results (according to the 
Financial Statements in which the equity method is applied), 
show sales revenues totaling 1,486 million Baht, decreasing by 
0.4% and net profits totaling 477 million Baht, increasing by 
6.5% from 2012. Net profits from the Company’s own 
operation totaled 124 million Baht (decreasing from the 
previous year by 2.2%). The profit shared from the associate 

นายบุญเปยม เอี่ยมรุงโรจน  
ประธานกรรมการ 
 
Mr. Boonpiam Eamroongroj 
Chairman 

ÊÒÃ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
Message from the Board of Directors  

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� / Vision 

“à»š¹¼ÙŒ¹Óã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¹ÇÑμ¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¼ÅÔμÀÑ³±�¢ŒÒÇ 

ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ÊÙ§ÊØ´á¡‹¼ÙŒºÃÔâÀ¤ áÅÐà¡Ô´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ÊØ´” 

“To be the leader in rice product innovations yielding  

maximum consumer satisfaction and efficiency” 
 

ÀÒÃ¡Ô¨ / Mission 

1.  ¤Ø³ÀÒ¾´ÕÊÁ่ÓàÊÁÍáÅÐÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 

 Turning out consistently good quality and safe products 

2.  ÁÕμŒ¹·Ø¹·Õ่á¢‹§¢Ñ¹ä Œ́  

 Keeping costs at competitive levels 

3.  ÁÕ¹ÇÑμ¡ÃÃÁãËÁ‹æ ·Ñ้§·Ò§ Œ́Ò¹¼ÅÔμÀÑ³±� à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¼ÅÔμ 

 Being innovative in both products and production technology 

4. μÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒÍÂ‹Ò§Á×ÍÍÒªÕ¾ 

 Keeping customers satisfied as professionals 

5. ¤Ñ´ÊÃÃ ÊÃŒÒ§ ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã áÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ 

 ·Õ่à»š¹àÍ¡ÅÑ¡É³�ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·Õ่ÂÑ่§Â×¹ 

 Selecting, generating, and managing resources and 

 talents for sustainable competitiveness 
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company in which the Company has invested was 352.6 million 
Baht (increasing from the previous year by 10%).  During the last 
year, there were important developments as follows:  

•  Capital increase through rights offering: 29,704,014 shares 
were subscribed for and the net amount received from the capital 
increase was 356.4 million Baht. Money from the capital 
increase was used as working capital and for partial investment 
and capacity expansion.  As of December 31, 2013, 141.7 
million Baht of the capital increase money was still unspent.      

•  Product development to offer additional choice and to 
satisfy consumers’ requirements. New products launched were 
MAMA vegetarian tomyam rice vermicelli cup, MAMA radna 
rice vermicelli, and MAMA Jokcup Plus which came in four 
flavors: pork and seaweed, chicken and corn, salmon and 
vegetarian. 

•  Standardization of the production process to enhance 
competitiveness and to gain acceptance in the world market 
which will lead to further expansion of foreign markets.  The 
efforts resulted in a 6.6% increase of exports from the previous 
year and helped the Company to earn the Prime Minister’s 
Business Enterprise Award 2013 in the category of the Best AEC 
Business Enterprise, Group 2, with value of exports to ASEAN 
markets of 50 - 200 million Baht.  The awarding was organized 
by the Thailand Institute of Design and Innovation Promotion, 
Department of International Trade Promotion. 

• Organizational development The Company continuously 
attaches importance to corporate governance to ensure efficient 
business operation.  This has been rewarding as the Company 
was rated “Excellent” (Five-Star) for corporate governance of 
listed companies for 2013, as appraised by the Thai Institute of 
Directors.    

•  For 2014, the Company’s focus is on developing porridge 
products to penetrate niche domestic markets.  As for foreign 
markets, the focus is on development of products for penetra-
tion of new markets to build on the success of modernizing and 
standardizing the production process acceptable to foreign 
customers.  

The Company’s relentless commitment to developing the 
business, which has resulted in the success we now enjoy, will 
contribute to further enhancement of its potential and competi-
tiveness at the global level, and help in the  penetration of new 
AEC markets.               

On behalf of the Board of Directors, I would like to thank our 
shareholders, customers, suppliers, trading partners, financial 
institutions, government agencies and all parties concerned for 
the continuous support and trust kindly rendered to us. My thanks 
also go to all Company employees who have made dedicated 
efforts for the Company’s operation to achieve our common 
goals.  

จำนวน 356.4 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดนำเงินเพ่ิมทุนดังกลาวไปใชเปน       
เงินทุนหมุนเวียน และการขยายโครงการลงทุนและเพ่ิมกำลังการผลิตแลว
บางสวน และ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 คงเหลือเงินเพ่ิมทุนท่ียังไมไดใช
จำนวนเงิน 141.7 ลานบาท 

• การพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพ่ือเพ่ิมทางเลือกและตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค โดยออกผลิตภัณฑใหม ไดแก มามาคัพเสนหมี่ตมยำเจ  
มามาเสนหมี่ราดหนา และมามาโจกคัพพลัส ซึ่งมีจำนวน 4 รสชาติ ไดแก     
มามาโจกคัพพลัสรสหมูหมักผสมสาหราย มามาโจกคัพพลัสรสไกอบผสม
ขาวโพด มามาโจกคัพพลัสรสแซลมอน และมามาโจกคัพพลัสรสเจ 

• การพัฒนาระบบการผลิตเพ่ือใหอยูในระดับมาตรฐานสากล ชวย     
สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหเปนที่ยอมรับในตลาดโลก 
ซึ่งนำไปสูการขยายตลาดในตางประเทศใหเติบโตแพรหลายมากข้ึน และ
จากการดำเนินการดังกลาวสงผลใหยอดการสงออกในป 2556 เพ่ิมขึ้นรอยละ  
6.6 จากปกอน นอกจากน้ียังไดสงผลสะทอนใหบริษัทไดรับรางวัลผูประกอบ
ธุรกิจดีเดน ประจำป 2556 (Prime Minister’s Business Enterprise Award 
2013) ประเภท รางวัลผูประกอบการไทยยอดเย่ียมในตลาดอาเซียน (Best 
AEC Business Enterprise) กลุมที่ 2 มูลคาการสงออกสินคาในตลาด
อาเซียน 50–200 ลานบาท ซึ่งจัดโดยสถาบันสงเสริมการออกแบบและ
นวัตกรรมเพ่ือการคา กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

• การพัฒนาการจัดการองคกร บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการปฏิบัติ 
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน          
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ประจำป 
2556 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) (Excellent CG Scoring) ซึ่งจัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• ในรอบป 2557 บริษัทฯ มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑโจกเพ่ือเจาะกลุม
เปาหมายท่ีเฉพาะอยางชัดเจนสำหรับตลาดภายในประเทศ สวนตลาด        
ตางประเทศบริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาสินคา เพ่ือเขาชองทางการตลาด
ใหมๆ นอกเหนือจากตลาดเดิม ซึ่งเปนการตอยอดจากระบบการผลิตท่ีเปน
มาตรฐานสากลอันเปนที่ยอมรับจากลูกคาตางประเทศ  

จากความมุงมั่นในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาอยาง
สม่ำเสมอจนประสบความสำเร็จดังกลาว จะเปนสวนสนับสนุนในการเสริม
สรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขันระดับสากล รวมถึงการขยาย
ตลาดใหมเพ่ิมจากเดิมในกลุมประชาคมอาเซียน (AEC)               

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูถือหุน ลูกคาผูมี
อุปการะคุณ ซัพพลายเออร คูคา สถาบันการเงิน หนวยงานภาครัฐ และ         
ผูเก่ียวของทุกหนวยงาน ที่ใหการสนับสนุนและใหความไววางใจตอบริษัทฯ
ดวยดียิ่งเสมอมา ตลอดจนพนักงานของบริษัททุกคนที่ไดทุมเทความสามารถ
ในกิจการของบริษัทฯ เพ่ือบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายรวมกัน 

นายบุญเปยม เอี่ยมรุงโรจน / Mr. Boonpiam Eamroongroj 
ประธานกรรมการ / Chairman 





นายแพทยสุรพจน สุวรรณพานิช  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 
Dr. Surapoch Suwonpanich 
Independent Director /  
Audit Committee   
  

 
 
 
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย  
กรรมการ 
 
Mr. Apichart Thammanomai 
Director 

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป  
กรรมการ 
 
Dr. Pennapha Dhanasarnsilp 
Director 
 

 
รศ. สายสนม ประดิษฐดวง  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 
Associate Professor.  
Saisanom Praditdoung 
Independent Director /  
Audit Committee 
 

ดร. พจนี พะเนียงเวทย  
กรรมการ 
 
Dr. Pojjanee Paniangvait 
Director 

 
นายไชยรัตน เดชไกรศักดิ์ 
กรรมการอิสระ 
 
Mr. Chairat  Dejkraisak 
Independent Director 
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1.1 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· (Board of  Directors)   

ปจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริษัท นายพิพัฒน พะเนียงเวทย ตำแหนง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  

ตั้งแตเมษายน 2556 และคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11  คน 

1.1 Board of Directors 

1. นายบุญเปยม เอ่ียมรุงโรจน ประธานกรรมการบริษัท 
 Mr. Boonpiam  Eamroongroj Chairman 

2. นายพันธ  พะเนียงเวทย กรรมการผูจัดการ 
 Mr. Pun  Paniangvait               Managing Director 

3. นางสดใส หาญชนะ กรรมการ 
 Mrs. Sodsai  Hanchana                    Director 

4. นางสาวหทัยรัตน กวางจิตตอารีย กรรมการ 
 Ms. Hatairat  Kwangchit-aree               Director 

5. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย  กรรมการ 
 Mr. Apichart  Thammanomai             Director 

6. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป กรรมการ 
 Dr. Pennapha  Dhanasarnsilp                  Director 

7. ดร. พจนี                          พะเนียงเวทย กรรมการ 
 Dr. Pojjanee  Paniangvait                    Director 

8. พลโทพิศาล เทพสิทธา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 Lieutenant General Phisal  Thepsithar          Independent Director and Chairman of the Audit Committee 

9. นายแพทยสุรพจน สุวรรณพานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 Dr. Surapoch  Suwonpanich                   Independent Director / Audit Committee Member 

10. รศ. สายสนม ประดิษฐดวง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 Associate Professor Saisanom  Praditdoung               Independent Director / Audit Committee Member 

11. นายไชยรัตน เดชไกรศักด์ิ กรรมการอิสระ 
 Mr. Chairat  Dejkraisak                        Independent Director  

1. นายบุญเปยม เอ่ียมรุงโรจน ประธานกรรมการบริษัท 
 Mr. Boonpiam  Eamroongroj            Chairman 

2. นายพันธ  พะเนียงเวทย กรรมการผูจัดการ 
 Mr. Pun  Paniangvait            Managing Director 

3. นางสดใส หาญชนะ กรรมการบริหาร 
 Mrs. Sodsai  Hanchana                     Executive Director 

4. นางสาวหทัยรัตน กวางจิตตอารีย กรรมการบริหาร 
 Ms. Hatairat  Kwangchit-aree         Executive Director 

5. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย  กรรมการ 
 Mr. Apichart  Thammanomai           Director 

6. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป กรรมการ 
 Dr. Pennapha  Dhanasarnsilp            Director 

7. ดร. พจนี              พะเนียงเวทย กรรมการ 
 Dr. Pojjanee  Paniangvait                  Director 

 / Name 

 / Name 

 / Title 

 / Title 

เลขานุการบริษัท :   นางสาวณัฐกฤตา       ยอดวศิน 

  

: กรรมการสองคนลง

ลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเวน พลโทพิศาล 

เทพสิทธา นายแพทยสุรพจน สุวรรณพานิช รศ. สายสนม ประดิษฐดวง         

นายไชยรัตน เดชไกรศักด์ิ ดังน้ัน กรรมการสองในเจ็ดคนท่ีเหลือประกอบ

ดวย   

Company Secretary: Miss Nattakitta Yodvasin 
  

 The Board of Directors of the company is currently 
comprised of Mr. Pipat Paniangvait, Advisor to the Board of 
Directors since April, 2013 and eleven Directors. 

Authorized directors: Two directors, except Lieutenant 
General Phisal Thepsithar, Dr. Surapoch Suwonpanich, 
Associate Professor Saisanom Praditdoung and Mr. Chairat 
Dejkraisak, co-signing with the Company’s seal affixed. 
Therefore, two authorized directors are from the remaining 
seven as follows: 
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º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õ่ áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº 

¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

1. กรรมการตองมีความรู ความสามารถและประสบการณที่เปน

ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทท่ีตนเอง

เปนกรรมการ มีความต้ังใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 

2. กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค

และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตย

สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอ

ผูถือหุนโดยสม่ำเสมอ 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหนา ท่ีกำหนดนโยบายและทิศทาง         

การดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดำเนินการ   

ใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เพ่ือเพ่ิมพูนมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุด

ใหแกผูถือหุน 

4. คณะกรรมการควรติดตามการดำเนินการของบริษัทตลอดเวลา 

และควรไดรับรูถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดในสัญญา         

ที่เก่ียวของของบริษัท และควรกำชับใหฝายจัดการบอกกลาวเร่ืองที่สำคัญ

ของบริษัท เพ่ือใหการดำเนินการของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

5. คณะกรรมการควรดำเนินการใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  

และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล 

6. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพรอมที่จะ

ใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ        

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงต้ังกรรมการ และการกำหนด

มาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ

กรรมการอ่ืนๆ หรือฝายการจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเร่ืองที่มี

ผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย 

7. ในกรณีที่จำเปน คณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพ

จากท่ีปรึกษาภายนอกเก่ียวกับการดำเนินกิจการดวยคาใชจายของบริษัท 

8. คณะกรรมการควรจัดใหมีเลขานุการบริษัท เพ่ือชวยดูแลกิจกรรม

ตางๆ ของคณะกรรมการและชวยใหคณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติ     

ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของตางๆ 

9. คณะกรรมการควรจัดใหมีบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ ไดแก จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการของผูบริหารและ

พนักงานเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร 

: บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการ

บริษัทอยางสม่ำเสมออยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง โดยปกติเปนประจำทุก  

วันอังคารท่ี 3 ของเดือน ซึ่งไดจัดทำแผนตารางเวลากำหนดวันประชุม

ประจำป ไวลวงหนาเพ่ือใหกรรมการทุกทานทราบ และอาจมีการประชุม

พิเศษเพ่ิมตามความจำเปน โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน เพ่ือทบทวน

และพิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจนงบการเงิน

ประจำเดือนและกำหนดนโยบายการบริหารท่ีสำคัญและจำเปน โดยมี

เลขานุการบริษัทแจงวาระการประชุมใหคณะกรรมการทราบ ดวยการจัด

สงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและเอกสารประกอบการประชุม

ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ปกติการประชุมแตละคร้ังจะใช

เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง  

: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2551 เม่ือ

วันท่ี 21 สิงหาคม 2551 ไดมีมติแตงต้ังเลขานุการบริษัท คือ นางสาว

ณัฐกฤตา ยอดวศิน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน เปนเลขานุการบริษัท 

ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิและประสบการณที่เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานของ

บริษัทดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

Roles, duties and responsibilities of the  
Board of Directors 

1. Directors shall have knowledge, competency and 
experience useful for the business, interest in the business of 
the Company to which they belong, willingness and business 
ethics. 

2. Directors shall perform their duties in accordance with 
laws, the Company’s objectives and Articles of Association as 
well as the resolutions of the Shareholders’ Meetings with 
integrity, protection of the Company’s interests, and consistent 
accountability to the shareholders. 

3. The Board of Directors has a duty to set policies and 
directions for the Company and to supervise management in 
implementing the policies efficiently and effectively in order to 
maximize the business’s economic value and shareholders’ 
wealth. 

4. The Board of Directors should always monitor the 
operations of the Company and be aware of the compliance 
with laws and contractual provisions related to the Company 
and should instruct management to report important issues so 
that the Company can be operated effectively. 

5. The Board of Directors should ensure that the Company 
has effective internal control and internal audit systems. 

6. Independent directors and non-executive directors 
should be ready to exercise their judgment independently in 
determining strategies on administration, resources utilization, 
appointment of directors, and determination of operating 
standards and be ready to object to the acts of other directors 
or management in case they disagree in matters affecting the 
equitable treatment of shareholders. 

7. In case of necessity, the Board of Directors may seek 
outside professional advice about the Company’s operations at 
the Company’s expense. 

8. The Board of Directors should have a Company 
Secretary assist in handling the business of the Board of 
Directors and ensuring that the Board of Directors and the 
Company comply with laws and relevant regulations. 

9. The Board of Directors should see to it that there are 
provisions on business codes of conduct; namely, business 
ethics, directors’ code of conduct, management and 
employee’s codes of conduct, as operational guidelines in the 
organization.  

Board of Directors’ Meetings: The Company holds a 
meeting of the Board of Directors at least once a month, 
normally on the 3rd Tuesday of the month, and additional 
meetings may be convened as necessary. The meetings are 
scheduled for the whole year so that the Directors can plan in 
advance.  The Board of Directors’ meeting is convened with 
pre-determined agenda to consider the Company’s 
performance and operations as well as monthly Financial 
Statements and to lay down important and necessary policies, 
with the Company Secretary notifying the Board of the agenda 
by sending a notice together with meeting documents to the 
Directors at least seven days in advance. The meeting normally 
takes about 2-3 hours. 

Company Secretary: The Board of Directors’ meeting, 
Session 8/2008, on August 21, 2008, resolved to appoint Miss 
Nattakitta Yodvasin, Accounting and Finance Manager, who 
has suitable qualifications and experience, to serve as 
Company Secretary in order for the Company to operate 
efficiently in accordance with the principle of good corporate 
governance. 

Duties of the Company Secretary (Section 89/15) 
(1) Prepare and keep the following documents: 
  (a)  A register of directors 
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 / Name  / Title 

หนาท่ีของเลขานุการบริษัท (ม.89/15) 

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้ 

 (ก) ทะเบียนกรรมการ 

 (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุม 

  คณะกรรมการและรายงานประจำปบริษัท 

 (ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 

(3) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด    

: เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ 

ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริตรวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 

โดยใชเกณฑพิจารณาเก่ียวกับกรรมการบริษัท (ม.89/23) หากเลขานุการบริษัทไม

ปฎิบัติตามหนาท่ีที่กำหนดหรือฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกฎหมายใน พ.ร.บ. ฉบับ        

ดังกลาวแลว ตองระวางโทษปรับหรือจำคุกหรือทั้งจำท้ังปรับ ซึ่งขึ้นอยูกับการกระทำ

ความผิดน้ันๆ ในแตละมาตราท่ีขอกฎหมายกำหนดไว 

ในกรณีที่ เลขานุการบริษัทพนจากตำแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได          

ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายในเกาสิบวันนับแต      

วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตำแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี และให            

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายใหกรรมการบริษัททานใดทานหน่ึง    

ปฏิบัติหนาท่ีแทนในชวงเวลาดังกลาว 

เลขานุการบริษัทไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และ         

จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการของบริษัท               

โดยกรรมการแตละทานไดรับรายงานการประชุมลวงหนากอนการรับรอง             

ไมนอยกวา 7 วัน 

 

1.2 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº  

ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือชวยในการกำกับดูแลกิจการ

ของบริษัทข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2542  มีวาระการดำรงตำแหนง

คราวละ 1 ป หรือมีวาระเทาเพียงจำนวนท่ียังคงมีอยูในคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระมีสิทธิไดรับเลือกกลับเขามาใหมได และ

กำหนดชวงของวาระการดำรงตำแหนงคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับ        

คณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันพุธท่ี 24 เมษายน 2556 ได

แตงตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ทานจาก 4 ทาน ใหดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ 

มีวาระการดำรงตำแหนง 1 ป ตั้งแตเดือนเมษายน 2556 – มีนาคม 2557  

  (b)  Notices of the Board of Directors meetings,  
   minutes of the Board of Directors’ meetings,  
   and the Company’s annual reports 
  (c) Notices and minutes of the Shareholders’  
   Meetings 
(2) Keep a report on vested interest filed by directors 

or executives 
(3) Perform any other acts as specified by the Capital 

Market Supervisory Board 
Responsibilities: The Company Secretary shall 

perform duties with responsibilities, care and integrity, in 
compliance with laws, the Company’s objectives, the 
Articles of Association of the Company, resolutions of the 
Board of Directors and the Shareholders’ Meetings. For 
this purpose, the provisions about the Company’s directors 
(Section 89/23) shall apply. In case the Company 
Secretary fails to perform the duties as specified or 
breaches the provisions of the law, he/she shall be subject 
to a fine or imprisonment or both, depending on the 
offense as specified in the relevant sections of the law.  

In case the Company Secretary vacates his/her position 
or is capable of performing duties, the Board of Directors 
shall appoint a new Company Secretary within 90 days 
from the date on which the Company Secretary has 
vacated his/her position or has been incapable of 
performing duties. In this regard, the Board of Directors is 
empowered to assign a director to perform the duties as a 
substitute during such period. 

The Company Secretary shall take the minutes of the 
meetings in writing and keep the minutes adopted by the 
Board of Directors, with each director receiving the 
minutes at least seven days in advance of the minute 
adoption. 

 

1.2 Audit Committee  
The Audit Committee was first appointed by the Board 

of Directors on October 19, 1999, to assist in the 
supervision of the Company’s business activities, with a 
term of one year or equal to the remaining term in the 
Board of Directors. Retired members may be reelected and 
the term in office of the Audit Committee is the same as 
that of the Board of Directors. 

The Board of Directors’ Meeting, Session 4/2013, on 
April 24, 2013, appointed three of the four Independent 
Directors as Members of the Audit Committee with a term 
of one year from April, 2013 to March, 2014. 

1. พลโทพิศาล เทพสิทธา            ประธานกรรมการตรวจสอบ  มีความรูดานบัญชีและการเงิน 

       ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
Lieutenant General Phisal  Thepsithar Chairman of the Audit Committee,  with knowledge in accounting  
      and finance for use in reviewing  
      the Company’s Financial  
      Statements 

2. นายแพทยสุรพจน   สุวรรณพานิช         กรรมการตรวจสอบ                  มีความรูดานบริหารจัดการ 

Dr. Surapoch  Suwonpanich Audit Committee member,   with knowledge in management 

3.   รศ. สายสนม            ประดิษฐดวง กรรมการตรวจสอบ         มีความรูดานอาหาร 

Mrs. Saisanom  Praditdoung     Audit Committee member,   with knowledge in food 

กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทานท่ีดำรงตำแหนงดังกลาว  ไมไดถือหุนของบริษัท  
The three Audit Committee Members hold no shares of the Company.      

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  คือ  นางสาวหทัยรัตน  กวางจิตตอารีย 
Miss Hatairat Kwangchit-aree is the Secretary to the Audit Committee. 
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¢Íºà¢μ Ë¹ŒÒ·Õ่ áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº 

¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº  

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และ

ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน   

ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบ    

เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพ่ือ  

ทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอคาตอบแทนของบุคคล       

ดังกลาว  รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขา

รวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกำหนดของตลาด      

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุ

สมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวใน

รายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

 (ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของ 
  รายงานทางการเงินของบริษัท 
 (ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
  ของบริษัท 
 (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย 
  และตลาดหลักทรัพย  ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง 
  ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
 (ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
 (จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมคีวามขัดแยงทาง 
  ผลประโยชน 
 (ฉ)  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวม 
  ประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน         
 (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร (Charter) 
 (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต 
  ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก 
  คณะกรรมการบริษัท 

7. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ      

มีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยาง

มีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ใหคณะ-

กรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดำเนินการ

ปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   

 (ก) รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

 (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญใน 

  ระบบควบคุมภายใน 

 (ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

  ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ 

  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

Scope, Duties and Responsibilities of the Audit 
Committee 

1. To conduct reviews to ensure that the Company has 
accurate and adequate financial reporting. 

2. To conduct reviews to ensure that the Company has an 
internal control system and an internal audit system which are 
appropriate and effective and to review the independence of 
the internal audit function, as well as approve the appointment, 
transfer and termination of the head of the internal audit 
function or any other units responsible for internal auditing. 

3. To conduct reviews to ensure that the Company 
complies with the laws governing securities and exchange, the 
regulations of the Stock Exchange of Thailand, and other 
relevant laws. 

4. To select and nominate an independent person to be 
appointed the external auditor, and to propose remuneration for 
the person, as well as to attend at least one meeting in a year 
with the external editor without management attendance. 

5. To review connected transactions or transactions with 
potential conflict of interest, to ensure that they are in 
accordance with the laws and the regulations of the Stock 
Exchange of Thailand and to assure their reasonability and 
maximum benefit to the Company. 

6. To prepare the Audit Committee’s report for disclosure 
in the Company’s Annual Report. The report is to be signed by 
the Chairman of the Audit Committee and must contain at least 
the following information: 

 (a) Comment on the accurateness, completeness and  
   credibility of the Company’s financial report, 
 (b) Comment on the adequacy of the Company’s  
   internal control system. 
 (c) Comment on the compliance with the securities  
   and exchange law, regulations of the Stock  
   Exchange of Thailand or laws relating to business  
   of the Company. 
 (d)  Comment on the suitability of the Auditor 
 (e)  Comment on transactions which potential conflict  
   of interest 
 (f) The number of meetings of the Audit Committee  
   and the attendance of each of the Committee  
   members 
 (g) Overall opinion or observation derived by the  
   Audit Committee from the performance of duties  
   in accordance with the Charter. 
 (h) Any other report which should be made to the  
   shareholders and general investors within the scope  
   of duties and responsibilities assigned by the Board  
   of Directors. 
7. In the course of performance of duty, if the Audit 

Committee comes across or suspects any of the transactions or 
actions listed below which may have material effects on the 
Company’s financial position or operation, the Audit 
Committee shall report to the Board of Directors for corrective 
action to be taken within the time deemed appropriate by the 
Audit Committee. 

 (a) Transactions with conflict of interest 
 (b) Fraud or irregularity or material defect in the  
   internal control system 
 (c) Infringement of law or any regulations of the Stock   
   Exchange of Thailand 
If the Board of Directors or Management does not take 

corrective action within the specified time, any member of the 
Audit Committee may report the matter to the Office of the 
Securities and Exchange Commission or the Stock Exchange 
of Thailand. 
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(8) To provide support and take follow-up action 
to ensure that the Company has an effective risk 
management system. 

(9) To review and revise the Audit Committee 
Charter and submit it to the Board of Directors for 
approval. 

(10) To perform any other act as delegated by the 
Board of Directors and approved by the Audit 
Committee empowered by the Company regulation 
and laws. 

In performing the duties above, The Audit 
Committee is directly responsible to the Board of 
Directors while the responsibilities for all activities of 
the company towards third persons are still vested in 
the entire Board of Directors 

Note: The Audit Committee’s Charter cited above 
was amended to be in compliance with the Notification 
of the Stock Exchange of Thailand in 2008. The 
amendment was approved by the Board of Directors at 
Meeting Session 2/2009 convened on February 24, 
2009 and disclosed to the Stock Exchange on 
February 25, 2009.  The charter was further revised 
and approved by the Board of Directors at Meeting 
Session 2/2011 on February 23, 2011. 

 
The Audit Committee holds meetings regularly 

and reports to the Board of Directors every three 
months.  Special meetings are held as required.  In 
2013, the Committee held four meetings, each 
attended by individuals concerned as follows: 

- Four meetings with the CPA and the Manager of  
 the Accounting and Finance Department, to  
 review the Quarterly and the Annual Financial  
 Statements 
- Four meetings with Management and Internal  
 Audit.  
- One meeting with the CPA without the presence  
 of Management 
- One risk management meeting agenda. 

 
1.3 Nomination/Remuneration Committee  

To comply with the Company’s policy on good 
corporate governance regarding nomination/
remuneration to help make the operations of the Board 
of Directors transparent and equitable to all 
stakeholders, and to ensure appropriate determination 
of remunerations and forms of remunerations to the 
Directors, the Board of Directors at its Meeting, 
Session 4/2013 on April 24, 2013, resolved to appoint 
the Nomination and Remuneration Committee to 
perform such duties.  

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร ไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข

ภายในเวลาท่ีกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ

หรือการกระทำดังกลาว ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลัก-

ทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

8. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงอยางมี

ประสิทธิภาพ 

9. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอตอ        

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามขอบังคับของบริษัท และกฎหมาย 

ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ

ตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบใน

การดำเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 

หมายเหตุ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับดังกลาวขางตนไดมีการ-
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหเปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2551 ซึ่งผานมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เม่ือวันที่ 24 
กุมภาพันธ 2552 และไดเปดเผยขาวในตลาดหลักทรัพยฯ เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 
2552 ตอมาคณะกรรมการบริษัทไดปรับปรุงแกไขและผานการอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554  

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสม่ำเสมอและรายงานตอคณะ

กรรมการบริษัททุกๆ 3 เดือนและเมื่อมีกรณีพิเศษ สำหรับในป 2556 มีการประชุม   

ทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในแตละครั้งมีวาระการประชุมรวมกับบุคคลที่เก่ียวของ ดังนี้ 

- วาระการประชุมระหวางผูสอบบัญชีรับอนุญาตกับผูจัดการฝาย 

 บัญชีและการเงิน 4 ครั้ง ในการสอบทานงบการเงินไตรมาสและ   

 งบประจำป  

-  วาระการประชุมกับหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทรวมกับ 

 ฝายบริหาร 4  ครั้ง  

- วาระการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยไมมีฝาย 

 บริหาร 1 ครั้ง 

-  วาระการประชุมการบริหารความเส่ียง 1 ครั้ง  

 

1.3 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡ÓË¹´¤‹ÒμÍºá·¹  

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในดานเก่ียวกับ

การสรรหากรรมการและกำหนดคาตอบแทน เพ่ือทำหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรมกับผูมีสวนไดเสียทุก

กลุม ตลอดจนการกำหนดการจายคาตอบแทนและรูปแบบคาตอบแทนของ

กรรมการบริษัทอยางเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดคาตอบแทนเพื่อทำหนาท่ีดังกลาว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 Mr. Pipat  Paniangvait             Chairman of the Nomination and Remuneration Committee 

2. นายบุญเปยม เอ่ียมรุงโรจน กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 Mr. Boonpiam  Eamroongroj  Member of the Nomination and Remuneration Committee 

3. พลโทพิศาล     เทพสิทธา  กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 Lieutenant General Phisal  Thepsithar Member of the Nomination and Remuneration Committee 

รายชื่อ / Name ตำแหนง / Title 
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ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา ดังนี้ 

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขาดำรง

ตำแหนงกรรมการบริษัท 

2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท เพ่ือแตงตั้ง

เปนกรรมการบริษัท ดังนี้ 

 2.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา เพ่ือใหมี 

  องคประกอบและคุณสมบัติ ตามกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

  และกำหนดวิธีการเสนอ รายช่ือผูมีคุณสมบัติ 

 2.2 คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผูมี 

  ความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการ พรอมเหตุผลประกอบและ 

  นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

  2.3 คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือก 

  ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอ  

  ตามจำนวนที่ตองการเพ่ือดำเนินการแตงตั้งตามขอบังคับของ 

  บริษัท 

3. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและนำเสนอตอ        

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ 

4.  ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับการกำหนดคาตอบแทน  

ดังน้ี 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแตละป 

2. พิจารณากำหนดวงเงินคาตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดย

พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติ   

จากท่ีประชุมผูถือหุน และจำนวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมาเพ่ือนำเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

3. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผล

การปฏิบัติงาน อำนาจหนาท่ีและปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินท่ีผูถือหุน

ไดอนุมัติและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 

4. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

(ที่มิไดดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจ

หนาท่ี และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

อนุมัติ 

5.  ปรับปรุงและแกไขกฏบัตรคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน และนำเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

6.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยในป 2556 (เม.ย. 56 - มี.ค. 57) คณะกรรมการสรรหาและกำหนด       

คาตอบแทน ไดมีการประชุม 2 ครั้ง และไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

เก่ียวกับกรรมการท่ีออกตามวาระ 4 ทาน และเสนอคาตอบแทนกรรมการบริษัท

ของป 2556  

Scope, duties and responsibilities with regard to 
nomination: 

1. To consider nominating qualified persons to be 
appointed as directors of the Company 

2. To specify methods and criteria for nominating persons 
to be appointed as directors of the Company, covering: 

 2.1 Specification of the qualifications of candidates  
   to be nominated, with the elements and  
   qualifications in compliance with relevant laws  
   and regulations, and determine the method of  
   nomination of qualified persons. 
 2.2 Reporting of the results of the selection and  
   nominating persons qualified for directorship  
   with supporting reasons to the Board of Directors. 
 2.3 Selection by the Board of Directors of qualified  
   persons from the nomination list provided by the  
   Nomination Committee at the number required by  
   the Company’s Articles of Association. 
3. To revise the Nomination Committee’s Charter and 

propose revisions to the Board of Directors for approval. 
4. To perform any other act as assigned by the Board of 

Directors. 
 
Scope, duties and responsibilities with regard to 

remuneration: 
1. To evaluate the performance of the Board of Directors 

for each year 
2. To determine the limits of the remuneration for the 

Directors based on Company performance, the limits 
approved by the shareholders’ meeting and the amounts of 
compensation paid in the previous year for submission to the 
Board of Directors and subsequently to the shareholders’ 
meeting for approval. 

3. To allocate the compensation to the Directors based on 
the performance, authorities, duties and responsibilities within 
the limit approved by the shareholders’ meeting and propose 
the allocation to the Board of Directors for approval. 

4. To allocate the compensation to the members of the 
Remuneration Committee) who are not Directors) and 
determine their compensation based on the performance, 
authorities, duties and responsibilities and propose the 
allocation to the Board of Directors for approval. 

5. To revise the Remuneration Committee’s Charter and 
propose revisions to the Board of Directors for approval. 

6. To perform any other act as assigned by the Board of 
Directors. 

In 2013 (April, 2013 – March, 2014), the Nomination and 
Remuneration Committee held two meetings and reported the 
retirement by rotation of four Directors, as well as proposed 
compensation for the Directors to the Board of Directors for 
2013. 

There are four Independent Directors as follows: 
กรรมการอิสระ  ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี ้  

1. พลโทพิศาล              เทพสิทธา กรรมการอิสระ 
 Lieutenant General Phisal  Thepsithar Independent Director 

2. นายแพทยสุรพจน    สุวรรณพานิช กรรมการอิสระ 
 Dr. Surapoch  Suwonpanich Independent Director  

3. รศ.สายสนม             ประดิษฐดวง กรรมการอิสระ 
 Assoc.Prof. Saisanom  Praditdoung Independent Director 

4.    นายไชยรัตน           เดชไกรศักด์ิ กรรมการอิสระ 
 Mr. Chairat    Dejkraisak Independent Director 

รายชื่อ / Name ตำแหนง / Title 
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The Nomination Committee, whose members are the same as those of the Remuneration Committee, comprises three persons as 
follows: 

There are four members of the Executive Committee as follows: 

Management consists of ten executives as follows: 

กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดคาตอบแทน เปนกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังน้ี 

กรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังน้ี 

คณะผูบริหาร ประกอบดวยผูบริหาร จำนวน  10 คน  ดังน้ี 

1. นายพิพัฒ                    พะเนียงเวทย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

Mr. Pipat  Paniangvait       Chairman of the Nomination and Remuneration Committee 

2.   นายบุญเปยม              เอ่ียมรุงโรจน   กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

Mr. Boonpiam  Eamroongroj  Member of the Nomination and Remuneration Committee 

3. พลโทพิศาล                เทพสิทธา กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 Lieutenant General Phisal  Thepsithar Member of the Nomination and Remuneration Committee    

 / Name 

 / Name 

 / Name 

 / Title 

 / Title 

 / Title 

1. นายบุญเปยม         เอ่ียมรุงโรจน ประธานกรรมการบริษัทฯ เขาดำรงตำแหนง พ.ค. 56 
                                                              (ระหวาง ม.ค. - เม.ย. 56 ดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการ) 
 Mr. Boonpiam  Eamroongroj               Chairman – Appointed in May, 2013  

   (Serving as Managing Director between January-April, 2013) 

2.  นายพันธ พะเนียงเวทย กรรมการผูจัดการ เขาดำรงตำแหนง เม.ย. 56 
 Mr. Pun  Paniangvait Managing Director - Appointed in April, 2013 

3. นางสาวหทัยรัตน กวางจิตตอารีย กรรมการบริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการดานการผลิต และ Administration 
 Ms. Hatairat  Kwangchit-aree          Executive Director, and Assistant Managing Director of  

   Production and Administration 

4.   นางสดใส หาญชนะ กรรมการบริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการดานการตลาด 
 Mrs. Sodsai  Hanchana                    Executive Director and Assistant Managing Director Marketing 

5. นายประเสริฐ เตชพาหพงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการดานวิศวกรรม  
 Mr. Prasert  Tachapahapong           Assistant Engineering Managing Director 

6.   นายกองศักด์ิ          ผลพฤกษา ผูจัดการฝายผลิต 
 Mr. Kongsak  Pholpluksa                   Production Manager 

7.   นางสมปอง เผือกศรี ผูจัดการฝายผลิต (นวัตกรรม) 
 Mrs. Sompong  Phueaksri Production Manager (Innovation)      
8.   นายเกียรติชัย     ถวัลยวิชชจิต               ผูจัดการวิศวกรรม 
 Mr. Kiettichai  Thawanyawitchajit      Senior Engineering 

9. นางสาวณัฐกฤตา    ยอดวศิน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
 Miss Nattakitta  Yodvasin                      Accounting & Finance Manager 

10. นายธนบัตร            ประดิษฐ          ผูจัดการฝายการตลาดตางประเทศ 
 Mr. Thanabat  Pradit               International Marketing Department Manager  

: ผูบริหารของบริษัท เปนผูบริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
Note: The Company’s “executives” are as defined by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC). 

1. นายบุญเปยม                 เอ่ียมรุงโรจน ประธานกรรมการบริษัทฯ เขาดำรงตำแหนง พ.ค. 56  

   (ระหวาง ม.ค. - เม.ย. 56 ดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการ) 

Mr. Boonpiam  Eamroongroj             Chairman – Appointed in May, 2013  

  (Serving as Managing Director between January - April, 2013) 

2. นายพันธ พะเนียงเวทย กรรมการผูจัดการ เขาดำรงตำแหนง เม.ย. 56 

Mr. Pun  Paniangvait Managing Director - Appointed in April, 2013 

3.  นางสาวหทัยรัตน กวางจิตตอารีย กรรมการบริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการ 

Ms. Hatairat  Kwangchit-aree            Executive Director and Assistant Managing Director 

4. นางสดใส หาญชนะ กรรมการบริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการ 

Mrs. Sodsai  Hanchana                   Executive Director and Assistant Managing Director 

BeMedia_MaMa 2013_006-017_Pro3.indd   13 3/13/14   10:39:25 PM
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คณะกรรมการ
บริษัท 

รวม 12 คร้ัง/ป 
Board of 
Directors 

(12 sessions) 

ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการบริษัท 

รวม 12 คร้ัง/ป 
Advisor of the 

Board of Directors 
(12 sessions) 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

รวม 4 คร้ัง/ป 
Audit Commitee 

(4 sessions) 

ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป รวม 1 คร้ัง/ป 

Annual General 
Meeting of 

Shareholders  
(1 session) 

คณะกรรมการสรรหา 
และกำหนดคาตอบแทน 

รวม 3 คร้ัง/ป 
Nomination and  
Remuneration 

Committee (3 sessions) 

1.  นายพิพัฒ พะเนียงเวทย 

 Mr. Pipat Paniangvait 

2.  นายบุญเปยม เอ่ียมรุงโรจน 

 Mr. Boonpiam Eamroongroj 

3.  นายพันธ พะเนียงเวทย 

 Mr. Pun  Paniangvait 

4.  นางสดใส หาญชนะ 

 Mrs. Sodsai Hanchana 

5.  นส. หทัยรัตน กวางจิตตอารีย 

 Ms. Hatairat Kwangchit-aree 

6.  นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย 

 Mr. Apichart Thammanomai 

7.  ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป 

 Dr. Pennapha Dhanasarnsilp 

8.  พลโท พิศาล เทพสิทธา 

 Lt.Gen. Phisal Thepsithar 

9.  นายแพทยสุรพจน สุวรรณพานิช 

 Dr. Surapoch Suwonpanich 

10.  รศ. สายสนม ประดิษฐดวง 

 Assoc.Prof. Saisanom Praditdoung 

11. ดร. พจนี พะเนียงเวทย 

 Dr. Pojjanee Paniangvait 

12.  นายไชยรัตน เดชไกรศักด์ิ 

 Mr. Chairat Dejkraisak 

12/12   

 

 12/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

11/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

11/12 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

 

  

 

  

 

  

 

4/4 

 

  

 

  

 

4/4 

 

4/4 

 

4/4 

3/3 

 

 2/3* 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

3/3 

รายชื่อ / Name 

การประชุม / Meeting 

หมายเหตุ: การประชุม 1 ครั้งที่ไมไดเขาประชุม เน่ืองจากเปนผูมีสวนไดเสียในวาระการประชุม 
Note: In absence once as being a vested interest. 
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Holdings of the Company’s shares by directors and management 
The holdings of the Company’s shares by directors and management 

of the Company, as at December 31, 2013, and 2012 were as follows: 

การถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทมีการถือหลักทรัพยบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้ 

ผูถือหลักทรัพย-ที่ปรึกษา/Securities holder-Advisor 
 นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย 
 Mr. Pipat  Paniangvait 

 
ผูถือหลักทรัพย-กรรมการบริษัท / Securities holder-Director 
1. นายบุญเปยม เอ่ียมรุงโรจน 
  Mr. Boonpiam  Eamroongroj 

2.   นายพันธ                 พะเนียงเวทย 
   Mr. Pun  Paniangvait 

3. นางสดใส                หาญชนะ 
 Mrs. Sodsai  Hanchana 

4. นางสาวหทัยรัตน    กวางจิตตอารีย 
 Ms. Hatairat  Kwangchit-aree 

5. นายอภิชาติ              ธรรมมโนมัย 
 Mr. Apichart  Thammanomai 

6. ดร. เพ็ญนภา             ธนสารศิลป 
 Dr. Pennapha  Dhanasarnsilp  

7.  พลโทพิศาล             เทพสิทธา 
 Lt.Gen. Phisal  Thepsithar 

8.  นายแพทยสุรพจน    สุวรรณพานิช 
 Dr. Surapoch  Suwonpanich 

9. รศ.สายสนม           ประดิษฐดวง   
 Assoc.Prof. Saisanom Praditdoung    
10. ดร.พจนี                  พะเนียงเวทย 
 Dr. Pojjanee  Paniangvait 

11. นายไชยรัตน          เดชไกรศักด์ิ 
 Mr. Chairat  Dejkraisak 

 
ผูถือหลักทรัพย-ผูบริหาร / Securities holder-Executive 
1.  นายประเสริฐ        เตชพาหพงษ 

 Mr. Prasert  Tachapahapong 

2. นายกองศักด์ิ          ผลพฤกษา 
 Mr. Kongsak  Pholpluksa 

3.  นายเกียรติชัย         ถวัลยวิชชจิต 
 Mr. Kiettichai  Thawanyawitchajit 

4.  นางสาวณัฐกฤตา    ยอดวศิน 
 Ms. Nattakitta  Yodvasin 

5.  นายธนบัตร           ประดิษฐ 
 Mr. Thanabat  Pradit     

6.  นางสมปอง เผือกศรี 
 Mrs. Sompong  Phueaksri 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร/ 
Name of Director and Executive 

จำนวนหุน ณ 31 ธันวาคม (มูลคาหุนละ 1 บาท) /  
Number of shares As at December 31 (par value = 1 Baht) 

2556/2013 2555/2012 เพิ่ม(ลด)จากปกอน 
Increase (Decrease) from the  

previous year 

หมายเหตุ: 1 รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
              2. ที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันพุธท่ี 24 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 120 ลานบาท เปน 150 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจำนวน   
  30 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิม 4 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม   
Note:  1. Including the shareholding of spouse and minor children 
 2.  The shareholders’ meeting No.1/2013 on April 24, 2013 passed a resolution to increase authorized share capital from 120 million baht to 150 million baht  
  by issuing 30 million ordinary shares of 1 baht par value per share on the basis of 1 new share for every 4 existing shares to existing shareholders. 

19,373,712 
 
 
 

140,750 
 

10,000 
 

52,500 
 

120,000 
 

2,500 
 

24,975 
 

- 
 

- 
 

- 
 

36,875 
 

- 
 
 
 

1,000 
 

22,000 
 

750 
 

35,350 
 

375 
 

- 
 

15,498,970 
 
 
 

752,600 
 

- 
 

106,000 
 

96,000 
 

2,000 
 

19,980 
 

- 
 

- 
 

- 
 

29,500 
 

- 
 
 
 

800 
 

17,600 
 

600 
 

28,280 
 

300 
 

- 
 

3,874,742 
 
 
 

(611,850) 
 

10,000 
 

(53,500) 
 

24,000 
 

500 
 

4,995 
 

- 
 

- 
 

- 
 

7,375 
 

- 
 
 
 

200 
 

4,400 
 

150 
 

7,070 
 

75 
 

- 
 

19,820,787  รวม/ Total 16,552,630 3,268,157 
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1.2  คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร หมายถึง กรรมการ-

บริหารและผูบริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผูจัดการลงมา และ          

ผูบริหารในระดับเทียบเทารายท่ีสี่ทุกราย และ ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 

มีจำนวน 10  ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารและพนักงาน 

1.2 Remuneration of executive directors and executives: 
The executive directors and the first four top executives after 
the Managing Director and four other executives at the same 
level, totaling ten persons, received remuneration in their 
capacities as executives and employees as shown below. 

ป 2555/ 
year 2012 

ป 2556/ 
year 2013 

10. นายแพทยสุรพจน สุวรรณพานิช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 Dr. Surapoch  Suwonpanich  Member of the Audit Committee,  

   and Independent Director 

11. รศ. สายสนม ประดิษฐดวง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 Assoc.Prof. Saisanom  Praditdoung  Member of the Audit Committee and Independent  

   Director 

12. ดร. พจนี พะเนียงเวทย กรรมการ 
 Dr. Pojjanee  Paniangvait  Director 

13. นายไชยรัตน เดชไกรศักด์ิ กรรมการอิสระ 
 Mr. Chairat  Dejkraisakr   Independent Director 

566,000 
 
 

566,000 

 
470,000 

 
462,000 

 
5,659,500 

รายชื่อ / Name ตำแหนง / Title 
คาตอบแทน / Remuneration 

570,000 
 
 

570,000 

 
460,000 

 
500,000 

 
6,187,500 

 1) วงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ผานการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนป 2556 ไมเกิน 8 ลานบาท 
 The Shareholders’ Meetings approved the remunerations of the Board of Directors in the total amount not exceeding eight million Baht for 2013. 
2) คาตอบแทนกรรมการนับจากเดือนเมษายน 2556 – มีนาคม 2557 
 Directors’ Remuneration is counted from April, 2013 – March, 2014. 

ป 2555/ 
year 2012 

ป 2555/ 
year 2012 

ป 2556/ 
year 2013 

ป 2556/ 
year 2013 

Ë¹‹ÇÂ: ºÒ· (Unit: Baht) 

Ë¹‹ÇÂ: ºÒ· (Unit: Baht) 

เงินเดือนรวม / Total Salary 

โบนัสรวม / Total Bonus 

     

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

Contributions to the provident fund 

คาเชาบาน / Rent 

     

17,838,850 

6,622,010 

24,460,860 

865,075.25 
 

129,810.00 

994,885.25 

21,002,500 

8,013,330 

29,015,830 

994,931.00 
 

186,870.00 

1,181,801.00 

10 ราย (ป 55’ 9 ราย) / 10 (9 in 2012) 

10 ราย (ป 55’ 8 ราย) / 10 (8 in 2012) 

10 ราย (ป 55’ 9 ราย) / 10 (9 in 2012) 

3 ราย (ป 55’ 3 ราย) / 3 (3 in 2012) 

คาตอบแทน / Remuneration 

ประเภทคาตอบแทน /  
The of Remuneration 

จำนวนราย / Number 

จำนวนราย / Number 

คาตอบแทนรวม / Total Remuneration 

คาตอบแทนรวม / Total Remuneration 

รวม / Total 

รวม / Total 

1.3 คาตอบแทนอ่ืนๆ   

คาตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ และคาเชาบาน 

หมายเหตุ:  ป 2555 ผูบริหาร 1 ทานลาออกตั้งแตเดือนมกราคม 2555 และเพ่ิมผูบริหารอีก 1 ทานในเดือนมกราคม 2555                              
              :  ป 2556 ผูบริหาร 1 ทานเขามาทำงานตั้งแตมกราคม 2556 และเพ่ิมผูบริหารอีก 1 ทานในเดือนพฤษภาคม 2556 

หมายเหตุ: คาเชาบาน : บานท่ีบริษัทจัดหาให สำหรับผูบริหารที่ไปทำงานเปนประจำท่ีโรงงานผลิต 

1.3 Remunerations in other forms 
Remunerations in the forms of contributions to the 

provident fund and rent 

     Notes:  In 2012, an executive resigned in January, 2012 and  one was added in January, 2012. 
 In 2013, an executive joining in January, 2013 and one was added in May, 2013. 

      Note:   Rent: Residence provided by the Company for executives stationed at the factories.      

คาตอบแทนอื่นที่ไมใชเงิน - รถประจำตำแหนงของผูบริหาร 3 ทาน  

และกรรมการ 4 ทาน   
     Non-monetary remuneration: Company car for three 
directors and four executives 

รวม / Total 



18 Annual Report 2013

The Board of Directors is well aware of the benefits and 

importance of good corporate governance. To enhance 

transparency which would build confidence among the 

shareholders, investors and related persons, the Board of 

Directors’ Meeting, Session 3/2003 on March 18, 2003 

passed a resolution on the Company’s principles of good 

corporate governance comprising policies on good 

corporate governance, business ethics and employee 

Code of Conduct and reviewed its appropriateness on an 

annual basis. The Company is of the opinion that its 

policies towards good corporate governance, business 

ethics, and employee Code of Conduct are appropriate 

and suitable for the current situation. The policies are 

disclosed on its website: www.pr.co.th for public 

acknowledgement and for use as the common guidelines 

in the conduct of business and working principles. 

¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่´Õ 
Good Corporate Governance 

·Ò§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ä´ŒμÃÐË¹Ñ¡´Õ¶Ö§¤Ø³»ÃÐâÂª¹ �      

áÅÐ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่´ÕÀÒÂã¹ºÃÔÉÑ·Ï 

áÅÐà¾×่Íà¾Ô่Á¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàª×่ÍÁÑ่¹ãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹       

¼ÙŒÅ§·Ø¹áÅÐ¼ÙŒ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ ´Ñ§¹Ñ้¹ ËÅÑ¡¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่´Õ

¢Í§ºÃÔÉÑ· ÍÑ¹»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ 

¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ¸ØÃ¡Ô¨ áÅÐ¨ÃÃÂÒºÃÃ³¾¹Ñ¡§Ò¹ ä´Œ¼‹Ò¹¡ÒÃÍ¹ØÁÑμ Ô

¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ¤ÃÑ้§·Õ่ 3/2546 àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 18 

ÁÕ¹Ò¤Á 2546 áÅÐÁÕ¡ÒÃ·º·Ç¹¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁà»š¹»ÃÐ¨Ó·Ø¡»‚ 

«Ö่§ºÃÔÉÑ·Ï àË ็¹Ç‹Ò¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ

¸ØÃ¡Ô¨ áÅÐ¨ÃÃÂÒºÃÃ³¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¡Ñº

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �»̃¨ Ø̈ºÑ¹ â´ÂºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ à¼Âá¾Ã‹º¹àÇ ็ºä«μ�       

¢Í§ºÃÔÉÑ· www.pr.co.th à¾×่ÍãËŒÃÑº·ÃÒºáÅÐà»š¹á¹Ç·Ò§

à ṌÂÇ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ôμ¹ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ áÅÐà»š¹ËÅÑ¡ÂÖ´¶×Í

ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 

MaMa 2013_018-046_Pro3.indd   18 3/15/14   1:04:13 PM
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: บริษัทไดดำเนินการสงเสริม

ใหมีระบบการบริหาร การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

และการดำเนินการใหมีคุณภาพท่ีดีย่ิงขึ้นอยางตอเน่ือง ดังน้ี    

- ระบบการบริหาร: มุงมั่นในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษัท ดวย 

 ความรอบคอบและระมัดระวัง บริหารงานดวยความสามารถและ 

 มีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน  

 วางแนวทางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม มีระเบียบปฏิบัติที่ 

 กำหนดการแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ 

 ไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังตองดำเนินการเพ่ือใหมั่นใจ 

 วาระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีมีความ 

 นาเช่ือถือ  

- การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง: ดวยการรักษา 

 ไวซึ่งระบบการควบคุมการตรวจสอบภายในและการประเมินความ- 

 เส่ียง โดยไมเจาะจงหรือมุงเนนการควบคุมภายในเฉพาะเร่ือง หาก 

 แตครอบคลุมใหเกิดความถูกตอง สุจริต ความเปนธรรม และสราง 

 ความปลอดภัยตอขอมูลอันเปนความลับทางธุรกิจ เพ่ือประโยชน 

 สูงสุดของบริษัท ติดตามและดูแลในเรื่องการจัดการแกไขปญหา 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  

- การดำเนินการดวยความโปรงใส ชัดเจน โดยไมเลือกปฏิบัติ: ดวย 

 การกำหนดขอพึงปฏิบัติที่ดี ที่ผูบริหารและพนักงานทุกระดับพึงมี 

 จิตวิญญาณท่ีดีตอผูถือหุน ลูกคา บริษัทคูคา และสังคมอยางมี 

 จริยธรรม ตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น ไมลวงละเมิดทรัพยสิน 

 ทางปญญา เคารพตอกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

สำหรับในป 2556 บรษิัทฯ ไดรับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ประจำป 2556 (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies 2013) ซึ่งจัดโดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ”  

(Excellent CG Scoring) และไดรับคะแนนประเมินจากการจัดประชุม

สามัญผูถือหุนประจำป 2556 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยในระดับ          

“ดีเย่ียม” 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหสอดคลอง

กับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ ไดมีการจัดแบงหมวดหมู     

ออกเปน 5 หมวด และไดผานการพิจารณาทบทวนจากท่ีประชุม            

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2557 ดังน้ี 

 

ËÁÇ´·Õ่ 1 àÃ×่Í§ ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ 

ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของ ซึ่งในนโยบายการกำกับดูแล

กิจการของบริษัทมีเร่ืองการปกปองสิทธิของผูถือหุน โดยตระหนักและ

เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน บริษัทฯ จึงสงเสริมใหผูถือหุน

ไดใชสิทธิของตน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน สิทธิ       

ขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุน ไดแก การซ้ือขาย หรือโอนหุน การมีสวนแบงใน

กำไร การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุม

ผู ถือหุนเพ่ือใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และรวมตัดสินใจโดย          

การออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน เชน การเลือกต้ังกรรมการบริษัท            

การกำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท การอนุมัติเร่ืองที่มีผลกระทบตอ

บริษัท และการแตงต้ังผูสอบบัญชี  เปนตน  

นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน บรษิัทฯ ยังดำเนินการในเร่ืองตางๆ โดยคำนึง

ถึงสิทธิของผูถือหุน ไมลิดรอนสิทธิ สงเสริมและอำนวยความสะดวกใน 

การใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

Policies on good corporate governance: The Company 

has been actively promoting the bettering of management, 

internal control, risk management and operations systems on 

a continual basis: 

• Management system: to focus on the creation of value  

 for the Company with prudence and care, management  

 of the business with ability and efficiency in order to  

 maximize benefits for the shareholders; to set up  

 appropriate management guidelines with clearly written  

 regulations segregating the authorities of the Board of  

 Directors and Management and ensure that the accoun-  

 ting, reporting and audit systems are reliable. 

• Internal control and risk management: to maintain the  

 internal control, audit and risk management systems  

 without focusing on any specific internal control issues,  

 but rather, by covering all aspects to ensure correctness, 

 integrity, fairness, and safeguarding of business confidential 

 information for the maximum benefit of the Company; 

 and to monitor and handle the settlement of conflicts of 

 interest and connected transactions.  

• Execution: To operate the business with transparency,  

 and clarity, and without discrimination, by establishing  

 proper codes of conduct which management and  

 employees at all levels should follow in order to build  

 good, ethical attitudes towards the shareholders,  

 customers, business partners, and society, countering  

 fraudulent acts and corruption, not infringing  

 intellectual property rights and respecting laws and  

 human rights.   

In 2013, the Company was rated “Excellent CG Scoring” 

for the rating for Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies organized by the Thai Instute of Directors 

(IOD) and “Excellent” for the 2013 AGM by the Thai 

Investors Association.   

Report on compliance with good corporate governance 

principles: To comply with the 2012 Good Corporate 

Governance Principles for Companies Listed on the Stock 

Exchange of Thailand, the Company classified the principles 

into five chapters which were reviewed at the Board of 

Directors’ meeting, Session 3/2014 on March 18, 2014 as 

follows: 

 

Chapter 1: Right of Shareholders 

Shareholders have propriety rights. The Company’s 

policy towards good corporate governance covers 

shareholders’ protection, recognizing and respecting the 

propriety rights of shareholders. It encourages the 

shareholders to exercise their rights and treats all 

shareholders equitably. The basic rights of shareholders 

involve share trading and transfer, profit sharing, adequate 

access to information about the operation, attending 

Shareholders’ Meetings to offer opinions and participating in 

decision making by voting at a Shareholders’ Meeting, such 

as in the election of directors, the determination of directors’ 

MaMa 2013_018-046_Pro3.indd   19 3/15/14   1:04:15 PM
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1.1 : ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยาง 

 เทาเทียมกัน โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษา 

 อังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 

 เว็บไซตของบริษัท www.pr.co.th เพ่ือใหผูถือหุนมีชองทางท่ีจะ 

 ไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทไดมากข้ึน เชน ผลการดำเนินงาน 

 รายไตรมาส และประจำป ขอมูลการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  

 การซ้ือขายสินทรัพยที่สำคัญ กลุมผูถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรก 

 ของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน (ขอมูลลาสุดจากการ 

 กำหนดการจายเงินปนผลระหวางกาลประจำป) จำนวนการถือ 

 หุนของผูถือหุนสวนนอย รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14   

 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และขอมูลที่จำเปนตอการตัดสินใจ 

 ของผูถือหุน    

1.2 : บริษัทฯ จัดใหมีการประชุม 

 สามัญผูถือหุนเปนประจำทุกปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุด 

 รอบปบัญชีของบริษัท โดยจัดประชุม ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม  

 เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  

 กรุงเทพฯ 10310 ติดตอกัน 3 ป ต้ังแตป 2548 – 2550   

  2551-2552 บริษัทฯ ไดยายสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุนไปที่ 

 โรงแรมเรดิสัน เลขท่ี 92 ถนนพระราม 9 เขตหวยวาง กรุงเทพฯ  

 10320  เน่ืองจากสะดวกในการเดินทางใกลทางดวน  

   2553 เปล่ียนสถานท่ีประชุมผู ถือหุนท่ีโรงแรมมณเฑียร  

 ริเวอรไซด เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล  เขตบาง- 

 คอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพ่ือใชสถานท่ีประชุมรวมกับบริษัทใน 

 กลุมสหพัฒน และไดประโยชนในการใชระบบสารสนเทศ ในการ- 

 ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนในแตละวาระ 

 อยางเปดเผย  

  2554-2556 บริษัทฯ ไดเปล่ียนสถานท่ีประชุมผูถือหุนเปน 

 โรงแรมเดอะแกรนดโฟรวิงสคอนเวนช่ัน (ศรีนครินทร) เลขท่ี 333 

 ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240  

 เน่ืองจากโรงแรมนี้มีสถานท่ีตั้งอยูใกลบริษัท และมีความสะดวก 

 ในการเดินทางเน่ืองจากอยูใกลสถานีรถไฟฟา Airport link และ 

 ใกลทางดวน และยังคงนำระบบสารสนเทศในการลงทะเบียน 

 และบันทึกออกเสียงในการลงคะแนนของผูถือหุนในแตละวาระ 

 อยางเปดเผย ที่เปนระบบและวิธีการในแบบเดียวกับปกอน มา 

 ใชดำเนินการประชุมผูถือหุน และต้ังแตป 2555 มีการปรับปรุง 

 โปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงยอนหลัง ใหเกิดความ 

 คลองตัวมากข้ึน หากผูถือหุนตองการดูคะแนนเสียงยอน 

 หลังในวาระกอนหนาน้ีได ในขณะท่ีกำลังประชุมวาระอ่ืนอยู   

: บริษัทฯ ไดแจง           

มติกำหนดการประชุมผูถือหุนใหไดทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 สัปดาห

กอนวันประชุม คือ ในวันท่ี 19 มีนาคม 2556 เพ่ือใหผูถือหุนสามารถ         

จัดเวลาในการเขารวมประชุม และในวันที่ 23 มีนาคม 2556 ไดเผยแพร

หนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด           

ที่มีขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัทจะสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร        

ผานเว็บไซตของบริษัทเปนการลวงหนา 30 วัน เพ่ือใหผูถือหุนไดศึกษา

เปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสารดังกลาว โดยบริษัทฯ มอบหมายใหบริษัท 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุน          

ของบริษัทเปนผูจัดสงใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 19 วัน รวมทั้ง

ไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกัน 3 วันและกอน          

วันประชุม 7 วัน คือในวันท่ี 17-19 เมษายน 2556 ซึ่งในแตละวาระมี        

remunerations, approval of matters affecting the Company, 

and the appointment of the external auditors.  

Besides basic rights, the Company executes other matters 

by taking into consideration the rights of shareholders, not 

curtailing but promoting and facilitating the exercise of 

shareholders’ rights as follows: 

1.1 The right to have access to information:  
 Shareholders have equitable access to information.  

 The Company disseminates information in both Thai  

 and English on the Stock Exchange of Thailand  

 website and the Company’s website www.pr.co.th so  

 that the shareholders can be better informed about  

 the Company, in such areas as quarterly and annual  

 operating results, connected transactions, major asset  

 buying/selling transactions, the names of the top ten  

 shareholders of the Company on the closing date of  

 the register book.  (The latest information with was  

 used for interim dividend payments.), the number of  

 minority shareholders, minutes of the Shareholders’  

 Meeting (within 14 days of the meeting date), and  

 information necessary for shareholders’ decision  

 making. 

1.2 The right to attend Shareholders’ Meetings: The  

 Company organizes the annual Shareholders’  

 Meeting within four months of the end of the  

 Company’s accounting period. The meetings were  

 convened at the Amari Atrium Hotel, 1880 New  

 Phetchaburi Road, Khwaeng Bangkapi, Khet Huai  

 Khwang, Bangkok 10310 for three consecutive  

 years, from 2005 to 2007.  

   During 2008-2009, the venue of the meeting was  

 moved to the Radisson Hotel, 92 Rama 9 Road, Khet  

 Huai Khwang, Bangkok 10320, for greater travel  

 convenience as it is close to the expressway. 

 In 2010, the Annual Shareholders’ Meeting was held  

 at the Montien Riverside Hotel, 372 Rama 3 Road,  

 Kwaeng Bangklo, Khet Bangkolaem, Bangkok  

 10120 in order to use the same venue as other  

 companies in the Sahaphat Group in order to make  

 use of the IT system in the registration and open  

 voting for each agenda item.   

 And in 2011-2013, the Annual General Meetings of  

 Shareholders were conducted at the Grand Four  

 Wings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road,  

 Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 as it is located  

 near the company and an airport rail link station as  

 well as the expressway.  The same IT system was  

 still used in the registration and open voting for each  

 agenda item as in 2010.  And in 2012, the program  

 was also modified to allow the shareholders to view  

 the result of the voting on a previous agenda item  

 while the meeting was proceeding on another item. 

Treatment of shareholders prior to the Shareholders’ 
Meeting day: The Company sent a notice to inform the 

shareholders of a resolution to hold a Shareholders’ Meeting 
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ขอเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ประกอบ พรอมเอกสารประกอบการประชุม เชน รายงานประจำป 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อใหเลือกต้ัง

เปนกรรมการบริษัท แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม คำอธิบาย

เอกสารและหลักฐานท่ีผูถือหุนตองนำมาแสดงในการเขารวม

ประชุม ขอบังคับบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน

และข้ันตอนการเขารวมประชุม นอกจากน้ี ผู ถือหุนสามารถ            

ดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะท่ีไดจัดทำ และปฏิบัติตามประกาศ

ของกระทรวงพาณิชย ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีเว็บไซตของ

บริษัท www.pr.co.th 

สำหรับป 2557 บริษัทฯ ไดเพ่ิมสิทธิใหผูถือหุนเสนอวาระ    

การประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ัง

เปนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 ใน

วันท่ี 23 เมษายน 2557 ลวงหนากอนการประชุม โดยใหจัดทำเปน

หนังสือตามแบบที่กำหนด สงถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 

ธันวาคม ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2556 ซึ่งเผยแพรทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และเว็บไซตของบริษัท www.pr.co.th เพ่ือพิจารณาดำเนินการ

ตามข้ันตอนตอไป ซึ่งในป 2556 ที่ผานมาปรากฏวาไมมีผูถือหุน

ทานใดเสนอเร่ืองดังกลาวท้ัง 2 เร่ือง และบริษัทฯ ไดเผยแพรใหทราบ

แลวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 

และเว็บไซตของบริษัทเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2556   

: บริษัทฯ ได

อำนวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุม                   

ผูถือหุนและออกเสียงอยางเต็มที่ รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนได

ซักถามขอมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือสรางความเขาใจอยาง

เพียงพอเชนเดียวกัน โดยวัน เวลา และสถานท่ีประชุม ไมเปน

อุปสรรคในการเขารวมประชุม การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถ

ลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง แตยังคง

ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเร่ิมการประชุม

แลวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียังไมมีการพิจารณาและ

ใหนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระท่ีใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป 

โดยในการลงทะเบียน บริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอ

สำหรับการลงทะเบียนเขาประชุม พรอมกับจัดเตรียมอากรแสตมป

สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไวบริการแกผูถือหุนท่ีมอบฉันทะให         

ผูอื่นมาประชุมแทนตน อีกท้ังมีการแจกปายคะแนนและบัตร          

ลงคะแนนเสียงสำหรับผูถือหุนทุกรายเพ่ือใชในการลงคะแนนเสียง 

นอกจากนี้ ในป 2551-2556 บริษัทฯ ไดนำระบบ Barcode และ

บัตรลงคะแนนเสียงมาใชในการลงทะเบียนและในการนับเสียง       

ลงคะแนนแตละวาระท่ีหองประชุมสามัญผูถือหุนอีกดวยเพ่ือให

เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปรงใส ซึ่งการลงคะแนนเสียงดังกลาว 

ผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดภายหลังการประชุมผูถือหุนหากมี                

ขอสงสัยหรือขอโตแยง                                                                                                                                  

กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถ

มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเปน

กรรมการอิสระ หรือกรรมการอิสระท่ีไดรับการแตงต้ังเพ่ิมอีก 1 

ทานเม่ือป 2553 เปนผูรับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึงเขาประชุมแทน 

เพ่ือเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน   

คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญตอการประชุมผูถือหุน 

no less than five weeks in advance, i.e., on March 19, 2013 for the 

shareholders to be prepared for the Meeting. On March 23, 2013, the 

Company publicized on the Company’s websites the Meeting Notice 

together with all supporting documents containing the same contents 

as those sent in hard copy for the shareholders to study 30 days in 

advance.  The Company assigned the Thailand Securities Depository 

Co., Ltd., its share registrar, to send the documents to the 

shareholders 19 days in advance, and placed advertisement for three 

consecutive days on a newspaper seven days prior to the Meeting 

date, during April 17-19, 2013. For each agenda item, facts and 

reasons were provided, including the opinion of the Board of 

Directors, with supporting documents, such as the Annual Report, 

Proxy Form B, backgrounds of the candidates for directorship, the 

map of the meeting’s venue, explanations of the documents and 

evidence required to be produced by the shareholders in attending 

the Meeting, the Company’s Articles of Association pertaining to the 

Shareholders’ Meeting, and steps in attending the Meeting. In 

addition, the shareholders can download the proxy form prepared in 

accordance with the Announcement of the Ministry of Commerce. 

There were three forms (Forms A, B and C) to choose from the 

website www.pr.co.th  

For 2014, the Company has granted additional right to the 

shareholders, who can propose an agenda item and/or nominate 

candidates for the Director election at the Annual General Meeting 

of Shareholders, Session 1/2014 on April 23, 2014, in advance of 

the Meeting. The proposal was to be made in writing using the 

prescribed form and sent to the Company Secretary during 

December 1-30, 2013. The information was disseminated in both 

Thai and English through the Stock Exchange of Thailand and the 

Company website www.pr.co.th for further processing. In 2013, no 

shareholders made any proposal or nominations.  The Company has 

publicized the information in the Notice of the Annual General 

Meeting, Session 1/2013 and the Company website on March 23, 

2013. 

Treatment of shareholders on the Shareholders’ Meeting 

day: The Company fixes the date, time, and venue to facilitate the 

shareholders’ exercise of their rights by attending the Shareholders’ 

Meeting and voting, without imposing an obstacle to the attendance.  

Shareholders are also given an opportunity to ask questions about 

the Company’s operation to ensure adequate understanding.  

Registration of attendance can be done not less than two hours 

before the meeting and the shareholders who attend the meeting 

after the opening of the meeting still have the right to vote on the 

agenda item not having been considered, and their shares are 

counted toward the quorum from the agenda item on which they 

exercise their right to vote onwards. The Company assigns adequate 

staff members to administer the registration and prepares duty 

stamps for affixing on the Proxy Form in case the shareholders 

assign a proxy to attend the meeting on their behalf. In addition, in 

2008-2013, voting boards and polling cards were provided to the 

shareholders for use in casting votes. In 2008, the Company also 

used a barcode system and polling cards in the registration and vote 

counting on each agenda item for convenience, speed, and 

transparency. In case of doubt or objection, the voting result can be 

verified by shareholders after the meeting.                                                          
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โดยถือเปนหนาท่ีที่ตองเขารวมประชุมยกเวนปวยหรือติดภารกิจ

สำคัญ ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันท่ี 24 

เมษายน 2556 มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุมครบถวนท้ังจำนวน 

12 ทาน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ         

ชุดยอยเขารวมประชุมครบทุกทาน นอกจากน้ี มีผูจัดการฝายบัญชี

และการเงิน/เลขานุการบริษัท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผูชวย         

ผูสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ทาน ไดเขารวมประชุมผูถือหุน        

ดังกลาว เพ่ือใหผูถือหุนสามารถซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวของได และ  

จัดใหมี Inspector โดยนายทรงชัย เชาวนแหลม ที่ปรึกษากฎหมาย

ภายนอกจาก บริษัท ชมพูและเพ่ือน จำกัด เพ่ือทำหนาท่ีดูแลให         

การประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและ       

ขอบังคับของบริษัท  

การจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือใหผูถือหุนไดใชสิทธิในฐานะ         

ผูถือหุนไดทราบถึงผลการดำเนินงาน อัตราการจายเงินปนผล การ-

พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองตางๆ ตามท่ีกฎหมายและ           

ขอบังคับบริษัทกำหนด เม่ือถึงเวลาประชุมประธานคณะกรรมการ

บริษัทท่ีทำหนาท่ีประธานท่ีประชุมผูถือหุนไดแจงจำนวน/สัดสวน        

ผูถือหุนท่ีเขาประชุม และกลาวเปดประชุมพรอมท้ังช้ีแจงใหทราบถึง

กฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและ

ไดดำเนินการประชุมใหเปนไปตามลำดับวาระการประชุม ไมมีการ

เพ่ิมวาระหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุน

ทราบลวงหนา จัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอ

ประเด็นตางๆ ของแตละวาระ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและ

แสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ในแตละวาระ ซึ่งในปที่ผานมามี         

ผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ทางคณะกรรมการ

บริษัทไดตอบขอซักถามอยางชัดเจนตรงประเด็นจนเปนที่นาพอใจ

ของผูถือหุน และมีการสรุปผลการลงมติจากการนำระบบ Barcode 

มาใชนับคะแนนเสียงในแตละวาระพรอมทั้งแสดงผลการลงมติผาน

ทาง Projector ใหผูถือหุนรับทราบในแตละมติ  

สำหรับวาระการประชุมผูถือหุนที่สำคัญ ไดแก 

(1) : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน

ใชสิทธิเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยมีขอมูลเบ้ืองตนของ

บุคคลท่ีเสนอใหเลือกต้ัง การดำรงตำแหนงในกิจการอ่ืนโดยระบุไว

ชัดเจน (หากเปนบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท) และการเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแตละทานไดผานกระบวนการ

กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งดูถึงความเหมาะสมดาน   

คุณวุฒิ ประสบการณ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 

รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในชวงท่ีผานมา 

หากเปนการพิจารณากรรมการบริษัทท่ีครบตามวาระ เสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอำนาจ

ในการพิจารณาคัดเลือกผูมี คุณสมบัติ เหมาะสมจากรายช่ือที่      

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน นำเสนอตามจำนวนท่ี

ตองการเพ่ือเสนอแตงต้ังกรรมการตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 

1/2556 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2556  

สำหรับป 2557 บริษัทฯ ไดเพ่ิมสิทธิใหผูถือหุนเสนอบุคคลเพ่ือ

เขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทลวงหนากอน        

การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 ในวันท่ี 23 เมษายน 2557 

โดยใหจัดทำเปนหนังสือตามแบบที่กำหนดสงถึงเลขานุการบริษัท      

ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2556 เพ่ือนำเสนอ     

In case a shareholder cannot attend the meeting in person, he/

she can assign a person or an Audit Committee Member who is an 

Independent Director, or the Independent Director additionally 

appointed in 2010, as his/her proxy in order to protect his/her 

right. 

The Board of Directors, fully recognizing the importance of 

the Shareholders’ Meeting, deems it a duty to attend it, except in 

cases of an illness or engagement in a significant function. At the 

Shareholders’ Meeting, Session 1/2013, on April 24, 2013, all the 

12 Directors were present. Besides, the Company’s Accounting 

and Finance Manager/Corporate secretary, and the Company’s 

CPA and his assistant also attended the meeting to answer the 

shareholders’ questions; and Mr. Songchai Chaolaem, an external 

legal consultant from Chompoo and Associates Company Limited 

served as an inspector to ensure that the Shareholders’ Meeting 

proceeded with transparency, and was in compliance with laws and 

the Company’s Articles of Association. 

The Shareholders’ Meeting is organized for the shareholders to 

exercise their rights as shareholders to learn of the Company’s 

performance, the dividend payment rate, the results of the 

deliberation of various matters and the votes thereof, as required 

by laws and the Company’s Articles of Association. At the time of 

the meeting, the Chairman of the Board of Directors who chairs 

the meeting informs the meeting of the number/proportion of the 

shareholders present and opens the meeting, briefs the meeting on 

the meeting’s rules and the steps in casting votes, and conducts the 

meeting according to the sequence of the agenda, without adding 

any new agenda item or changing material information of which 

the shareholders have not been notified in advance. Sufficient time 

is allocated for the deliberation of the issues of each agenda item. 

Shareholders are allowed to freely ask questions and make 

comments. The Board of Directors answers the questions clearly 

and to the satisfaction of the shareholders. In the previous year, 

there were questions and comments raised by shareholders and the 

Board of Directors responded clearly, and directly addressed the 

points, to the shareholders satisfaction. The resolution of each 

agenda item is reported through the use of a barcode system in 

vote counting, the result of which is also displayed through a 

projector for shareholders’ acknowledgement. 

Significant agenda items of the Shareholders’ Meeting are: 

(1) Election of directors: The Company allowed the 

shareholders to exercise their right to elect individual directors, 

based on the backgrounds of the candidates; their positions in 

other businesses were clearly specified (in case they were in the 

same business competing against the Company), and their 

presence in the Board of Directors’ meetings. The Directors were 

screened by the Nomination Committee who considered their 

qualifications, experience and expertise in various fields, as well 

as their past performance as Directors in case they had been 

Directors who had retired by rotation, before nominating them to 

the Board of Directors. The list of nominees was considered by the 

Board of Directors who selected qualified persons in the required 

number to propose to the shareholders’ meeting, Session 1/2013 on 

April 24, 2013. 

For 2014, the Company granted additional right to the 
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คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยเผยแพรทั้ง       

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย       

แหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท www.pr.co.th เพ่ือ

พิจารณาดำเนินการตามข้ันตอนตอไป 

(2) : บริษัทฯ ไดมีการเสนอ

วงเงินคาตอบแทนใหที่ประชุมผู ถือหุนอนุมัติ เปนประจำทุกป          

โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด             

คาตอบแทน นโยบายและหลักเกณฑการกำหนดคาตอบแทน

กรรมการระบุอยูในหนา 11 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการแจงให  

ทราบวาในปที่ผานมามีวงเงินคาตอบแทนกรรมการท่ีไดรับอนุมัติ

เปนจำนวนเงินเทาไรและจายไปจริงเปนจำนวนเงินเทาไร โดย         

จายในรูปแบบใดบางรวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินท่ีจายใหแก             

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร ปรากฎใน

หนา 16 

(3) -        

: บริษัทฯ ไดใหขอมูลของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังน้ี           

ชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ 

จำนวนปที่ทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัท การเปรียบเทียบ       

คาสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา และคาบริการอ่ืนท่ีมี

การรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดอยู         

โดยขอมูลดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท   

shareholders, who can proposed an agenda item and/or nominate 

candidates for the Director election at the Annual General Meeting 

of Shareholders, Session 1/2014 on April 23, 2014. The proposal is 

to be made in writing using the prescribed form and sent to the 

Company Secretary during December 1-30, 2013 so that it can be 

forwarded to the Nomination and Remuneration Committee. The 

information was disseminated in both Thai and English through the 

Stock Exchange of Thailand and the Company website 

www.pr.co.th for further processing. 

(2) Compensation for Directors: The Company proposes 

remunerations for approval by the Shareholders’ Meeting on a 

yearly basis through the Nomination and Remuneration Committee. 

The policy and criteria for determination of compensation for 

Directors are described on page 11. The Company also informs the 

meeting of the approved amount of directors’ compensations and the 

amount actually paid (and in which forms), including the summary 

of the amounts paid to the members of the Board of Directors and 

the Committees, as shown on page 16. 

(3) Appointment of the auditors and determination of the 
auditors’ fees: The Company provides information which has been 

reviewed by the Audit Committee on the external auditors as 

follows: the name of the auditors’ firm, independence, the number 

of years of service as auditor for the Company, a comparison of the 

auditor’s fees between the current year and the previous year, and 

the fees for other services rendered by the auditing firm. 
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864,000.-  บาท 

185,000.-  บาท 

1,049,000.-  บาท 

1     ราย   

2,089,000.-   

 

375,000.-  บาท 

555,000.-  บาท 

110,000.-  บาท 

1,040,000-  บาท 

 

864,000.-  บาท 

185,000.-  บาท 

1,049,000.-  บาท 

1     ราย   

2,089,000.-   

/ Details  2556/2013  2555/2012 

1.  / Audit fees specifically for the Company 

 -  คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3 / Financial Statements review, Quarters 1, 2, 3 

 -  คาสอบบัญชีประจำป สิ้นสุด 31 ธันวาคม / Annual audit for the year ended December 31 

 -  คาตรวจสอบ BOI / BOI review cost  

  รวมจำนวนเงิน / Sub Total 

2.   (PB) / Associated company’s audit fees (PB) 

 -  คาสอบบัญชีประจำปและงบไตรมาส / Annual and quarterly audit fees 

 -  คาตรวจสอบ BOI / BOI review cost  

  รวมจำนวนเงินบริษัทรวม / Total amount for the associated company                   

 -  จำนวนราย / Number of company                                            

3.   /  

 Total audit fees for the Company and the associated company 

 2556  2555 
Comparison of the audit’s fees between 2013 and 2012 

(4) : บริษัทฯ ไดใหขอมูลเก่ียวกับนโยบาย  

การจายเงินปนผล มีการเปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวาง          

ปปจจุบันกับปที่ผานมา 

: บริษัทฯ ไดจัด

ทำรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนอยางละเอียด มีรายช่ือ

กรรมการบริษัทท่ีเขา / ไมเขารวมประชุม รวมท้ังสาเหตุการลา          

คำช้ีแจงที่ เปนสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือขอคิดเห็น      

โดยสรุป ซึ่งในปที่ผานมามีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมและคณะกรรมการบริษัทไดตอบคำถามจนเปนท่ีนาพอใจ

(4) Dividend payment: The Company provides information 
relating to the policy on dividend payment, with a comparison of the 
dividend payments in the current year and the previous year. 

Treatment of shareholders after the meeting day: The 
Company prepares the minutes of the Shareholders’ Meeting in 
detail with a list of directors present/absent including the reason of 
absence, explanations of material information, questions and 
answers or comments in brief. In the past year, there were 
shareholders’ questions and comments to which the Board of 
Directors responded to the shareholders’ satisfaction. The details of 
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ของผูถือหุน รายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจริงในท่ีประชุม 

มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระโดยแยกเปนเห็นดวย ไม

เห็นดวยและงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการลงนาม

จากประธานคณะกรรมการบริษัท และไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พรอมทั้งเผยแพรขอมูลและการบันทึกภาพการประชุม      

ผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะส่ือวีดิทัศน และเผยแพร

เปน Clip file บนเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนชองทางใหผูถือหุนสามารถ

ตรวจสอบขอมูลไดโดยไมจำเปนตองรอใหถึงการประชุมผูถือหุนในคร้ังตอไป  

พรอมทั้งนำสงกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

1.3 : บริษัทฯ กำหนดรายช่ือ           

ผูถือหุน (Record Date : RD) ที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนเม่ือวันท่ี          

3 เมษายน 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.             

หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 4 เมษายน 

2556 คณะกรรมการบริษัทรวมคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ        

รวมถึงผูจัดการ ผูบริหาร ผูที่เก่ียวของและมีความสัมพันธ ถือหุนรวมกัน

เทากับ 20.92% ซึ่งไมเกิน 25% ของหุนท่ีออกจำหนายแลว และสัดสวน

การถือหุนของหุน free float เทากับ 46.52% ซึ่งเกินกวารอยละ 40 ของ

หุนท่ีออกจำหนายแลว ตามหลักเกณฑที่กำหนด   

 

ËÁÇ´·Õ่ 2 àÃ×่Í§ ¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ôμ ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹   

บริษัทฯ ใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน    

โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิ    

และความเทาเทียมกัน ดังน้ี  

2.1  

  (1) บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอม 

   เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดท่ีมีขอมูลเหมือนกับ 

   ขอมูลที่บริษัทจะสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร บนเว็บไซต 

   ของบริษัทเปนการลวงหนา 30 วัน กอน วันประชุม และ 

   มอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)  

   จำกัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงใหแก 

   ผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม ไมนอยกวา 2 สัปดาห   

   รวมท้ังไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอ 

   กัน 3 วัน ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน 

  (2) หากเปนผูถือหุนตางชาติ หนังสือบอกกลาวนัดประชุม 

   รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม   

   บริษัทฯ มีการแปลเปนภาษาอังกฤษและจัดสงเอกสารผาน 

   บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด มีการ 

   จัดสงสำเนาใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ  

   กลต. พรอมทั้งสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัทท้ังฉบับ 

   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

   (3) ผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณาและออกเสียง 

   ลงคะแนนในกิจการตาง ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระ 

   การประชุม และหากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมก็ 

   สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เปนกรรมการ 

   อิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหน่ึงเขา 

   ประชุมแทนเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ  

   ไดใหชื่อ ที่อยู และการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมของ 

   กรรมการอิสระท้ัง 4 ทาน ไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม  

each agenda item were based on what actually happened at 
the meeting. The voting results were grouped into: Approval, 
Disapproval and Abstentions. The minutes, signed by the 
Chairman of the Board of Directors, are sent to the Stock 
Exchange of Thailand and the Office of the Securities and 
Exchange Commission. The minutes in both Thai and English 
and video clips of the meeting are also posted on the 
Company’s websites within 14 days of the meeting. The 
shareholders can have access to the information without 
having to wait for the next meeting. A copy of the minutes is 
also sent to the Ministry of Commerce within the time 
required by law. 

1.3 Distribution of shares as of the Record: The 

Company set the Record Date for April 3, 2013 to determine 

the persons eligible for attendance of the Annual General 

Meeting of Shareholders.  The names were collected in 

accordance with Section 225 of the Securities and Exchange 

Act by closing the share register book on April 4, 2013.  The 

Members of the Board of Directors and their spouses as well 

as children who are underage hold a combined amount of 

20.92 % of issued shares, which does not exceed 25%, of 

issued shares and the free float proportion was 46.52%, 

which was greater than 40% of issued shares, as required. 

 

Chapter 2: Equitable Treatment of Shareholders 

The Company respects the propriety rights of 

shareholders by giving them equitable treatment. All 

shareholders have rights and equalities as follows: 

2.1 Shareholders’ Meetings 
 (1) The Company publicizes the Meeting Notice and  

  all the attachments, with the same content as the  

  hard copy version sent to the shareholders, on the  

  Company website 30 days in advance of the  

  meeting.  The Thailand Securities Depository  

  Co., Ltd. (TSD), the Company’s Registrar, is  

  assigned to handle delivery of the meeting notices  

  to the shareholders no less than two weeks in  

  advance of the meeting. The notice is also  

  publicized in a newspaper for three consecutive  

  days, seven days in advance of the meeting.   

 (2) For foreign shareholders, the meeting notice as  

  well as supporting documents and the minutes of  

  the meeting are translated into English and sent  

  through the Thailand Securities Depository Co.,  

  Ltd. (TSD), with a copy sent to the Stock  

  Exchange of Thailand and the SEC while the  

  Company’s websites also contain both the Thai  

  and English versions of the documents. 

 (3) All shareholders can participate in the consideration  

  of, and vote in, Company matters according to  

  the sequence of the Meeting agenda, and in case  

  a shareholder is not able to attend the meeting,  

  he/she may assign as proxy an Independent  

  Director or one of the Audit Committee members  

  who are Independent Directors to attend the  

  meeting on his/her behalf to protect his/her right.   
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   (ยกเวน หากปใดท่ีกรรมการอิสระออกตามวาระ กรรมการ 

   ทานน้ันก็จะไมถูกนำเสนอเพ่ือปองกันการมีสวนไดเสีย)  

   เพ่ือใหผูถือหุนไดใชขอมูลดังกลาว ในกรณีที่ประสงคจะ 

   เลือกกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเปนผูรับมอบ 

   ฉันทะหรือสามารถดูขอมูลอื่นท่ีเก่ียวกับกรรมการตรวจสอบ 

   หรือกรรมการอิสระท้ัง 4 ทานไดในรายงานประจำปที่ไดสง 

   ไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม โดยใชหนังสือมอบ 

   ฉันทะท่ีบริษัทฯ แนบไปพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุม 

   ซึ่งเปนแบบ ข. เพ่ือสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะ 

   ที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได หรือสามารถ  

   Download หนังสือมอบฉันทะท่ีไดจัดทำและปฏิบัติตาม 

   ประกาศของกระทรวงพาณิชยจากเว็บไซตของบริษัทซึ่งมี 3  

   แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใชเฉพาะ 

   กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ งให 

   คัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) โดย 

   สามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง นอกจากน้ัน 

   บริษัทฯ ไดจัดใหมีอากรแสตมปเพ่ืออำนวยความสะดวกแก 

   ผูถือหุนที่มอบฉันทะ  

 

   ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24   

   เมษายน 2556  มีผูถือหุน 2 ราย ถือหุนรวม 1,002,700 หุน   

   ไดมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 2 ทาน ที่บริษัทฯ เสนอให 

   เปนผูรับมอบฉันทะเปนผูออกเสียงแทน ดังน้ันในวันประชุม 

   สามัญผูถือหุนดังกลาวมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวม 

   ประชุม 108 ทาน จำนวน 124 ราย ถือหุนรวม  88,831,607   

   หุน คิดเปนรอยละ 74.03 ของจำนวนหุนท้ังหมด  

    (4) การกำหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเปนไปตามจำนวนหุน 

   ที่ผูถือหุนถืออยู โดยหน่ึงหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง 

  (5) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการ 

   ประชุม ไมมีการสลับวาระ และไมมีการเพ่ิมวาระการประชุม  

   หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุน 

   ทราบลวงหนา 

  (6) การลงคะแนนเสียงในแตละวาระไดกระทำโดยเปดเผยดวย 

   ระบบ Barcode มีการเตรียมปายคะแนนและบัตรลง  

   คะแนนเสียงใหผูถือหุนทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับ 

   เฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและ / หรืองดออกเสียงเทาน้ัน และจะ 

   นำมาหักออกจากจำนวนเสียงท้ังหมดที่เขารวมประชุม  

   สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนท่ีเห็นดวย ดังนั้นหากใน 

   แตละวาระมีผูถือหุนทานใดท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง  

   จะยกปายคะแนนท่ีไดรับเม่ือลงทะเบียนข้ึน ซึ่งปายคะแนน 

   ดังกลาวจะมีชื่อของผูเขาประชุม จำนวนหุนที่ถือหรือที่ได 

   รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจาหนาท่ีของบริษัทจะ 

   ทำการยิง Barcode จากปายคะแนน ผลการลงคะแนนจะ 

   ถูกแสดงบนหนาจอท่ีอยูในหองประชุมทันที เพ่ือความ 

   โปรงใสและตรวจสอบได ดังนั้นผูถือหุนทุกทานสามารถ 

   ทราบคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็น 

   ดวยและงดออกเสียงเปนจำนวนคะแนนเทาไรไปพรอมกัน 

   ทันทีและใหผูถือหุนลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ 

   เก็บไวเปนหลักฐาน และต้ังแตป 2555  มีการปรับปรุง 

   โปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงยอนหลังใหเกิด 

  The Company provides the names, addresses, and  

  vested interests of the four Independent Directors  

  in the meeting notice so that the shareholders can  

  choose an audit committee member or an  

  Independent Director as their proxy. (However, in  

  the year that an Independent Director is retired,  

  his/her name will not be given, to prevent vested  

  interests issues). The shareholders can also find  

  other information about Audit Committee  

  members or the four Independent Directors in the  

  Annual Report which is sent together with the  

  meeting notice. Proxy Form B is attached to the  

  notice to encourage the shareholders to use a  

  proxy form by which they can control the voting  

  direction. They can also download the proxy  

  forms prepared according to the notification of  

  the Ministry of Commerce from the Company’s  

  websites, which are in three forms; namely, Form  

  A, Form B, and Form C. (Form C is used only in  

  case the shareholder is a foreign investor who has  

  appointed a custodian in Thailand as the  

  depository.) Any of the forms can be chosen, and  

  duty stamps are also made available for conven- 

  ience of the shareholders appointing a proxy.   

 

  At the Annual General Meeting of Shareholders,  

  Session 1/2013, on April 24, 2013, two  

  shareholders holding 1,002,700 shares assigned  

  two Independent Directors as their proxy to vote  

  on their behalf.  Therefore, 108 individuals and  

  proxies, representing 124 shareholders, holding  

  88,831,607 shares in total, or 74.03% of the total  

  shares attended the Meeting. 
 (4) The voting right depends on the number of shares  
  held by the shareholder, with one share having  
  one vote. 
 (5) The meeting is conducted according to the order  
  of the agenda items; there is no reshuffling of  
  agenda items, nor is any change made to material  
  information without notifying the shareholders in  
  advance. 
 (6) Voting on each agenda item is made openly by  
  using a barcode system, while voting boards and  
  polling cards are prepared for the shareholders  
  for each agenda item. In vote counting, only votes  
  for disapproval and/or abstentions are counted  
  and they are deducted from the total number of  
  shares represented at the meeting. The balance is  
  counted as votes for approval. Therefore, on each  
  agenda item, the shareholders who wish to vote  

  for disapproval or to abstain will raise the vote  

  board received at the registration.  The voting  

  board contains the name of the shareholder and  

  the number of shares held or represented as well  

  as a barcode. The Company’s staff will scan the  

  barcode on the voting board. The voting results  
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   ความคลองตัวมากข้ึน หากผูถือหุนตองการดูคะแนนเสียง 

   ยอนหลังในวาระกอนหนาน้ีได  

2.2 การดูแลการใชขอมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช

ขอมูลภายใน โดยกำหนดไวในจริยธรรมท่ีตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน 

และกำหนดไวในจรรยาบรรณใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกท่ีดี

ตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใหใชตำแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนเพ่ือ

ตนเองและ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท 

โดยไมนำขอมูลและทรัพยสินของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนของตนเอง

และ/หรือผูอื่น และหามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานท่ีไดรับทราบขอมูล

ภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกและบุคคลท่ีไมมีหนาท่ี

เก่ียวของ และมีการติดประกาศเก่ียวกับขอพึงปฏิบัติของผูบริหารและ  

พนักงานตอบริษัท ลูกคาและสังคม เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตน         

ในการดำเนินธุรกิจและเปนหลักในการทำงาน ตลอดจนมีระเบียบ             

ขอบังคับเก่ียวกับการทำงานและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไวสูงสุด คือ 

การเลิกจาง ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามท่ี

กำหนด  อีกท้ังบริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตภายนอก และ intranet 

ภายในของบริษัท และเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท   

นอกจากน้ี ขอมูลอันเปนความลับทางธุรกิจถือเปนเอกสารควบคุมจะ

ถูกเขาถึงเฉพาะผูเก่ียวของจริงๆ และไมอนุญาตใหมีการทำสำเนาสำหรับ

ขอมูลดังกลาว มีการกำหนดผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลดังกลาว            

อีกท้ังใหฝายบริหารทุกทานและระดับพนักงานรายเดือนทุกคน มีหนาท่ี        

ในการยืนยันวามิไดมีการกระทำการใดๆ ที่ขัดแยงตอผลประโยชน          

ของบริษัท และการใชขอมูลความลับของบริษัทเพ่ือผลประโยชนสวนตัว 

หรือกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท เปนประจำทุกปและเก็บไวเปน        

หลักฐาน 

2.3 การกำหนดเร่ืองการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทไวในจรรยาบรรณ 

โดยหามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานท่ี

รับทราบขอมูลภายในทำการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1  

เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน นอกจากน้ันยังกำหนดให

กรรมการบริษัทและผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 

ที่มีหนาท่ีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย (แบบ 59-2) 

หากมีการซ้ือขายหุนของบริษัท ตองแจงตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ และสงสำเนา

ใหเลขานุการบริษัท เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทคร้ังตอไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง

จะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพยบริษัทของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร รูวาเปนหนาท่ีที่จะตองปฏิบัติและดำเนินการ

ตามที่กำหนด 

ในระหวางปที่ผานมา กรรมการบริษัทและผูบริหารที่ไดมา/จำหนาย

หลักทรัพยของบริษัท จำนวน 3 ทาน  (ยกเวนการไดมาเน่ืองจากการซ้ือหุน

สามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิ)  และไดแจงใหสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย รับทราบการไดมา/จำหนายหลักทรัพยดังกลาวตามระยะเวลา

ที่กำหนด และไดรายงานการถือครองหลักทรัพยใหคณะกรรมการบริษัท

รับทราบ    

2.4 การดำเนินการกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจ         

มีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ไดดำเนินการดวยความรอบคอบ 

มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเปนไป

ตามเง่ือนไขการคาท่ีเปนธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

ดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติดวยความโปรงใสและกำหนดเปนนโยบาย

  will be displayed immediately on the screen for  

  transparency and accountability. Therefore, the  

  shareholders will all know immediately the  

  numbers of votes for approval, votes for  

  disapproval, and the shareholders are requested to  

  sign the card as evidence for each agenda item.   

  Since 2012, the program has been modified to  

  enable shareholders to view the result of the  

  voting on a previous agenda item if they wanted  

  to. 

2.2 Use of insider information The Company has 

measures to prevent the use of insider information. The 

regulation has been made part of the Code of Ethics which 

has to be observed for the interest of the Company and 

shareholders.  The Code of Conducts calls for the Directors, 

executives and staff members to perform their duties 

honestly, with responsibilities, discipline, and positive 

consciousness toward a common good and their own self. 

Directors, executives and employees are prohibited from 

using of their position and authority to seek benefits for 

themselves and/or others and to protect the Company’s 

interests and properties. It also prohibits the executives and 

departments with access to insider information from 

disclosing such information to outsiders or unauthorized 

persons. Measures have therefore been taken to prevent 

directors, executives, and parties concerned from exploiting 

insider information, as follows:  The Code of Conduct is 

posted on boards for the executives and employees of the 

Company to use as guidelines in their work for the Company, 

customers and society, and to lead them in terms of business 

ethics and working principles.  The Work Regulation lays 

down rules and penalties, the most serious being termination.  

It has been well followed by the Directors, executives and 

staff members.  It is also publicized on the Company website 

and Intranet. 

In addition, confidential business information is classified 

as controlled documents, accessible only by authorized 

personnel and duplication thereof is prohibited. Persons 

responsible for the storage of such information are 

specifically designated.   The Company has required that all 

its executives and salaried employees confirm every year that 

they have not acted against the interests of the Company or 

used confidential business information of the Company to 

seek personal benefits or to cause damage to the Company.  

The confirmation letters are kept for the record. 

2.3 Provisions on securities trading in the Code of Ethics: 

The Company prohibits directors, executives and salaried 

employees in departments with access to insider information 

from selling or buying the Company’s securities during the 

one-month period prior to the disclosure of its Financial 

Statements to the public. Besides, the Company’s directors 

and executives (including their spouses and minor children) 

who are required to report their securities holdings to report 

the change in their company securities holding using Form 

59-2 are instructed to submit the report to the Office of the 
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ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไวในจริยธรรมท่ีตองปฎิบัติตอบริษัทและผูถือหุน  

มีการเปดเผยขอมูลเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล 

และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และกำหนดใหกรรมการท่ีมีสวนไดเสียตองออกจาก

หองประชุมและไมออกเสียงในวาระน้ัน เพ่ือใหกรรมการบริษัทท่ีไมมี        

สวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และมีอิสระในการ        

ลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวา ในวาระดังกลาว

กรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสีย มีใครบางท่ีจะตองออกจากหองประชุม        

เม่ือเสร็จส้ินการประชุมไดเปดเผยช่ือ ความสัมพันธของบุคคลท่ีเก่ียวโยง 

การกำหนดราคา มูลคาของรายการ และกรรมการบริษัทท่ีมีความเห็น       

ตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) เปดเผยขอมูลผาน

ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ และในเว็บไซตของบริษัท www.pr.co.th 

ในป 2556 บริษัทฯ ไมมีรายการระหวางกันในลักษณะท่ีเปนการให

ความชวยเหลือทางการเงิน คือ ไมมีการใหกูยืมเงิน และการค้ำประกัน       

แกบริษัทอื่น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการ 

กำหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหารตองรายงานใหคณะกรรมการ

บริษัททราบทุกคร้ังถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือของบุคคลที่เก่ียวของ 

ตามแบบรายงานการมีสวนไดเสีย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท

กำหนด (ตามมาตรา 89/14 ของ พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551)   

 

ËÁÇ´·Õ่ 3 àÃ×่Í§ º·ºÒ·¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂ 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและใหความสำคัญกับสิทธิของ           

ผูมีสวนไดเสียของกลุมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และ       

สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม โดยบริษัทฯ ไดเขารวม 

“โครงการสงเสริมใหเปนผูประกอบอุตสาหกรรมท่ีสังคมยอมรับอยางย่ังยืน” 

(CSR-DIW 2554) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีสถาบันรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอเปนผูรับผิดชอบดำเนินโครงการ ตั้งแตเดือนเมษายน 

ถึง สิงหาคม 2554 และไดรับโลพรอมเกียรติบัตรท้ัง 2 โรงงานท่ีอำเภอ

บานโปง ราชบุรี เม่ือกันยายน 2554 

บริษัทฯ ไดจัดทำจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร และเผยแพร   

ใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับผานระบบ intranet และ 

เว็บไซตของบริษัท เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอบริษัท ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา 

สังคมและสิ่งแวดลอม การแขงขันทางการคา เจาหน้ี ภาครัฐ นอกจากน้ี 

บริษัทฯ ไดประกาศใชจรรยาบรรณพนักงานเพ่ือเปนแนวทางในการ

ประพฤติปฎิบัติตนของผูบริหารและพนักงานในการทำหนาท่ีตามภารกิจ

ของบริษัทดวยจิตสำนึกท่ีดีและเผยแพรใหกับกรรมการ ผูบริหาร และ   

พนักงานทุกระดับ  

 

บริษัทฯ เคารพตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุนตามท่ีกำหนดไวโดย

กฎหมาย ขอบังคับและจรรยาบรรณของพนักงาน บนขอพึงปฏิบัติ ดังนี้   

1.  ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมฝาฝนตอกฏหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ี 

 เก่ียวของดวยความซ่ือสัตย สุจริต และโปรงใส 

2. ดำเนินงานดวยความมุงมั่นในอันท่ีจะพัฒนากิจการของบริษัท ให 

 เจริญกาวหนา มีความมั่นคงสามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุน 

SEC within three working days in case they traded the 

Company’s securities, with a copy of the report sent to the 

Company Secretary for reporting to the Board of Directors at 

the next meeting. At each meeting of the Board of Directors, 

there is an agenda item on securities holdings of the 

Company’s directors and executives.  The Directors and 

executives are well aware of the requirement. 

During the year, three Directors and executives who had 

acquired/sold Company securities (except acquisition through 

the rights offering) reported their acquisition/selling of 

securities to the Office of the Securities and Exchange 

Commission within the specified time and also reported their 

securities holding to the Board of Directors. 
2.4 Connected transactions or transactions with potential 

conflict of interest: The Company handles these transactions 
with reasons, carefulness and the maximum benefits of the 
Company in mind. Prices are determined in accordance with 
the fair business practice as if the transactions were made 
with outsiders.  A transparent procedure has been put in place 
and made part of the Code of Ethics that must be observed 
for the interest of the Company and shareholders. Information 
is disclosed in an equitable manner, in compliance with the 
notification of the Board of Governors of the Stock Exchange 
of Thailand (SET) on information disclosure and practices of 
listed companies pertaining to connected transactions. The 
Directors with vested interest have to leave the meeting room 
and must not vote on that agenda item so as to allow the 
Directors without vested interest to express their views with 
no limitations and to vote freely.  The Company Secretary 
informs the meeting as to which Directors have vested 
interest and who have to leave the meeting room.  After the 
meeting, the names, the nature of the relationships, 
determination of the prices and values of the items and the 
Directors who expressed views different from the opinion of 
the Board (if any) are disclosed.  The information is 
publicized through the SET news channel in both Thai and 
English as well as the Company website www.pr.co.th. 

In 2013, the Company had no connected transactions with 
the nature of financial assistance; that is, no borrowing or 
guarantee transactions undertaken with another company.   

As an added measure, the Company requires the Directors 
and executives to report their vested interest to the Board of 
Directors, as well as vested interest of related people, using 
the Vested Interest Report Form and the criteria prescribed by 
the Board of Directors (in accordance with Section 89/14 of 
the Securities and Exchange Act (Number 4) B.E. 2551.)    

 

Chapter 3: Roles of Stakeholders 

The Company places importance on the rights of all 

groups of stakeholders, both inside and outside, the public 

sector and agencies concerned, as well as the community, 

society and the environment.  It participated in the CSR-DIW 

2011 Project launched by the Department of Industrial Works, 

and executed by the ISO, with duration from April to August 

2011. A plaque and an honorary certificate were awarded to 

the Company’s both factories in Amphur Banpong, 
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 ไดอยางเหมาะสม 

3. ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัท เสมือนวิญูชน 

 พึงรักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอัน 

 มิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

4. รายงานผลการดำเนินงานท่ีถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง 

 อยางสม่ำเสมอ 

5. ไมนำขอมูล หรือขอความลับของบริษัท หรือขอมูลของพนักงาน 

 บริษัท ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

6. ขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความ 

 มีเหตุมีผลและเปดเผยขอมูลอยางครบถวน 

7. เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง 

 เทาเทียมกัน 

ในป 2556 บริษทัฯ ไดจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท

ในป 2555 ในอัตราหุนละ 1.86 บาท (Par Value 1.- บาท) คิดเปนอัตรา

การจายเงินปนผล 50% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจาย

เงินปนผลท่ีบริษัทฯ ไดรายงานใหผูถือหุนทราบ   

 

บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานตามหลักสากล รักษาความลับของลูกคา มีหนวยงานฝายการ

ตลาดและฝายประกันคุณภาพทำหนาท่ีรับขอรองเรียนของลูกคา เพ่ือ

ดำเนินการแกไขใหแกลูกคาโดยเร็วท่ีสุด และเพ่ิมชองทางใหมีบริการ

ลูกคาสัมพันธ โดยสามารถโทรศัพทสอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑผาน

แผนกบริการลูกคา 0-2374-7955 บนขอพึงปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย ยุติธรรม และใหขอมูลที่ถูกตอง  

 แกลูกคา 

2. ใหบริการและปฏิบัติตอลูกคาดวยความมีน้ำใจ ไมเรียก รับ หรือ 

 ยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิน หรือ ประโยชนอ่ืนใดท่ีไมสุจริตจากลูกคา  

 ทั้งทางตรงและทางออม 

3. คำรองเรียนของลูกคาพึงไดรับการเอาใจใสและดำเนินการอยาง 

 เปนธรรม เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว 

4. รักษาความลับทางการคาของลูกคา 

5. พัฒนาสินคา ตรงตามความตองการของลูกคา คิดคนนวัตกรรม 

 ใหมๆ  เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเน่ือง         

 

บริษัทฯ ไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกันดูแล และปฏิบัติตาม

กฎหมายพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานตลอดจนขอกำหนดตามมาตรฐาน 

ในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดลอมในการทำงาน บนขอปฏิบัติ ดังน้ี  

1. ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักด์ิศรีความเปนมนุษย และสิทธิ 

 พ้ืนฐานของมนุษยชน 

2. ดูแล รักษาสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย 

 ตอชีวิต สุขภาพ และทรัพยสินของพนักงาน 

3. สนับสนุน สงเสริม ฝกฝนอบรม และพัฒนาความรูความสามารถ 

 ของพนักงานอยางท่ัวถึง สรางความม่ันคงในอาชีพ และใหโอกาส 

 ในการเจิญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน 

4. สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน 

 และการพัฒนาบริษัท 

5. ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความสามารถ   

 ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน 

6. เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางส่ือสาร เสนอแนะ และรองทุกข 

Ratchaburi Province in September 2011.  

A written Code of Business Ethics has been developed 

and distributed to the Directors, executives, and employees at 

all levels through its Intranet and website.  The purpose is for 

it to be used as guidelines by the Directors, executives and 

employees in their dealing with the Company, shareholders, 

customers, employees, trading partners, society and the 

environment, business competition, creditors, and the public 

sector.  In addition, an Employee Code of Conduct has also 

been put in place for executives and employees to use in 

performing their duties with the right consciousness.  The 

Code of Conduct was also distributed to the Directors, 

executives and employees at all levels.      

For the company and shareholders:  
The Company respects the basic rights of shareholders as 

prescribed by laws, the Articles of Association and the 

Employee Code of Conduct, based on the following 

guidelines:  

1. Perform duties without violating laws and regulations,  

 and with integrity, honesty and transparency.   

2. Operate with determination to grow the Company’s  

 business for its progress, prosperity and security so  

 that it can generate appropriate returns for shareholders. 

3. Protect and safeguard the Company’s assets in the  

 same way a normal person would protect and  

 safeguard his own property, refraining from seeking  

 direct and indirect undue benefits.  

4. Report operating results accurately, completely and  

 truly.  

5. Never make use of the Company’s confidential informa- 

 tion or information about Company employees for  

 personal gains or for other people’s benefits. 

6. Remove conflicts of interest, using due care and reasons  

 and disclosing information fully.  

7. Respect the owners’ right and treat all shareholders  

 equitably.   

In 2013, the Company paid out dividends from the 2012 

operation at the rate of 1.86 Baht per share (par value = 1 

Baht), which represented 50% of net profit, which was in line 

with the dividend policy announced to shareholders.   

For customers  
With care and responsibility for customers in mind, the 

Company produces goods with quality of international 

standards, keeps the customers’ confidential information, 

assigns the Marketing Department and the Quality Assurance 

Department to handle customers’complaints for earliest 

correction possible, and enhances customer relations by 

answering questions or giving advice on products through the 

Customer Service Department, Tel. 0-2374-7955. The 

following guidelines are to be used:  

1. Conduct business with integrity, and fairness and  

 provide correct information to customers.  

2. Provide services to and treat customers with good  

 heart, not demanding, accepting, or agreeing to accept  

 assets or any other benefit dishonestly from customers,  

 either directly or indirectly.   
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 เก่ียวกับการทำงาน ซึ่งขอเสนอตางๆ จะไดรับการพิจารณาและ 

 กำหนดวิธีการแกไข เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทุกฝายและสรางความ 

 สัมพันธอันดีในการทำงานรวมกัน 

7. สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรม 

 ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ ไดจัดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและสวัสดิการท่ีเก่ียวของ ไดแก 

เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลประจำป เงินสวัสดิการตามอายุงาน และ

กองทุนสำรองเล้ียงชีพพนักงาน หองพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำป  

คารักษาพยาบาล สวัสดิการซ้ือสินคาราคาพิเศษ เคร่ืองแบบพนักงาน       

รถรับสงพนักงานท่ีโรงงาน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเดินทางมา

ทำงาน โครงการเงินกูยืมเพ่ือที่อยูอาศัยจากธนาคารผานบริษัท มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหาร

งานดานสวัสดิการ รวมทั้งสงเสริมจัดทำกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวันเด็ก 

การจัดการแขงขันกีฬาประจำป กิจกรรมโรงงานสีขาว กิจกรรมสายสัมพันธ 

แมกับลูกในวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีฯ กิจกรรมปใหม เปนตน   

คำนึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพและทรัพยสินของพนักงาน 

โดยกำหนดเปนนโยบายดานความปลอดภัยพรอมจัดต้ังคณะกรรมการ

ความปลอดภัย การประกันชีวิตใหแกพนักงานท้ังรายเดือนและรายวัน      

ทุกป มีการอบรมซอมดับเพลิงขั้นตนและอพยพหนีไฟประจำปท้ัง

สำนักงานกรุงเทพฯ และโรงงาน 2 แหง และจัดทำบอรดสถิติความปลอดภัย 

โดยกำหนดเปาหมาย “อุบัติเหตุเปนศูนย” โดยแจงใหพนักงานทราบขอมูล

จำนวนวันทำงานสูงสุดท่ีไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน  

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ เล็งเห็นวา บุคลากรเปน

ทรัพยากรสำคัญในการท่ีจะทำใหบริษัทมีความสามารถในการดำเนิน

กิจการไดอยางย่ังยืนในระยะยาว จึงมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนให

พนักงานเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ  

โดยทุกปฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาท่ีในการจัดหาหลักสูตรการ            

ฝกอบรมสงไปยังทุกหนวยงาน เพ่ือใหจัดสงพนักงานในสังกัดเขารับการ

อบรมตามหลักสูตรท่ีกำหนดในการทำงาน และหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความ

รูเพ่ิมเติมในการทำงาน เม่ือป 2555 บริษัทฯ ไดดำเนินการวาจางสถาบัน

เพ่ิมผลผลิตแหงชาติ จัดทำโครงการ “พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล” แยกเปน 2 สวน คือ การจัดทำโครงสรางเงินเดือน โดยการประเมิน

คางาน การจัดทำระดับช้ันงาน การเปรียบเทียบคาจางกับตลาดแรงงานใน

อุตสาหกรรมใกลเคียงกัน และไดดำเนินการจัดทำโครงสรางเงินเดือน        

เปนท่ีเรียบรอยแลวต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2555 งานอีกสวนหน่ึง 

เปนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency) โดยเร่ิมจากการ

กำหนดกรอบสมรรถนะดวย STD Competency มีการประเมินระดับ 

Competency ของพนักงานรายบุคคล และทำการวิเคราะห Competency 

Gap เพ่ือจัดทำ Competency Development Roadmap ในการนำไปใช

พัฒนาบุคลากรดวยการจัดอบรม ใหความรูเพ่ือใหพนักงานสามารถนำ

ความรูที่ไดรับไปทำงานจนเกิดเปนทักษะในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสำเร็จ

ของการทำงาน           

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร ดวยการจัด

สัมมนาประจำปเพ่ือใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีและมีความรักความสามัคคี

ระหวางกันภายในองคกร รวมถึงการมีความรูและความเขาใจในจุดมุงหมาย

ขององคกรรวมกัน และสามารถนำพาองคกรไปสูเปาหมายในทิศทาง

เดียวกัน สงผลใหในป 2555 บริษัทฯ ไดรับโลรางวัลและเกียรติบัตรสถาน

ประกอบการดีเดนดานการสงเสริมการพัฒนาผีมือแรงงาน เปนบริษัท

เดียวในราชบุรี จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับ         

ในป 2556 บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยี

3. Customers’ complaints must be taken care of and fairly  

 processed to react quickly to customers’ requirements.  

4. Keep customers’ confidential information  

5. Develop products to satisfy customers’ demand; come  

 up with innovations to add value to the Company’s  

 goods and services on a continuous basis.  

For employees  
The Company treats employees equitably and abides by 

the Labor Protection Act and provisions of the standards of 

occupational health and safely as well as the working 

environment, adhering to the following guidelines:  

1. Treat employees with full respect for their dignity and  

 basic human rights.   

2. Maintain the working environment, taking into con- 

 sideration the employee’s life, health and property  

 safety. 

3. Encourage and promote training and development of  

 all employees; build their career stability and allow  

 them to advance in career according to their potential.  

4. Encourage employees’ participation in setting the  

 direction of the Company and in Company develop- 

 ment.  

5. Remunerate employees fairly, in a manner commen- 

 surate to their knowledge, competence, responsibility  

 and performance. 

6. Provide employees with opportunities and channels to  

 make recommendations and lodge complaints regarding 

 their work.  Recommendations are considered and  

 resolutions to problems are sought for the benefit of all  

 parties and for strengthening working relationships.   

7. Encourage participation of employees at every level in  

 CSR activities.   

The Company pays appropriate compensation, complying 

with laws on minimum wages and relevant welfare; namely, 

the salary, bonuses, annual monetary rewards, welfare 

payment based on the number of service years, provident 

fund contributions, first aid facilities, medical expenses, 

special purchase discounts, employee uniforms, 

transportation for factory employees to ease their traveling to 

and from work, and housing loans from banks through the 

Company. A Welfare Committee has been set up to  provide 

an opportunity for employees to participate in welfare 

administration and to promote various activities such as 

Children’s Day activities, annual sports events, “white 

factory” activities, mother-and-child activities on HM the 

Queen’s Birthday, and New Year celebrations.  

The Company emphasizes the safety of the employees’ 

life, health, and property, by setting up a work safety policy 

and a work safety committee. Life insurance is provided for 

both monthly and daily employees every year. Annual basic 

fire drills were held at the Bangkok Office and the two plants.  

Bulletin boards are put up to display the objective of 

achieving “zero accident”.  Employees are informed of the 

highest number of working days without lost time.   
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กระบวนการผลิตเพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหาร ที่จัดโดยกรมโรงงาน เพ่ือฝกอบรมดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซ

อุปทาน ในการวิเคราะหขอมูลการขาย สินคาคงคลัง และการผลิต               

สงผลใหบริษัทสามารถลดมูลคาสินคาคงคลังท่ีจัดเก็บใหอยูในระดับที่

เหมาะสม และรวมโครงการ 5 ส นอกจากน้ีในระหวางปบริษัทฯ ไดมีการ

จัดหลักสูตรการอบรมยอยๆ ใหกับพนักงานเพ่ือเพ่ิมความรู ความเขาใจ 

และความสามารถในการเรียนรูพัฒนางานอยางตอเน่ือง อาทิเชน 

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทำงาน เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหนา          

การบริหารความเส่ียงองคกร การสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยใน

การทำงาน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เปนตน รวมถึงการสงพนักงาน

ไปอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เก่ียวของกับสายงานอาชีพของแตละหนวยงาน

โดยตลอด  

    

1. ปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลง เง่ือนไขทางการคา ตามกรอบกติกา 

 การแขงขันท่ีสุจริตและเปนธรรม 

2. รักษาคำม่ันท่ีใหไวกับคูคาอยางเครงครัดและเปนธรรมเทาเทียม 

 กันทุกราย 

3. สรางสัมพันธภาพ และความเขาใจท่ีดีตอกัน  

4. แลกเปล่ียนความรู รวมกันพัฒนาผลิตภัณฑและเครื่องจักร เพ่ือให 

 เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของบริษัท ไมเรียก รับ หรือยินยอม  

 ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลง 

 ทางการคา 

ในป 2556 ไมมีกรณีไมปฎิบัติตามสัญญาท่ีมีตอคูคา 

 

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม 

โดยปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด ใหความสำคัญกับ        

การรักษาสภาพแวดลอม บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของและ         

ใหความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดลอม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสาธารณะ

ประโยชนในสังคมบนขอพึงปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดลอม 

2. ปลูกฝงจิตสำนึก ความรับผิดชอบตอชุมชน และสังคมโดยสวน 

 รวมใหเกิดขึ้นในบริษัท  

3. สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวน 

 รวม 

ในป 2554 บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสงเสริมใหเปนผูประกอบ

อุตสาหกรรมท่ีสังคมยอมรับอยางย่ังยืน (CSR-DIW 2554) เมื่อเดือน

กันยายน 2554 โดยไดทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนในกิจกรรม          

“ปลูกผักกางมุงปลอดสารพิษ” รวมกับนองๆ โรงเรียนบานคายลูกเสือ

บานโปง ราชบุรี เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดบริโภคอาหารท่ีปลอดสารพิษ 

และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต โครงการอาหาร

กลางวันเพ่ือนองๆ เปนการสงเสริมการพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตตามวัย

ไดมีโอกาสบริโภคอาหารที่ถูกหลักอนามัยและมีประโยชน บริษัทฯ ไดจัด

ทำกิจกรรมดังกลาวตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ในป 2556 

บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมวันเด็ก รวมกับ อบต. ปากแรต จ. ราชบุรี เพ่ือมุง        

สงเสริมพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดีมีคุณธรรมตอไปในอนาคต และ

กิจกรรมคลองสวยน้ำใส ในการดำเนินการขุดลอกคลองสาธารณะ เพ่ือ

พัฒนาแหลงน้ำในชุมชนใหมีคุณภาพท่ีดี สามารถใชน้ำจากแหลงน้ำน้ัน

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และกิจกรรมบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเปน        

As regards the human resources development policy, the 

Company fully recognizes the importance of human 

resources to its sustainable growth.  The Company has a 

policy to encourage employees to undergo training for self-

development on a regular basis.  Each year, HR is expected to 

find training courses and request departments to send their 

personnel to required training courses, and courses and 

supplementary courses.  In 2011, it contracted the Thailand 

Productivity Institute to launch a “Human Resources 

Management System Development” project which was 

divided into two parts.  The first part dealt with development 

of a salary structure through job evaluation, job grading, and 

salary benchmarking with similar industries.  The salary 

structure has been finalized since November, 2012.  The 

second part of the project involved competency development, 

starting from competency model specification using STD 

Competency during which the competency levels of 

individual employees were assessed.  Competency gaps were 

then identified in order to prepare competency development 

roadmaps for use in HRD which would enable employees to 

make use of knowledge gained to achieve their job 

objectives. 

In addition, other activities were conducted for the 

purpose of human resources development.  An annual 

seminar was organized to promote good relationships among 

the employees and to strengthen unity within the 

organizations, as well as to foster common understanding of 

the organization’s direction so that together they can go in the 

same direction toward the goal.  In 2013, the Company 

participated in the Productivity Technology Enhancement 

Project organized by the Department of Industrial Works.  

The objective of the project was to reduce costs and increase 

productivity of the food processing sector.  The training 

involved supply chain management, logistics, and analysis of 

sales, inventory and production.  This project has helped the 

Company to reduce the cost of inventory to a suitable level.  

The Company also participated in the 5S project.  Besides, 

supplementary training sessions were organized during the 

year to enhance employees’ knowledge, understanding and 

ability for their performance improvement.  Examples of such 

training were the courses organized for occupational safety, 

health and environment committees, the courses for safety 

supervisors, organization risk management, promotion of 

occupational safety and health and the Thailand Environment 

Institute Foundation.  Employees were also assigned to attend 

training courses related to their respective careers.   

Trading partners  
1. Adhere to trading agreements and conditions, and the  

 rules of honest and fair competition,  

2. Strictly and equally honor pledges given to trading  

 partners,  

3. Foster good relationship with each other, 

4. Join hands in the development of products and equip- 

 ment for attainment of the Company’s objectives.   

 Never demand, receive or agree to receive any assets  
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พระราชกุศล เพ่ือสงเสริมการพัฒนาพนักงานของบริษัทใหมีจิตสาธารณะ 

เสียสละเพ่ือคนในสังคม เปนตน  

 

1. แขงขันทางการคาภายในกรอบกติกาของการแขงขันท่ีเปนธรรม 

2. รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน   

3. ดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย 

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาบริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ี 

เก่ียวกับการแขงขันทางการคา 

   

1. บริษัทฯ ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาท่ีมีตอเจาหน้ี 

2. ชำระเงินตรงตามเง่ือนไขที่ไดตกลงไว 

บริษัทฯ จายเงินใหกับเจาหน้ีตรงตามขอตกลงทางการคาท่ีไดตกลง

กันไวลวงหนา และใชวิธีการโอนเงินผานธนาคารในระบบ Media 

Clearing โดยเปดโอกาสใหเจาหน้ีสามารถวางบิลไดทุกวันศุกร และ          

จายทุกวันศุกร ในป 2556 บริษัทฯ มีการกูยืมเงินระยะส้ันกับสถาบัน        

การเงิน และไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการชำระเงินตนและดอกเบ้ียตามท่ีไดมี

การตกลงกัน 

                

บริษัทฯ จายภาษีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตามขอกำหนดของ

กฎหมายท้ังภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 

ภาษีปาย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป ตลอดจนภาษีเงินได

นิติบุคคล 

  

บริษัทฯ ไดเปดชองทางใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอ

แจงเบาะแส และขอรองเรียนตางๆ ที่เก่ียวของกับรายงานทางการเงิน           

ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพรองหรือกระทำการผิดกฎหมาย สามารถ

ติดตอผาน นางสาวณัฐกฤตา ยอดวศิน เลขานุการบริษัทท่ีโทรศัพท             

0-2377-5145 ตอ 1907 และทางอีเมล nattakitta.y@pr.co.th หรือ        

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผลการสอบสวนจะทำการรายงานตรง   

ตอคณะกรรมการบริษัท และขอมูลที่ไดรับจะเก็บรักษาไวเปนความลับ       

ของบริษัท  

  

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของจริยธรรม

และคุณธรรม ไมเก่ียวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา แตสรางสรร

นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเองมีการพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรใน           

การผลิตเสนหม่ี กวยเต๋ียว สนับสนุนใหพนักงานมีความคิดริเร่ิมสรางสรร

นวัตกรรมตางๆ ดานสินคา เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา 

ดานระบบสารสนเทศ มีการกำหนดนโยบายใหใชโปรแกรมทุกอยาง

ที่ทำการติดตั้งลงบนทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนโปรแกรมที่มี 

Software Licence Agreement ที่ถูกตองตามลิขสิทธ์ิและกฎหมายเทาน้ัน  

เวนแต โปรแกรมประเภทไมมีลิขสิทธ์ิ “ Free Ware” 

       

 

บริษัทฯ ไดกำหนดใหพนักงานทุกคน มีสิทธิในการช้ีแจงหรือโตแยง

เม่ือถูกบงชี้วามีการกระทำความผิดเกิดข้ึน โดยสามารถหาขอเท็จจริงมา

ชี้แจงตอคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดของพนักงานซ่ึงประกอบ

ดวยหัวหนาฝายบุคคล หัวหนาของฝายหรือหนวยงานของพนักงานท่ีถูก 

บงชี้วากระทำความผิดตามขอกำหนดหรือขอบังคับการทำงาน และ             

ผูบริหารระดับกลาง เพ่ือทำการสอบสวนและพิจารณาวามีการกระทำ

ความผิดจริงหรือไม นอกจากน้ีการดูแลและปฏิบัติตอพนักงานตางดาว 

 or benefits which are not part of the business deals.   

In 2013, there were no cases of non-conforming to 

agreements with trading partners.   

For society and the environment 
Recognizing the responsibility to the community and 

society, the Company strictly complies with relevant laws. 

Emphasis is placed on the maintenance of environmental 

conditions in all steps of operating procedures, and activities 

are carried out for public benefits on various occasions.  The 

following are the guidelines in this area: 

1. Conduct business with the impact on natural resources  

 and the environment in mind. 

2. Instill awareness of responsibility to the community  

 and society at large among the personnel of the  

 Company. 

3. Support activities beneficial to the community and  

 society at large. 

In 2011, the Company participated in the CSR-DIW 2011 

Project.  In September, the “Chemical-free Netted Vegetable 

Farming Project” was carried out with children of 

Bankailuksua School in Amphur Banpong, Ratchaburi 

province, to promote consumption of chemical-free 

vegetables among the children.  Knowledge gained can also 

be used in their future occupation.  The “Lunch for Children” 

project is aimed at giving an opportunity for children to 

consume healthy food for their proper development.  The 

project has been continuously carried out.  In addition, 

Children’s Day activities were organized in cooperation with 

the Pakrad Sub-District Administrative Organization (SAO), 

Ratchaburi, for youth development.  Public canals were 

dredged to develop community water resources for efficient 

use.  A blood donation activity was also conducted as a 

dedication to His Majesty the King to instill charitable 

consciousness among the employees.    

For competition  

1. Compete with fair competition rules, 

2. Observe the norm of competition codes,  

3. Carry out business fairly, strictly under the law.  

So far, the Company has never had any dispute with  

competitors. 

Creditors  
1. The Company strictly honors the obligation to creditors. 

2. Make payments according to the agreed conditions.   

The Company repaid the creditors in accordance with 

payment conditions without any default and used media 

clearing in transferring money through banks.  Invoices are 

accepted every Friday and payments are made every Friday.  

In 2013, short-term loans were taken out from financial 

institutions and the principal and interest were paid back 

according to the agreed conditions. 

The public sector  

The Company pays all taxes (value added tax, specific 

business tax, withholding tax, signboard tax, property tax, 

custom duty, duty stamps and corporate income tax) 

completely, within the specified time, as required by laws.  
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9. การรับของขวัญตามประเพณีนิยม หากพนักงานไดรับของขวัญท่ี 

 มีมูลคาเกินปกติวิสัยจากผูทำธุรกิจกับบริษัท ใหพนักงานรายงาน 

 ตอผูบังคับบัญชา 

10. พนักงานตองปฏิบัติตามกฏระเบียบขอบังคับของบริษัท และ 

 กฏหมายท่ีเก่ียวของ 

11. จรรยาบรรณท่ีกำหนดไวอาจยังไมครอบคลุมในทุกกรณีในกรณีที่ 

 มีปญหาใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับปรึกษา กับผูบังคับ 

 บัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีขอขัดแยงใหถือคำวินิจฉัยของ 

 กรรมการผูจัดการ/คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัท  

 เปนที่สิ้นสุด 

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน พึงมีจิตวิญญาณ 

และปฏิบัติตาม Code of conduct ดังตอไปนี้ 

ความสัมพันธตอลูกคา 

• สรางความพึงพอใจและคุณคาใหกับลูกคา 

• การปฏิบัติตอลูกคาตองกระทำดวยความสุภาพ มีอัธยาศัยท่ีดี  

 มีคุณธรรม ใหความเทาเทียมกันในระหวางลูกคา 

• ตอบสนองอยางแมนยำตรงกบัทีล่กูคาตองการ รวดเรว็ มปีระสิทธิภาพ  

 ตรงตามกำหนดเวลา 

• รักษาความลับระหวางลูกคา 

ความสัมพันธระหวางพนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุม 

• ใหความรัก ชวยเหลือ เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกันรวมถึงครอบครัว 

• การแสดงออกตอกันอยางมีไมตรี 

• สนับสนุนคนดี สงเสริมใหเติบโตและมีความกาวหนา 

• รวมกันแกปญหา ทำงานกันอยางเปนทีม 

• ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถจนงานลุลวงดวยดี 

ความสัมพันธของผูบริหารตอพนักงาน 

• แจงวัตถุประสงค และเปาหมายการทำงาน วางตัวบุคคลที่ดี/ 

 มีความสามารถในตำแหนงที่สำคัญ 

• ใหมีระบบระเบียบท่ีเหมาะสม ยุติธรรม 

• สงเสริมและเปดโอกาสที่เทาๆ กันตอพนักงานทุกๆ คนในการพัฒนา 

 ขีดความสามารถ ใหมีโอกาสเติบโตและมีความกาวหนาในหนาท่ี 

 การงาน 

• สงเสริมการศึกษา 

ความสัมพันธระหวางพนักงานตอบริษัทและบริษัทในกลุม 

• สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทในกลุม 

• สรางสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 

• มีทัศนคติที่ดีตอกัน 

• ยึดถือผลประโยชนของกลุมเปนหลัก 

• สรางภาพพจนที่ดีใหแกกลุม 

• อยูรวมกันและปฏิบัติกันอยางฉันพี่นอง 

ความสัมพันธตอสังคม 

สนับสนุนโครงการที่เปนประโยชนตอสังคมในดานท่ี 

• คำนึงถึงสิ่งแวดลอม และการไมละเมิดประโยชนของสวนรวม 

• สรางสรรคสังคมดานคุณธรรม 

• สรางงาน 

• การรณรงคเพ่ือประโยชนของสังคมอื่นๆ 
 

more knowledge. 

The Company has issued an Employee Code of Conduct 

to be used as guidelines by employees concerned in their 

performing of duties with integrity, honesty and fairness, as 

follows:  

Employee ethics  

1. Perform duties with integrity, responsibility, discipline  

 and positive attitude toward the common good and  

 himself.  Never use the position and authority for  

 undue personal gains or for other people’s undue  

 benefits.  

2. Stay committed to delivering excellent services and  

 react other people with fairness.   

3. Safeguard the Company’s interest and assets.  Never  

 make use of the Company’s information or assets for  

 personal gains or for other people’s benefits and  

 never take actions to assist other people in conducting  

 business in competition with the Company.  

4. Never run personal businesses with business implica- 

 tions against the Company, except with permission  

 from the Board of Directors, as outlined by the SEC.  

5. Be committed to team working, rendering coopera- 

 tion and assistance to all colleagues for the benefit of  

 the Company and with respect for each other’s right. 

6. Executives and employees having access to insider  

 information are prohibited from trading Company’s  

 securities within a period of one month before  

 financial statements are disclosed to the public. 

7. Never receive money and /or other benefits from  

 customers or outsiders as personal gains as a result of  

 the work done for the Company. 

8. Never borrow money from customers or people doing  

 business with the Company, except for borrowing from 

 a bank or a financial institution.  

9. In receiving gifts given as a tradition, if the value of the 

 gift is higher than the normal level to be given by  

 people doing business with the Company, a report has  

 to be made to the supervisor.  

10. Employees have to observe the Company’s regula- 

 tions and relevant laws.  

11. The Code of Conduct may not cover all necessary  

 requirements.  In case of doubt, executives and  

 employees are advised to consult their supervisors in  

 the line of command.  In case of conflict of opinions,  

 the rulings of the Managing Directors/the Executive  

 Committee and the Board of Directors are final.    

The Code of Conduct for executives and employees: 
Relationship with customers 
• Create satisfaction and value for customers 

• Treat customers with courtesy, hospitality, morality, and  

 equality 

• Respond to customer’s needs with accuracy, Promptness,  

 efficiency, and timeliness 

• Keep customers’ confidential information 
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บริษัทฯ ใหความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี              

มีการเปดเผยสารสนเทศทางการเงินและท่ีไมใชทางการเงินท่ีมีหรืออาจมี

ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงในราคาหลักทรัพยของบริษัท หรือตอ         

การตัดสินใจลงทุนหรือตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุนและ             

ผูสนใจลงทุนไดทราบขาวสารท่ีสำคัญอยางรวดเร็วเทาเทียมกันและดวย

คุณภาพเดียวกัน โดยแบงเปน 

4.1 สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ไดแก งบการเงิน   

 แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงาน 

 ประจำป  

4.2 สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ ไดแก การไดมา/จำหนายไป 

 ซึ่งสินทรัพย รายการท่ีเก่ียวโยงกัน การเขารวมลงทุน การจาย/ 

 ไมจายปนผล การใหความชวยเหลือทางการเงิน ฯลฯ  

โดยไดเปดเผยขอมูลสารสนเทศดังกลาวผานระบบ SET Community 

Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ และจัดสงในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพตอ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาท่ีกำหนด เพ่ือเผยแพรตอไป  

พรอมทั้งทำการข้ึนเว็บไซตของบริษัท www.pr.co.th ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ  

ในป 2556 การจัดทำรายงานทางการเงินถูกตองและโปรงใส ตามท่ี

ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีดวย   

ความระมัดระวัง ประกอบกับการใชดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำ 

งบการเงิน เพ่ือใหสะทอนผลการดำเนินงานที่เปนจริงของบริษัท และ       

เนนในดานคุณภาพของงบการเงิน มีการตรวจสอบขอมูลทางการเงิน       

โดยผูสอบบัญชีที่มีความรู ความชำนาญ มีความเปนอิสระ และไดรับ

ความเห็นชอบจาก กลต. และมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญเพ่ิมเติมอยาง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห 

เพ่ือประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปในการใชงบการเงิน ดังน้ัน          

ในป 2556 งบการเงินของบริษัทซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจาก       

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยไดรายงานแบบไมมีเง่ือนไข และไดแสดง

ความเห็นตองบการเงินของบริษัทวา ถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไมถูกสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ดำเนินการเน่ืองมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกำหนด   

สงงบการเงินตรงตอเวลา และไมถูกส่ังแกไขงบการเงิน 

สารสนเทศท่ีเปดเผยใน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ         

56-1) รายงานประจำป และเว็บไซดของบริษัทฯ นอกจากงบการเงินแลว  

ยังมีการเปดเผยในเร่ืองตางๆ เพ่ือใหผูถือหุนไดรับขอมูลที่เทาเทียมกัน  

นอกจากน้ีไดกำหนดนโยบายบริษัทในการปฏิบัติตามกฏหมาย และ         

กฏเกณฑขอบังคับตางๆ ตาม พรบ. หลักทรัพยฯ เพ่ือแสดงถึงความ

โปรงใสในการดำเนินธุรกิจ ดังน้ี 

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปดเผยใหทราบถึงการดำเนิน 

 ธุรกิจของบริษัท นโยบายการจายเงินปนผล ภาวะอุตสาหกรรมและ 

 การแขงขันธุรกิจของบริษัท สวนแบงทางการตลาด การวิเคราะห 

 และคำอธิบายของฝายจัดการ และโครงสรางกลุมธุรกิจ ตามเงิน 

 ลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของ ตามหนา 54 ตามลำดับ 

2. การกำกับดูแลกิจการ มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ   

 จริยธรรม จรรยาบรรณ เปนลายลักษณอักษร และเปดเผยบน 

 เว็บไซตของบริษัท www.pr.co.th ตามหนา 18 

3.  สังคมและส่ิงแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  

 บริษัทฯ ถือเปนนโยบายหน่ึงในการดำเนินธุรกิจ จึงไดกำหนดไวใน 

Relationship between employees of the Company and 
those of other companies in the Group 

• Share love, assistance, care and compassion among one  

 another including family members 

• Demonstrate friendship to one another 

• Help quality people to grow and progress 

• Use teamwork to solve problems and in working 

• Operate efficiently to the best of the ability for success. 

Relationship of executives with employees 
• Specify the objectives and targets of work and put  

 competent persons in important positions 

• Set appropriate and fair rules and regulations 

• Open up equal opportunities for employees to grow and  

 progress 

• Promote education 

Relationship of employees with the Company and 
other companies in the Group 

• Support activities of the companies in the Group 

• Build good relationship with one another 

• Have good attitudes to one another 

• Work for the interests of the Group as a primary goal 

• Create good image for the Group 

• Co-exist and treat one another like brothers and Sisters 

Relationship with society 
• Support socially useful projects which are:  

 Environment friendly, not breaching collective interests 

• Socially constructive in morality 

• Job generating 

• For social benefits in other areas 

 

Chapter 4: Information Disclosure and  

               Transparency 

The Company places importance on good corporate 

governance, and on disclosure of material information that 

may affect the prices of the Company’s securities, investors’ 

decision making or the benefits of shareholders so that the 

shareholders and interested investors can have material 

information equally quickly and with the same quality. 

4.1  Periodic reports: Financial Statements, the Annual  

 Information Disclosure Form (Form 56-1) and the  
 Annual Report 
4.2 Non-periodic reports; e.g., asset acquisition/disposal,  
 connected transactions, joint investments, dividend  
 payment/non-payment, and financial assistance 
Such information is sent online through the SET 

Community Portal as well as in hard-copy form to the Stock 
Exchange of Thailand within the prescribed time for further 
dissemination. The information is also posted on the 
Company website www.pr.co.th, in both Thai and English, 
and updated regularly. 

In 2013, the Financial Statements were prepared with 
accuracy and transparency in all material respects, in 
accordance with generally accepted accounting principles, 
consistently applied and supported by reasonable and prudent 
judgments and estimations to reflect the Company’s accurate 
performance, with emphasis placed on the quality of the 
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 นโยบายการกำกับดูแลกิจการใหบริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบ 

 ที่มีตอสังคมโดยสวนรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ       

 สิ่งแวดลอมและไดกำหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอสังคมและ 

 สิ่งแวดลอม โดยปลูกฝงจิตสำนึกใหมีความรับผิดชอบตอชุมชนและ 

 สังคมโดยสวนรวม คำนึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดลอม รวมท้ังใหความสำคัญในการมีสวนรวมสนับสนุน อาทิ 

 เชน ตั้งแตป 2555 บริษัทฯ ไดรวมทำกิจกรรมตางๆ เชนโครงการ  

 “ปลูกผักกลางมุงปลอดสารพิษ” และกิจกรรมตางๆ ในชุมชมรอบรั้ว 

 โรงงานตามขอมูลหนา 66 

4. โครงสรางการถือหุน มีการเปดเผยรายช่ือกลุมผูถือหุนสูงสุด 10  

 อันดับแรก ประกอบดวย จำนวนหุน และสัดสวนการถือหุนของ 

 บริษัท รวมถึงสวนของผูถือหุนสวนนอย ณ วันปดสมุดทะเบียน 

 ผูถือหุนคร้ังลาสุดเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2556 รวมถึงเปดเผยขอมูล 

 การถือหุนของกรรมการและผูบริหาร ตามหนา 67 

5. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการจัดทำและ 

 เปดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานความ 

 รับผิดชอบของคณะกรรมการตองบการเงินไวควบคูกับรายงานของ 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต และเปดเผยใหทราบถึงผลการประเมินของ 

 คณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 ในดานตางๆ 5 สวน (ดูรายละเอียดในหัวขอ “การควบคุมภายใน 

 และการบริหารจัดการความเส่ียง” (หนา 47)) 

6. คณะกรรมกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายใหกรรมการและ 

 ผูบริหารตองเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของบริษัท รวมถึงการ 

 รายงานการซ้ือหรือขายหลักทรัพยตามแบบ 59-2 ใหกับสำนักงาน  

 กลต. ภายใน 3 วันทำการ และสงสำเนาใหกับเลขานุการบริษัทเพ่ือ 

 รายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบประจำทุกเดือน   

 โดยบรรจุอยูในวาระการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง 

 หลักทรัพยบริษัทของกรรมการและผูบริหาร 

7. คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหาร   

 ตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือของ 

 บุคคลท่ีมีความเก่ียวของตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ซึ่งเปนสวนไดเสีย 

 ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยจัดทำแบบ 

 รายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเก่ียวของกัน 

 ตามที่กำหนด สงใหเลขานุการบริษัท โดยใหมีการรายงานคร้ังแรก 

 เม่ือรับตำแหนงและเม่ือมีการเปล่ียนแปลง เลขานุการบริษัทมีหนาท่ี  

 ตองสงสำเนารายงานการมีสวนไดเสียฯ ดังกลาว ใหประธาน 

 คณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

 ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันท่ีไดรับรายงานน้ัน  

8. เปดเผยปจจัยความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ดูราย- 

 ละเอียดในหัวขอ “ปจจัยความเส่ียง” (หนา 71)) และท่ีประชุม 

 คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2554 มี 

 มติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมา 

 จากตัวแทนในระดับผูบริหารของแตละหนวยงานของบริษัทเปน 

 คณะทำงาน และใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรรมการ- 

 ตรวจสอบ   

9. เปดเผยโครงสรางองคกรของบริษัทตามหนา 6 นี้  นอกจากน้ี ยัง 

 เปดเผยโครงสรางการจัดการ มีการเปดเผยบทบาท และหนาท่ีของ 

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จำนวนคร้ังของ 

 การประชุม จำนวนคร้ังท่ีกรรมการบริษัทแตละคน เขารวมประชุม 

 ในปที่ผานมา ตามหนา 14 และการถือครองหลักทรัพย รวมท้ัง 

  ประวัติการอบรมของกรรมการบริษัทตามหนา 135 

Financial Statements, which were reviewed by the Auditor 
who is knowledgeable, experienced, independent and 
approved by the SEC. Additional material information was 
adequately provided in the Notes to the Financial Statements, 
accompanied by explanations and analyses for the benefit of 
shareholders and general investors.  Therefore, in 2011, an 
unqualified opinion was given by the Auditor toward the 
Company’s Financial Statements. In addition, the Office of 
the Securities at Exchange Commission and the Stock 
Exchange of Thailand did not take punitive action against the 
Company for failure to comply with the disclosure 
requirements.  The Company submitted the Financial 
Statements as scheduled and was not instructed to revise 
them.   

With regard to information disclosed in the Annual 

Information Disclosure Form and the Annual Report, in 

addition to the Financial Statements, there are matters that 

show the transparency of the business operations as follows: 

1.  Nature of business: The Company’s business opera- 

 tions, including the dividend payout policy, the  

 industry situation, competition, market shares, and  

 MD&A, and the structure of the business group based  

 on the investment in related companies were disclosed  

 on page 54.  

2.  Corporate governance: Policies towards corporate  

 governance, business ethics and the Code of Conduct  

 are put in writing and disclosed on the Company  

 www.pr.co.th on page 18. 

3.  Society and environment: On environment and social  

 responsibilities, the Company treats this matter as a  

 policy in operating the business. Therefore, it is specified  

 in the policy governing corporate governance that the  

 Company operates with social responsibility and  

 environmental awareness, and in the business ethics,  

 that society and the environment must be safeguarded  

 by implanting awareness of responsibility to community  

 and society, considering impacts on natural resources  

 and the environment, and recognizing the importance  

 of cooperation and support in these matters. Examples  

 of activities which have been conducted since 2012  

 were the “Chemical-free Netted Vegetable Farm  

 Project”, and activities conducted for the benefit of  

 people living in communities near the factories, as  

 stated on page 66. 

4. Shareholding structure: The list of the top ten  

 shareholders of the Company and the numbers  and  

 proportions of shares held, as well as the proportion of  

 shares held  by the minority shareholders, on the closing  

 date of the share register book on October 3, 2013 are  

 disclosed.  The numbers of shares held by the Directors  

 and executives are also disclosed, as shown on page 67. 

5. Internal control and internal audit: The information  

 disclosed includes the report of the Audit Committee,  

 and the results of assessment by the Board of Directors  

 of the Company’s internal control system in five areas.  

 (See details “Internal control and Risk management”)  

 (page 47) 

MaMa 2013_018-046_Pro3.indd   35 3/15/14   1:04:17 PM



36 Annual Report 2013

10.  การเปดเผยการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน บรษิทัปฏบิตัติามกฎเกณฑ 

  ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

  ในการดูแล เพ่ือขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง 

  รอบคอบดวยความมีเหตุมีผล และเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท 

  และผูถือหุน และสำหรับการทำธุรกรรมที่เปนขอตกลงในการคา 

  กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดผานการอนุมัติใน 

  หลักการจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดใหมในทุกป ตาม 

  หนา 134 

11. เปดเผยขอมูลการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

  เปนรายบุคคล รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนคาตอบแทนท่ี 

  ไดรับจากการเปนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย (ดูราย- 

  ละเอียดท่ีหนา 16 

12. เปดเผยรายช่ือกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และคณะกรรมการ 

  ชุดยอยตางๆ รวมทั้งประวัติ บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการ 

  ตางๆ แจงจำนวนครั้งในการเขาประชุมเปนรายบุคคล (ดูราย- 

  ละเอียดที่หนา 7  

13. เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามขอมูลเก่ียวกับการดำเนินกิจการ 

  ของบริษัทอยางเต็มที่ ในที่ประชุมผูถือหุน  

14. ความสัมพันธกับผูลงทุน คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูล 

  ของบริษัท ทั้งท่ีเก่ียวกับสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไมใช 

  ทางการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และ 

  ผูที่มีสวนไดเสียของบริษัท จึงไดกำชับใหฝายบริหารดำเนินการ 

  ในเร่ืองทีเ่ก่ียวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง  

  เช่ือถือได สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดให 

  ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในสวนของงานดาน 

  ผูลงทุนสัมพันธนั้น ไดกำหนดหนาท่ีใหกับเลขานุการบริษัท ซึ่ง 

  สามารถติดตอไดที่ 

  สำนักงานกรุงเทพฯ : 

  คุณณัฐกฤตา  ยอดวศิน 

    เลขานุการบริษัท และผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

  โทรศัพทหมายเลข 02-377-5145 ตอ 1907   

  E-mail address : nattakitta.y@pr.co.th 

หรือผูถือหุนและผูสนใจท่ัวไปสามารถดูขอมูลสำคัญเพ่ิมเติมที่เว็บไซต

ของบริษัท www.pr.co.th 

 

ËÁÇ´·Õ่ 5  àÃ×่Í§ ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาท่ีสำคัญในการช้ีแนะทิศทางการ

ดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝายจัดการ จัดใหมี     

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน 

กำกับดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน 

5.1 : การถวงดุลของกรรมการท่ีไม 

  เปนผูบริหารบริษัทกำหนดใหมีคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา  

  5 คน (ตาม พรบ.มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการ 

  1. เปนบุคคลธรรมดา 

  2. บรรลุนิติภาวะ 

  3. ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน 

   ไรความสามารถ 

  4. ไมเคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกใน 

   ความผิดเก่ียวกับทรัพยที่ไดกระทำโดยทุจริต 

6.  The Board of Directors has set a policy requiring the  

 Directors and executives to disclose holding of the  

 Company securities and report purchases and sales to  

 the Office of the SEC using Form 59-2, within three  

 working days, and to send a copy to the Company  

 Secretary, who will in turn report to every monthly  

 meeting of the Board in a separate agenda item for  

 acknowledgement of Directors and executive  

 Company securities holdings.   

7. The Board of Directors has set a policy requiring the  

 Directors and executives to report their vested interest  

 or vested interest of their related persons as required  

 by the Securities and Exchange Act, for the part  

 related to management of the Company business. A  

 Vested Interest Report for themselves and related  

 persons is required to be submitted to the Company  

 Secretary when they first take up the position and  

 when there are changes.  The Company Secretary is  

 then required to send a copy to the Chairman of the  

 Board of Directors and the Chairman of the Audit  

 Committee within seven business days after the report  

 is received. 

8. The Company’s business risks were disclosed. (For  

 details, see the topic “Risk Factors” in page 71) The  

 Board of Directors at Meeting Session 1/2011,  on  

 January 19, 2010, also resolved to appoint an Operation 

 Level Risk Management Committee comprising  

 executives of the departments to be a working group  
 reporting to the Audit Committee.  
9. Disclosure of the structure of the organization of the  
 Company on page 6: The information disclosed 
 includes the roles and duties of the Board of Directors  
 and the Committees, the numbers of  meetings held  
 and attended by each director in the previous year  
 (page 14), and securities holdings of each director,  
 including their biographies and training records (page  
 135). 
10. The Company disclosed connected transactions in  
 accordance with the regulations of the Stock Exchange 
 of Thailand. It has a clearly defined, reasonable and  
 watertight procedure to prevent the problems of  
 conflict of interest, for maximum benefit of the  
 shareholders. As for transactions based on business  
 agreement with directors, management and connected  
 persons, they are approved every year by the new  
 Board of Directors.  (page 134). 
11. Remunerations of individual Directors and executives  
 are to be disclosed in both form and amount paid in  

 their capacities as members of the Board of Directors  

 and the Board Committees. (For details, please refer to 

 page 16) 

12. Disclosure of the names of the Directors, the Indepen- 

 dent Directors, and Members of the Committees,  

 including their bio-data, their roles and duties, and  

 their individual meeting attendance records. (For  

 details, please refer to page 7) 
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 5. ไมเคยถูกลงโทษจำคุก ไลออก หรือปลดออกจากราชการ หรือ 

  องคกร หรือหนวยงานของรัฐ  ฐานทุจริตตอหนาท่ี 

 6.  จะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ทาน ประกอบดวย 

- ประธานกรรมการบริษัท             1   ทาน 

 (เขาดำรงตำแหนง พ.ค.56 ระหวาง ม.ค.-เม.ย.56  

 ดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการ)                

-  กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร              3  ทาน 

 (เปนกรรมการจากบริษัทในกลุม 3 ทาน  

 และเปนผูมีประสบการณการทำงานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท)  

- กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระ              3  ทาน  

 (เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทานและกรรมการ 

 ตรวจสอบ 2 ทาน) 

- กรรมการอิสระ               1  ทาน                   

-  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร              3  ทาน  

   (เปนกรรมการผูจัดการ 1 ทาน และกรรมการบริหาร 2 ทาน) 

คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ี

ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน

ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการทุกชุดไวอยางชัดเจน และมีกรรมการผูจัดการซ่ึงไดรับการ

แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ใหมีหนาท่ีดูแลการดำเนินธุรกิจบริหาร

กิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุ-

ประสงค เปาหมาย และสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะกรรมการกำหนด  

และคณะกรรมการเปนผูกำหนดวงเงินสูงสุดในการอนุมัติสั่งซื้อและ   

สั่งจาย โดยคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติรายการสำคัญ ดังน้ี 

• พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท ในหุน กองทุน การรวมทุน 

• พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน 

• พิจารณาอนุมัติการซ้ือขาย Soft Commodity ที่เก่ียวของกับการ

ผลิตในตลาดลวงหนา 

• พิจารณาอนุมัติรายการสำคัญท่ีวงเงินอนุมัติเกินอำนาจของฝาย

บริหาร ตามที่กำหนดไวในระเบียบขอปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจาง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ 4 ทาน คิดเปน 

36.36% ของกรรมการท้ังคณะ และกรรมการอิสระเปนกรรมการตรวจสอบ 

3 ทาน ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ในป 2553 บริษัทไดดำเนินการใหมีกรรมการอิสระครบตามเกณฑ      

ที่กำหนดใหตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

ทั้งคณะ ตามขอกำหนดของ กลต. 

 

นิยาม “กรรมการอิสระ” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน และมี

ความเปนอิสระตามท่ีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กำหนดและไดแนบไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 

1/2556 และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.pr.co.th 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของ ทั้งน้ีให 

 นับรวมหุนท่ีถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท ไมเปน 

  ลูกจาง พนักงานหรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำจากบริษัท  

  บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของหรือผูถือหุนรายใหญ 

  ของบริษัท 

13.  Shareholders are allowed to ask questions about  

  Company operation to the fullest extent as shareholders’  

  meetings. 

14.  Relationship with investors: With awareness that the  

  Company’s information – financial and non-financial  

  – is important for the decision making of investors  

  and stakeholders, the Board of Directors has firmly  

  instructed the management to ensure completeness,  

  accuracy, reliability, consistency and timeliness of  

  information disclosure, to which the Company’s  

  management has always adhered. The investor  

  relations function has been assigned to the Company  

  Secretary. The Contact for Bangkok is: 

   Miss Nattakitta Yodvasin, 

   Company Secretary/Accounting and Finance Manager, 

   Tel. 02-377-5145 ext.1907 

   E-mail address: nattakitta.y@pr.co.th   

For more information, investors and interested parties 

may visit the Company website: www.pr.co.th 

 

Chapter 5: Responsibilities of the Board of Directors 

The board of directors plays a significant role in 

determining business directions and policies, as well as 

supervising and monitoring the operation of Management. It 

ensures there are policies toward corporate governance, 

business ethics, and an employee code of conduct. It 

supervises the operation of the company for maximum 

benefit of the company and the shareholders. 

5.1 Structure of the Board of Directors: Checks and 

balances by non-executive directors 

The Company has a regulation prescribing a minimum of 

five directors (in accordance with the Public Company Act) 

whose qualifications are as follows: 

1.  Being a natural person 

2.  Being sui juris 

3.  Not being bankrupt, incompetent or quasi-incompetent 

4.  Not having been imprisoned by a final judgment to a  

 term of imprisonment for an offense against property  

 with dishonest intent 

5.  Not having been expelled or removed from the official  

 service, a state organization or a state agency on the  

 ground of dishonest performance of duties 

6.  Not required to be a shareholder of the Company. 

The Board of Directors comprises 11 members as follows: 

•  A Chairman of the Board of Directors (Appointed in  

 May,2013 and serving as Managing Director between  

 January-April,2013) 

•  Three non-executive directors (three directors from  

 companies within the Group with experience in related  

 businesses) 

•  Three Audit Committee members who are independent  

 (one Chairman of the Audit Committee and two Audit  

 Committee members) 

• One Independent Director                                                              

•  Three executive directors (the Managing Director and  

 two executive directors) 
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3. เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ 

 ทางออมทั้งในดานการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ   

 บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท และ 

 รวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา  

 1 ปกอนไดรับการแตงตั้ง ยกเวนคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณา 

 อยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียน้ัน 

 จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปน 

 อิสระ 

4. เปนกรรมการท่ีเปนอิสระโดยไมใชเปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิท 

 ของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

5. เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพ่ือรักษา 

 ผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน 

 ซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

6. สามารถทำหนาท่ีคุมครองผลประโยชนผูถือหุนทุกรายไดอยาง 

 เทาเทียมกัน สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผล 

 การปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 บริษัท ไดอยางอิสระโดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือ 

 ผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เก่ียวของ หรือญาติสนิทของ 

 บุคคลดังกลาว 

7. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม  

 หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ 

8. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให 

 บริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ 

 คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทในเครือ  

 บริษัทรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของ 

9. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมี 

 นัยกับกิจการ 

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไป

ตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระ อาจไดรับมอบหมาย      

จากคณะกรรมการบรัษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทรวม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective 

decision) ได 

  

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาไดกำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณา

จากคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะ

ผูนำ มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมท้ังมีประวัติการทำงาน         

ที่โปรงใส ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจำกัดเขาเปนกรรมการ เสนอตอคณะกรรมการ 

บริษัทและท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีที่กรรมการลาออกดวยสาเหตุอื่น         

ในระหวางป คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการคัดเลือกกรรมการ เพ่ือ

เสนอคณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง ซึ่งบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการดังกลาว       

จะอยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน

เทาน้ัน 

ในสวนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผูทรง 

คุณวุฒิและมิไดเปนลูกจางหรือพนักงานท่ีไดรับเงินเดือนจากบริษัท        

หรือบริษัทในเครือ ไมไดมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงานประจำ และมี

อิสระจากกลุมผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ 1 ของ

จำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด และสามารถดูแลผลประโยชนของ

The Board of Directors is responsible for the conduct of 

business with integrity, in compliance with the laws, the 

objectives and the Articles of Association of the Company, as 

well as the resolutions of the Shareholders’ Meetings, and for 

safeguarding the interests of the Company. The Board of 

Directors has clearly defined the responsibility of each 

Committee, with the Managing Director supervising the 

business administration and operations of the Company for 

attainment of the objectives, under the policies set by the 

Board of Directors. 

The Board of Directors fixes the authorization limits for 

purchasing orders and payment vouchers.  The Board itself 

has authorization for approval of important transactions as 

follows: 

• Investment in companies, shares, mutual funds and joint  

 ventures 

• Borrowings 

• Trading of soft commodities related to production on  

 futures exchanges  

• Transactions of which amounts exceed Management’s  

 limit as specified in the procurement regulation.   

The Board of Directors consists of four Independent 

Directors, representing 36.36% of the Board, three of whom 

also serve as Audit Committee members in accordance with 

the requirement of the Stock Exchange of Thailand. 

In 2010, the Company took action to fulfill the 

requirement of the SEC that the number of independent 

directors must not be less than one-third of the total number 

of directors. 

Major points about the qualifications of an 
Independent Director 

An “Independent Director” is defined as a person with 

full qualifications and independence as specified by the 

Securities and Exchange Commission, details of which are 

attached to the Notice of the Annual General Meeting of 

Shareholders, Session 1/2013 and publicized through the 

Company website (www.pr.co.th)., which are as follows: 

1. Holding no more than 0.5% of the total shares with the  

 voting right of the Company, an affiliated company,  

 an associated company or a related company, including  

 shares held by related persons. 

2. Not being involved in the management of the Company,  

 and not being an employee or a consultant receiving a  

 monthly salary from the Company, an affiliated company,  

 an associated company, a related company, or a major  

 shareholder of the Company. 

3. Not having benefits or vested interests, directly or  

 indirectly, financially or administratively, from the  

 Company, an affiliated company, an associated  

 company, a related company, or the major shareholders,  

 including such benefits or vested interests obtained in a  

 period of one year before the appointment, except where  

 the Board of Directors, after careful consideration, is of  

 the opinion that such benefits or vested interests do not   

 have effects on the performance of the duties and the  

 independence in giving opinions. 
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กลุมผูถือหุนรายยอยได ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติที่ประกาศโดยสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือเสนอตอ           

คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถือหุน  

 

คณะกรรมการบริษัทไดรับแตงต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุน มีวาระการ

ดำรงตำแหนงตามขอบังคับของบริษัทและเม่ือครบวาระแลวอาจไดรับการ

เลือกต้ังกลับเขาดำรงตำแหนงตอไปไดอีก โดยคณะกรรมการสรรหาเปน    

ผูสรรหาและกล่ันกรองบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือใหมั่นใจวาบุคคลที่จะเขามา

เปนกรรมการบริษัทเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณที่

เหมาะสม กอนเสนอช่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือเลือกตั้ง

กรรมการในท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจำป โดยกรรมการตองออกจาก

ตำแหนง 1 ใน 3 ตามวาระและใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการใหม

ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม 1. เลือก 

 บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนน 

 เสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไดรับการ 

 เลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง 

 ในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับเลือกต้ังในลำดับลงมามีคะแนน 

 เสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี  หรือจะพึงเลือกต้ังใน 

 ครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาดเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง 

   

คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงความเหมาะสมของจำนวนบริษัท

ที่กรรมการบริษัทไดดำรงตำแหนง และจำนวนวาระท่ีจะดำรงตำแหนง

ติดตอกัน ซึ่งกรรมการแตละทานไดใหความสำคัญตอบทบาทหนาท่ีของ

ตนในการดูแลรับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ และการจัดสรรเวลาอยาง

เพียงพอในการดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ สำหรับ

ในป 2556 กรรมการบริษัทแตละทานท่ีไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนรวมไมเกิน 3 แหง ดังน้ี   

4. Not being a related person or a close relative of the  

 executives or a major shareholder of the Company. 

5. Not being appointed as a proxy to protect the interests  

 of a director, a major shareholder, or a shareholder who  

 is related to a major shareholder. 

6. Being able to protect the interests of all shareholders  

 equitably, to perform duties in expressing opinions or  

 reporting the results of the performance of the duties  

 assigned by the Board of Directors independently,  

 without being under control of the executives or a  

 major shareholder of the Company, including a related  

 person or a close relative of such person. 

7. Not being or having been an auditor of the Company,  

 an affiliated company, an associated company, or a  

 related company. 

8. Not being or having been a provider of any professional  

 service, including a provider of such service as legal or  

 financial consultancy receiving service fees totaling  

 more than two million Baht per year from the Company,  

 an affiliated company, an associated company, or a  

 related company. 

9. Not having operated a business of the same nature and  

 significantly in competition with the Company. 
After having been appointed an Independent Director 

with qualifications as stipulated in 1 – 9, an Independent 
Director may be assigned by the Board of Directors to make 
collective decisions regarding the operation of the company 
and the associated company. 

Criteria for selection of Independent Directors and the 
Director nomination process 

In selecting a person to be appointed as an Independent 
Director, the Nomination Committee has set nomination 
guidelines by selecting persons with appropriate 
qualifications, not having prohibited characteristics under the 
public limited company law, taking into consideration the 

 
   Number of Directors    

 
Number of companies for which Directorship was assumed    

3   

4   

4   

3    

2   

1   

1 

2 

3  

บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดำรงตำแหนงของกรรมการ

แตละคนในบริษัทอื่นไวในหนา 135 ซึ่งในป 2556 กรรมการของบริษัทท้ัง 

11 ทาน ที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนสูงสุด         

3 แหง และสำหรับกรรมการผูจัดการมิได ไปดำรงตำแหนงกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทมั่นใจวาไมมีผลกระทบ

ตอการปฏิบัติหนาท่ีแตอยางใด กรรมการแตละทานไดอุทิศเวลาในการ

ปฏิบัติหนาท่ีใหกับบริษัทอยางเต็มที่ โดยไดเขารวมประชุมอยางสม่ำเสมอ

ทุกคร้ัง และทำคุณประโยชนแกบริษัทมาโดยตลอด 

 

qualifications and expertise diversity, leadership, visions, 
morality and ethics, as well as a clean work record. The 
person is then nominated to the Board of Directors and the 
Shareholders’ Meeting.  In case a director resigns during the 
year, the Nomination Committee will select a person for the 
Board of Directors to consider appointing as a replacement. 
The term of the replacement shall be equal to the remaining 
term of the director replaced. 

For Independent Directors, the Nomination Committee 

selects qualified persons who are not employees or staff 

members receiving a monthly salary from the Company or an 

affiliated company, independent of major shareholders, 
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คณะกรรมการบริษัทจะเปนผู พิจารณาวาบริษัทอื่นหรือบริษัท             

จดทะเบียนประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเปนตองใหกรรมการบริษัท           

ไปเปนตัวแทนหรือไม หากมีความจำเปนก็จะพิจารณากรรมการท่ีมี         

ความรู ความสามารถ และความชำนาญในธุรกิจนั้นไปดำรงตำแหนง

กรรมการ  

 

ประธานคณะกรรมการบริษัทไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการ      

ผูจัดการ เพ่ือเปนการแบงแยกหนาท่ีในการบริหารงาน มีความอิสระจาก

กัน และถวงดุลซึ่งกันและกัน เปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและการประชุมผูถือหุน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุน 

ใหกรรมการและผูบริหารทุกคนมีสวนรวมในการประชุม ชวยเหลือ แนะนำ 

ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝายจัดการ แตจะไมเขาไปกาวกายงานหรือ

ธุรกิจประจำของฝายจัดการ   

กรรมการผูจัดการเปนผูนำในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติ

งานใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนด มีระเบียบปฏิบัติ

ที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการไวอยาง

ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร จัดทำเปนกฎบัตรคณะกรรมการแตละ        

คณะ และมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทท่ีกำหนดและแยกอำนาจ          

ของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ สามารถตรวจสอบได เพ่ือ      

ความโปรงใสในการบริหารจัดการ 

   

บริษัทฯ ไดแตงตั้งใหคุณณัฐกฤตา ยอดวศิน ผูจัดการฝายบัญชีและ   

การเงิน  ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิและประสบการณที่เหมาะสม เปนผูรับผิดชอบ

ทำหนาท่ีเลขานุการบริษัท เพ่ือใหการบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอยาง

มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบที่หนา 9)  

5.2  

 

 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพ่ือทำ

หนาท่ีดังกลาว รายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท ปจจุบันประกอบดวย  

คณะกรรมการผูบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2554 

เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2554 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมาจากตัวแทนในระดับผูบริหารของแตละหนวยงาน

ของบริษัทเปนคณะทำงาน และใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะ-        

กรรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการแตละชุด มีความเปนอิสระกัน เพ่ือชวยในการกำกับดูแล

กิจการของบริษัท  

- คณะกรรมการผูบริหาร คือ คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก 

 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ทาน ประกอบดวยกรรมการบริหาร  

 3 ทาน และไดจากการสรรหาในตำแหนงผูบริหาร 5 ทาน เพ่ือทำ 

 หนาท่ีจัดการกิจการงานบริษัท มีฐานะเปนพนักงานหรือลูกจาง 

 ประจำ ในป 2556  มีการประชุมของคณะกรรมการผูบริหารติดตาม 

 ผลการดำเนินงานเปนรายสัปดาห ในการประชุม Productivity  

 จำนวน  44  ครั้ง  

holding not exceeding 1% of the total Company shares with 

the voting right, and able to protect the interests of small 

shareholders, all of which are in accordance with the 

qualifications required by the Office of the Securities and 

Exchange Commission.  The person is then nominated to the 

Board of Directors and the Shareholders’ Meeting. 

Term of Directors 
A Director appointed by the Shareholders’ Meeting has a 

term of office in accordance with the Company’s Articles of 

Association and may be re-appointed after the expiry of the 

term. The Nomination Committee identifies and screens 

qualified persons to ensure that the person appointed as a 

director has the competencies and appropriate experience, 

before nominating the person for consideration of the Board 

of Directors for election at the Annual General Meeting of 

Shareholders. One third of the directors shall be retired in 

rotation and the Shareholders’ Meeting shall elect new 

directors according to the criteria and methods as follows: 

1. A shareholder has one vote for each share held.  

2. Each shareholder shall use all the votes he/she has in  

 1. to elect either one person or more as director, or  

 directors, but may not allot a smaller or greater  

 number of his/her votes for any particular person. 
3. The persons receiving the highest votes in order are 

elected as directors at the number required or elected at that 
meeting. In case the number of elected persons with equal 
votes in the lower ranking would make the number of elected 
persons exceed that required or elected at the meeting, the 
Chairman shall have the casting vote.  

The number of listed companies allowed for 
directorship, the age of directors, and the maximum term 
of office  

The Board of Directors recognizes the appropriateness of 
the number of Directors, and the consecutive terms in office.  
Each Director places importance to his/her role and 
responsibility for the Company’s operation.  Adequate time is 
allocated for their assuming Directorship in other listed 
companies.  In 2013, the Directors listed below were 
concurrently holding Director positions in a maximum of 
three other listed companies.  

 The Company disclosed the details of the directorship in 
other companies of each director on page 135. In 2013, all the 
11 Directors of the Company were concurrently directors of a 
maximum of three listed companies, and the Managing 
Director does not hold directorship in any listed company.  
The Board of Directors is confident that such directorship has 
no effect on their performance of duties, as each director has 
dedicated his/her time in performing duties for the Company, 
attending meetings regularly and consistently makes 
contributions to the Company. 

Directors and executives assuming directorship in 
other companies 

The Board of Directors considers the business of the other 

companies or listed companies to determine whether there is 

a need for the Company to be represented. If that is the case, 

the Board of Directors will consider appointing a director 
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- คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการบริษัทที่เปนกรรมการอิสระมี 

 จำนวน 3 ทาน มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป โดยมีอำนาจ 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหนาท่ี (หนา 10)  

 และกำหนดใหมีการประชุมกันอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง มีการ 

 ประชุมเปนวาระพิเศษสำหรับกรณีพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

 และท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิม  

บริษัทฯ มิไดกำหนดจำนวนวาระท่ีจะดำรงตำแหนงติดตอกันไดนาน

ที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการ

สรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานใน

รอบปที่ผานมา ในป 2556 (ตามอายุปกรรมการตั้งแต เมษายน 2556 – 

มีนาคม 2557) ไดมีการประชุม 4 ครั้ง การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ

แตละทานตามตารางหนาท่ี 14 

 -  คณะกรรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ประกอบดวย   

 กรรมการบริษัท 3 ทาน เปนประธานกรรมการบริษัท 1 ทาน  

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 ทาน และเปนกรรมการอิสระ 

 จำนวน 1 ทาน โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เปนประธาน 

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีวาระการดำรง 

 ตำแหนงคราวละ 1 ป โดยมีอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตาม 

 ขอบเขตหนาท่ี (หนา 12) และมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

 และจัดประชุมเปนวาระพิเศษกรณีจำเปน ในป 2556 (ตามอายุ 

 ปกรรมการต้ังแต เมษายน 2556 – มีนาคม 2557) คณะกรรมการ- 

 สรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีการประชุม 3 ครั้ง การเขารวม 

 ประชุมของกรรมการแตละทาน ตามตารางหนาท่ี 14 

-  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดับปฏิบัติการ มีจำนวน 13  

 ทาน ประกอบดวยกรรมการผูจัดการ 1 ทาน กรรมการบริหาร 2  

 ทาน และระดับผูจัดการและผูชวยผูจัดการ หัวหนางาน 10 ทาน  

 โดยมีขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ ในการดูแลใหบริษัทมี 

 การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยใหความ 

 สำคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติ มีการ 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียงท้ังองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

 อยางตอเน่ือง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีกำกับดูแล 

 กระบวนการบริหารความเส่ียง  

5.3    

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ

และประสบการณหลากหลาย มีความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชน

กับบริษัท เขาใจบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ มีภาวะผูนำ มีการกำหนด

วิสัยทัศนของบริษัทไวอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการแสดงความคิด

เห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค

และเปาหมายท่ีไดกำหนดไวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท และผูถือหุน   

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝายบริหาร       

โดยกำหนดใหรายงานผลประกอบการของบริษัทและการถือครอง        

หลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 

 5.3.1 ภาวะผูนำและวิสัยทัศน คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีใน 

   การกำหนดนโยบาย เปาหมาย และกลยุทธทางธุรกิจตลอดจน 

   ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยแตงตั้งคณะกรรมการ 

   ผูบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ 

   กำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใน 

   ระดับปฏิบัติการ เปนผูดูแลและปฏิบัติงานใหเปนไปตาม 

   นโนบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคที่กำหนด   

who has knowledge, ability, and expertise in that field as a 

director. 

Separation or combination of positions 
The Chairman of the Board of Directors is not the same 

person as the Managing Director. The separation of the 

management functions is for independence and provides for 

checks and balances. He ensures that the Board of Directors’ 

meetings are conducted efficiently and effectively. He 

encourages the Directors and executives to participate in the 

meetings and to assist Management’s operation but will not 

interfere with Management’s routine operation. 

The Managing Director is the person who manages and 

plans operations in accordance with the policies laid down by 

the Board of Directors, with regulations clearly defining and 

separating the duties and the authorities of the Board of 

Directors and management in writing for transparency and 

accountability  

Company Secretary  
Khun Nattakitta Yodvasin, Manager of the Accounting 

and finance Section, who is qualified and experienced, has 

been appointed Company Secretary to ensure efficient 

operation of the Company in line with corporate governance 

principles. (Details of the Duties and Responsibilities can be 

found on page 9.) 

5.2 The Committees To assure the shareholders of 
transparent operations of the Company, with careful 
reviews of matters and recommendations. 

The Board of Directors has appointed Committees: 

currently the Executive Committee, the Audit Committee, 

and the Nomination/Remuneration Committee, all reporting 

to the Board of Directors.  The Board of Directors at Meeting 

Session 1/2011 on January19, 2011 resolved to appoint an 

Operation Level Risk Management Committee comprising 

executives of the departments to be a working group 

reporting to the Audit Committee.  The committees are 

independent of each other in their operation assisting in the 

supervision of the Company’s operations.    

• The Executive Committee has eight members, three of  

 whom are executive directors assigned by the Board of  

 Directors and five were selected from those in executive  

 positions and managing the Company’s business. The  

 members are permanent employees of the Company and  

 hold monthly meetings.  In 2013, three were 44 weekly  

 meetings of the Executive Committee to follow up on  

 productivity. 

• The Audit Committee comprises three Independent  

 Directors, with a term of one year and the authorities  

 and responsibilities as specified on Page 10. They hold  

 at least one meeting every three months,  and may 

 hold special meetings in case of consideration of 

 connected transactions and additional assignments.  
  

 No maximum consecutive terms have been fixed for the  

 Audit Committee members. The term is subject to  

 consideration of the Nomination Committee and the  

 Board of Directors, based on the performance and  
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การกำหนดวิสัยทัศน/ภารกิจของบริษัท เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานมี

จุดมุงหมายไปในทิศทางเดียว 

วิสัยทัศน  “เปนผูนำในการสรางสรรนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพ 

   ผลิตภัณฑขาวใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกผูบริโภค 

   และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ” 

ภารกิจ  1. คุณภาพดีสม่ำเสมอ และมีความปลอดภัย 

                2. มีตนทุนท่ีแขงขันได 

                3. มีนวัตกรรมใหมๆ ทั้งทางดานผลิตภัณฑ และเทคโนโลยี 

    การผลิต 

                4. ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมืออาชีพ 

                5. คัดสรร สราง บริหารจัดการ ทรัพยากร และความสามารถ 

    ที่เปนเอกลักษณใหเกิดความสามารถในการแขงขันท่ีย่ังยืน    

 5.3.2 การกำกับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบาย 

   การกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ 

   พนักงานเปนลายลักษณอักษร และไดจัดทำเปน Booklet  

   แจกจายใหกับกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน เพ่ือ 

   เปนแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ  

   และเปนหลักยึดในการทำงาน  โดยคณะกรรมการบริษัทจะ 

   มีการทบทวนเปนประจำทุกป และไดเผยแพรผานระบบ  

   intranet และเว็บไซตของบริษัท 

 5.3.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทมีการ 

   พิจารณาเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ   

   มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ได 

   แจงและเปดเผยผลมติของท่ีประชุม โดยระบุ มูลคา  

   รายการ คูสัญญา เหตุผลความจำเปนของรายการดังกลาว  

   ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ 

   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  ความเห็นท่ีแตกตาง  

   (ถามี) ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย และในการ 

   ประชุมคณะกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไดออกจาก 

   หองประชุม และไมไดออกเสียงในวาระน้ันๆ และไดเปดเผย 

   การทำรายการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษของตลาด 

   หลักทรัพยฯ ผานเว็บไซตของบริษัท www.pr.co.th  

   นอกจากน้ี ยังไดจัดทำรายการสรุปไวในรายงานประจำป  

   และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)  

   ของบริษัทเม่ือมีรายการดังกลาว 

 5.3.4 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความ- 

   เส่ียง คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญตอระบบควบคุม 

   ภายในดานการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงานและการ 

   กำกับดูแล โดยมีหนวยงานตรวจสอบภานในทำหนาท่ีตรวจ-  

   สอบการปฏิบัติงานของระบบดังกลาว มีความเปนอิสระ 

   สามารถทำหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ และ 

   รายงานผลการควบคุมภายในโดยตรงตอคณะกรรมการ 

   ตรวจสอบ 

ในป 2556 หนวยงานตรวจสอบภายใน โดยมี นายกิตติศักด์ิ ทึงขำ  

หัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน เปนผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดย

รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และนำผลการตรวจสอบประชุม

รวมกับฝายจัดการท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงแกไขแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น   

เก่ียวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบอยางสม่ำเสมอ ไดสรุปความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอ (รายละเอียด การควบคุมภายในท่ีหนาท่ี 47)  

 achievement in the previous year.  In 2013, (based on  

 the term of the Committee members which is from  

 April 2013 to March 2014), four meetings were held.  

 Attendance of each member is shown in Table on  

 page 14.    

• The Nomination and Remuneration Committee  

 comprises three Directors, one being the Chairman of  

 the Board of Directors, one being Advisor to the Board  

 of Directors and the other being an Independent  

 Director.  The Advisor to the Board of Directors serves  

 as Chairman of the Nomination and Remuneration  

 Committee with a term of one year and the authorities  

 and responsibilities as specified on page 12. They hold  

 at least one meeting a year, and may hold special 

 meetings as necessary.  In 2013, (based on the term 

 of the Committee members which is from to March  

 2014), two meetings were held. Attendance of each  

 Member is shown in the Table on page 14. 

• The Operation Level Risk Management Committee  

 consists of 13 members; namely, the Managing Director,  

 two Executive Directors, and ten other executives at  

 manager or assistant manager level.  They are tasked  

 with ensuring that the Company has sound and efficient  

 risk management, attaching importance to early  

 warning and abnormalities. An effective Company-wide  

 risk management system has been continuously  

 developed. The Audit committee is charged with  

 supervising the risk management procedures. 

5.3 Roles, duties, and responsibilities of the Board of 
Directors 

The Board of Directors comprises persons who have 

knowledge, abilities, experience in diverse areas, and 

expertise in areas useful to the Company. They understand 

their roles, duties, and responsibilities, and have leadership, 

clear visions and independence in expressing opinions and in 

decision making. They are tasked with supervision of the 

Company’s business to meet the established objectives and 

targets for the maximum benefits of the Company and the 

shareholders. The Board of Directors monitors the operating 

results of management, requiring, at the Board of Directors’ 

meeting, monthly reports of the Company’s performance and 

the securities holdings of the directors and executives. 

5.3.1 Leadership and vision: The Board of Directors has  

   a duty to establish policies, targets, and business  

   strategies of the Company, and to monitor the  

   performance of the Company by assigning the  

   Executive Committee, the Audit Committee, the  

   Nomination/Remuneration Committee and the  

   Operation Level Risk Management Committee to  

   supervise business operations, ensuring that they  

   are in accordance with the established policies,  

   targets and objectives.   

The Company’s vision and missions are determined for 

the executives and employees to move toward the same goal, 

in the same direction. 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดับปฏิบัติการ ไดรายงานผลการ

วิเคราะหความเส่ียงในป 2554 ใหคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และ

ไดมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเส่ียงองคกร” โดย

วิทยากร อ. สุรพงษ ชูรังสฤษฎ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับ      

หลักการและวิธีการของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

กับคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหารและพนักงาน และในป 2556 ไดจัด

ประชุมทบทวนเร่ือง การบริหารความเส่ียงองคกร ใหแกหนวยงานตางๆ 

เพ่ือใหแตละหนวยงานไดทบทวนความเส่ียงของตนท่ีไดประเมินไววามี

ความเส่ียงของหนวยงานมีการเปล่ียนแปลงอยางไร 

5.4   

คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญกับการเขารวมประชุมและถือเปน

หนาท่ี  เพ่ือรับทราบและรวมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทได

กำหนดตารางการประชุมไวลวงหนาทุกป โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการ

บริษัทจะสงจดหมายเชิญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุม 

รายงานการประชุมคร้ังกอน และเอกสารประกอบการประชุมให             

คณะกรรมการบริษัททราบเร่ือง เพ่ือพิจารณาลวงหนาตามระยะเวลาท่ี

กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเร่ืองเพ่ิมเติมในวาระ

การประชุมและสามารถอภิปรายใหความเห็นไดโดยเปดเผย เลขานุการ

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผาน

การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่

เก่ียวของตรวจสอบได 

ในการพิจารณาเร่ืองตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหนาท่ีประธาน

ที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการและผูบริหารแสดงความคิดเห็นได    

อยางอิสระ 

เม่ือสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูมีหนาท่ีจัดทำรายงาน

การประชุม และจัดสงใหกรรมการผูจัดการและประธานกรรมการบริษัท

พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองใน

วาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไป ทั้งน้ี กรรมการบริษัทสามารถแสดง

ความคิดเห็น ขอแกไข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมใหมีความละเอียด     

ถูกตองมากท่ีสุดได 

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแลวจะจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ 

สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารตนฉบับ พรอมกับเอกสาร

แนบประกอบวาระการประชุมตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคนอางอิง 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหกรรมการท่ีไมเปน       

ผูบริหารประชุมระหวางกันเองตามความจำเปน และมีการรายงานผลการ

ประชุมใหกรรมการผูจัดการและท่ีประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกคร้ัง 

ในป 2556  ไมมีวาระท่ีจำเปนในการประชุมโดยไมมีผูบริหาร 

ในป 2556 (ตามอายุปกรรมการต้ังแต เม.ย. 56 – มี.ค. 57)              

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง กรรมการ จำนวน 9  

ทาน เขารวมประชุมครบทั้ง 12 ครั้ง (100%) และกรรมการท่ีเหลืออีก 2 

ทาน เขารวมประชุม 11 ครั้ง (92%) ตามขอมูลจำนวนการเขารวมประชุม

ของคณะกรรมการบริษัทแตละทาน อยูหนาท่ี 14  

5.5       

คณะกรรมการบริษัทแตละทาน ไดทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตนเองอยางระมัดระวังและเพียงพออยางสม่ำเสมอทุกป ตามแบบประเมิน

ตนเองท่ีคัดลอกมาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในป 2556 คณะกรรมการบริหารมีการรายงานผลประกอบการเปน

ประจำทุกเดือน มีการวิเคราะหผลกำไรขาดทุน ฐานะทางการเงิน และ

สถานการณการตลาดอยางสม่ำเสมอ คณะ-กรรมการบริษัทมีคำแนะนำ

Vision: “To be the leader in rice product innovations  

    yielding maximum consumer satisfaction and  

    efficiency” 

Missions: 1.  Turning out consistently good quality and  

      safe products  

                2.  Keeping costs at competitive levels 

        3. Being innovative in both products and  

      production technology 

               4. Keeping customers satisfied as professionals 

        5. Selecting, generating, and managing resources  

      and talents for sustainable competitiveness  

 5.3.2 Good corporate governance The Board of  

  Directors prescribed policies towards corporate  

  governance, business ethics and employee code  

  of conduct in writing. The booklets were  

  distributed to the Directors, executives and  

  employees for common understanding, to be used  

  as guidance in operation and as working principles.  

  The policies are to be reviewed on a yearly basis  

  and are distributed via the Company  

  website and Intranet. 

 5.3.3  Conflict of interest: The Board of Directors pays  

  special attention to conflict of interest.  In  

  handling transactions with potential conflict of  

  interest, the Company follows the procedures for  

  entering into connected transactions, announcing  

  and disclosing the meeting’s resolutions by  

  stating the values, items, contract parties, the  

  reasons for and necessity of such items, the Audit  

  Committee’s opinions, and the Board of Directors’  

  opinions, including conflicting opinions, if any,  

  in accordance with the criteria set forth by the  

  Stock Exchange of Thailand. At a meeting of the  

  Board of Directors, a director with vested interest  

  on an agenda item has to leave the meeting room  

  and cannot vote on that agenda item. The  

  connected transactions are disclosed in both Thai  

  and English through the Stock Exchange of  

  Thailand, the Company website www.pr.co.th,  

  the Annual Report and the Annual Registration  

  Statement Form (56-1). 

 5.3.4  Internal control, internal audit and risk manage- 

  ment: The Board of Directors places importance  

  on the internal control system in the areas of  

  operations, finance, and supervision. An  

  independent internal audit unit has been setup  

  with adequate checks and balances, to report  

  internal control findings directly to the Audit  

  Committee. 

In 2013, the internal audit unit, directly reporting to the 

Audit Commit and headed by Mr. Kittisak Tungkum 

conducted internal audit, tee and discussed the findings with 

the relevant executives for improvement and exchange of 

views on a regular basis.  They presented an opinion that the 

Company has a sufficient internal control system.  (For 
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ตางๆ เพ่ือมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารนำไปแกไข

หรือปฏิบัติใหบรรลุตามคำแนะนำ   

เม่ือการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 

2557 กรรมการแตละทานไดมีการประเมินการปฏิบัติ

หนาท่ีของตนเองในฐานะเปนกรรมการบริษัทในป 2556  

ซึ่งผลการประเมินตนเองสวนใหญอยูในเกณฑเห็นดวย

คอนขางมาก หรือมีการดำเนินการในเร่ืองนั้นๆ ดี   

การประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการเปนหนาท่ี

ของประธานกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงานในแตละเดือน รวมท้ังผลงานในการทำกำไรของ

บริษัทในแตละป 

5.6  

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนได พิจารณา

กระบวนการกำหนด คาตอบแทนกรรมการ เพ่ือใหเกิด

ความโปร ง ใสและ เหมาะสมกับองคประกอบของ                

คาตอบแทนกรรมการที่มีลักษณะหรือระดับเดียวกันใน

ธุรกิจที่ใกลเคียงกับบริษัท อีกท้ังพิจารณาถึงภาระหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก

กรรมการแตละทาน จึงกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ

ไวอยางชัดเจน โปรงใส และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณา และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติวงเงิน 

คาตอบแทน เพ่ือจายเปนเบ้ียประชุม บำเหน็จ และ          

คาใชจายอ่ืนๆ  แกคณะกรรมการแตละชุด   

ทั้งน้ีที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันที่ 24 

เมษายน 2556 ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัท

รวมไมเกิน 8 ลานบาทตอปเทากับปกอน โดยคณะกรรมการ

บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

เปนผูพิจารณาจัดสรร   

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการท่ีกรรมการ         

ผูจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ      

ผูบริหารแตละคน หลักเกณฑและคาตอบแทนกรรมการ

และผูบริหารในป 2556 ตามรายละเอียดหนาท่ี 16 

5.7 

 

คณะกรรมการบริษัท สงเสริมใหกรรมการบริษัททุกคน

มีโอกาสพัฒนาความรู โดยคณะกรรมการบริษัทใหความ

สำคัญตอการเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอ

การปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ โดยเขารวมอบรมหลักสูตร 

Director Accreditation Program (DAP), Director 

Certification Program (DCP), Audit Committee 

Program (ACP),  Understanding the Fundamental of 

Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - 

Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนา        

หลักสูตรสั้นๆ อันเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาท่ีของ

คณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ที่ IOD จะ

จัดข้ึนอีกตอไปในอนาคต อีกท้ังสนับสนุนใหคณะกรรม-

การตรวจสอบไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติ

งานอยางตอเน่ืองเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใน

ประเด็นสำคัญ อันจะทำใหการปฏิบัติงานของคณะ

details about internal control, please refer to page 47.) 

The Operation Level Risk Management Committee presented reports 

on 2011 risk assessment directly to the Audit Committee.  A workshop on 

“organization Risk Management” was organized, with Mr. Surapong 

Churangsarit as the resource person.  The objective was to enhance 

knowledge and understanding to the principles and methods of internal 

control systems among the Audit Committee Members, executives and 

employees.  In 2013, meetings were held with departments to determine 

whether the assessed risks have charged.  

5.4 Meetings of the Board of Directors 
The Board of Directors places importance on attending the meetings 

and considers it a common duty to acknowledge and make decisions on the 
Company’s operations. The Board of Directors has scheduled the monthly 
meetings in advance each year. The Company Secretary issues a meeting 
notice, with the agenda, the minutes of the previous meeting, and 
supporting documents, to the directors for information and consideration in 
advance as prescribed by law. The Board of Directors can add matters to 
the meeting agenda and offer opinions openly. The Company Secretary 
takes the minutes and keeps the minutes adopted by the Board of Directors, 
ready for review by the Board of Directors and the relevant parties.  

In deliberating the matters, the Chairman of the Board of Directors, 
who chairs the meeting, allows directors and executives to freely express 
their opinions. 

Upon conclusion of a meeting, the Company Secretary prepares the 
minutes and submits them to the Managing Director and the Chairman of 
the Board of Directors for signing in certification of the accuracy. The 
minutes are then proposed as agenda item 1 for adoption at the following 
meeting. Directors can offer opinions, propose revisions and additions to 
the minutes for correctness and completeness. 

Meeting minutes which have been adopted are kept in a good system at 
the Company office in the original form together with the attachments for 
the agenda items for convenience in searching and using as a reference. 

In addition, the Board of Directors offers an opportunity for Non-
Executive Directors to have meetings among themselves as necessary.  The 
outcomes are always reported to the Managing Director and the Board of 
Directors.  There was no necessity to convene meetings without the 
presence of executives in 2013. 

In 2013 (based on the term of the directors from April 2012-March 
2013), the Board of Directors held 12 meetings. Nine Directors attended all 
the meetings (100%) and the other ten attended 11 meetings (92%).   
Details of the attendance of each director are on page 14. 

5.5 The Board of Directors’ self-assessment in 2012 
Each director carefully and adequately assesses his/her own 

performance regularly every year, using the self-assessment form taken 

from the Stock Exchange of Thailand.   

During 2013, the Executive Committee presented operation result 

reports on a monthly basis.  Profit and loss, the financial statements and the 

market situation were analyzed regularly.  The Board of Directors made 

recommendations to the Executive Committee for execution and 

improvement.   

At Meeting Session 2/2014, on February 18, 2014, the Directors made a 

self-assessment for 2013. Most of the assessment results indicated “quite 

agree” or “well carried out”.   

The Chairman of the Board of Directors is responsible for appraising 

the performance of the Managing Director, based on monthly performance 

and Company’s profitability in each year.   
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กรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด

ตอบริษัท ในป 2556 กรรมการตรวจสอบและกรรมการ

บริหาร ไดเขาสัมมนาการบริหารความเส่ียง และอบรม

เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีใหม และกรรมการใหม 1 ทาน 

ซึ่งดำรงตำแหนงกรรม-การผูจัดการ จะเขาอบรมหลักสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) ในเดือน

กรกฎาคม 2557 สวนกรรมการที่เหลือทั้ง 10 ทาน ได

ผานการอบรมหลักสูตรตางท่ีเก่ียวของแลว  คือ 

กรรมการของบริษัท 2 ทาน ไดผานการอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

กรรมการอีก 7 ทาน ผานการอบรมหลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) กรรมการ 1 ทานผาน

หลักสูตรทั้ง DCP และ DAP และกรรมการตรวจสอบ      

ไดมีการเขารวมกิจกรรมสัมมนาความรูเ พ่ิมเติมกับ 

หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน สภาวิชาชีพ และ

สถาบันตางๆ ไดจัดขึ้น   

การปฐมนิเทศนกรรมการใหม เม่ือมีการแตงต้ัง

กรรมการทานใหม ทางคณะกรรมการสรรหาจะจัดใหมี

การประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดของบริษัท และหนาท่ี

ความรับผิดชอบของการเปนกรรมการบริษัท และ

กรรมการชุดยอย (ถามี) พรอมทั้งเอกสารเก่ียวกับกฎบัตร

ของกรรมการท่ีเก่ียวของ รายงานประจำป และตอบ        

ขอซักถาม รวมท้ังไดพาไปชมโรงงานที่บานโปง จังหวัด

ราชบุรี พาดูชนิดผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต เพ่ือให

กรรมการทานใหมมีความเขาใจเก่ียวกับการดำเนิน   

ธุรกิจของบริษัทไดดียิ่งข้ึน ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะ          

จากทาน และในป 2556 บริษัทฯ ไดจัดปฐมนิเทศ

กรรมการใหม 1 ทาน  

5.8 

 

นโยบายหลักการพัฒนาความรูความสามารถให   

กับผูบริหารและพนักงานของบริษัท คือ การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลทุกระดับขององคกร ใหมีความรูความ

สามารถและประสบการณ ตรงกับความตองการของ

บริษัท และสามารถพัฒนาตนเองและนำพาองคกร       

กาวไปสูความสำเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและม่ันคง 

ดังน้ัน นโยบายในการฝกอบรมและพัฒนาจะเนน       

ความเช่ือมโยงสอดคลองกันระหวางตำแหนงและหนาท่ี

ของงาน เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตตาม Career path 

ของพนักงานท่ีบริษัทไดกำหนดไว  

5.9  (Succession Plan) 

บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีแผนสืบทอดตำแหนงผูบริหารเพ่ือ       

เตรียมรับเม่ือผูบริหารพนจากตำแหนงงานไมวาดวย      

การออกจากงานหรือการเกษียณอายุ ดวยการถายทอด 

องคความรูที่จำเปนสำหรับผูบริหารแตละตำแหนง       

ดวยโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวาจางสถาบันเพ่ิม-

ผลผลิต เม่ือตนป 2555 มาชวยวางแผนในการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร (Competency) โดยกำหนด

กรอบสมรรถนะ STD Competency ของตำแหนง         

 5.6 Remunerations of the directors and executives 
The Remuneration Committee considers the procedure for determining 

compensations for the Directors for transparency and commensurate with 

the components of compensation for directors of organizations with similar 

or same-level characteristics. Also considered are the duties and 

responsibilities of each director, including the contributions expected from 

him/her. Compensations are then determined in a clear and transparent 

manner. Approval is sought from the Board of Directors and then from the 

shareholders to pay meeting allowances, bonuses and other allowances to 

members of each committee.   

The Shareholders’ Annual General Meeting, Session 1/2013, on April 24, 

2013, approved directors’ remunerations in the total amount not exceeding 

eight million Baht per year (same amount as the previous year).  The 

Remuneration Committee was assigned by the Board of Directors to allocate 

the remunerations.  

Remuneration of the executives are as determined by the Managing 

Director, based on individual performance.  The criteria and remunerations 

of the Directors and Executives in 2013 are explained in detail in page 16 

5.7 Promotion and development of directors’ knowledge and 
competencies 

The Board of Directors encourages all the directors and executives to 

develop their knowledge, with emphasis on participation in seminars which 

are useful for the performance of their duties. The directors attended the 

Director Accreditation Program (DAP), the Director Certification Program 

(DCP). the Audit Committee Program (ACP), the Understanding the 

Fundamental of Financial Statements Program (UFS) and the Finance for 

Non-Finance Directors Program (FND), organized by the Thai Institute of 

Directors (IOD), and short seminars which were useful for directors. 

Courses which the IOD will organize in the future will also be attended.  

The Audit Committee Members are also encouraged to enhance knowledge 

necessary for the performance of their jobs so that they are more 

knowledgeable and have better understanding of key issues which will lead 

to maximum benefits for the Company as a result of their under takings.  In 

2013, the Audit Committee and the Executive Committee members attended 

training in risk management and the new accounting standards.  The new 

Director who assumed the Managing Director position will attend the 

Director Accreditation Program (DAP) in July 2014.  The other 10 Directors 

have attended relevant training courses as follows: 

Two directors of the Company attended the Director Certification 

Program (DCP), seven others attended the Director Accreditation Program 

(DAP), and one attended both the DCP and the DAP.  In addition, the Audit 

Committee Members attended seminars organized by the public and private 

sectors, as well as professional councils and institutions.  

Director orientation: When a new director is appointed, the Nomination 

Committee will organize a meeting to provide details about the Company 

and the roles, duties and responsibilities of directors and Board Committee 

members (if any). Relevant documents; e.g., charters of the Board or 

committees, Annual Reports and Questions and Answers summaries are 

provided. A visit to the factory in Ban Pong district, Ratchaburi Province, is 

organized for him/her to observe the Company’s products and the 

manufacturing process and to hear his/her advice.  In 2013, orientation was 

conducted for the new Director. 
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ผูบริหารในระดับกลาง และระดับสูง และสงเสริมความรู

ความเขาใจในแตละ competency ดวยการฝกอบรม

จากผูเช่ียวชาญภายนอก และผูบริหารระดับสูงของ

บริษัท นอกจากน้ียังมีการแผนงานอ่ืนๆ ดังน้ี 

- กระจายอำนาจในการตัดสินใจ และอำนาจใน 

 การส่ังจายในแตละระดับสายงาน ตามวงเงินท่ี 

 กำหนดผานการอนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการ 

 บริษัท 

- จัดใหผูบริหารระดับรองๆ ลงไปไดมีโอกาสใกลชิด 

 และไดทำงานรวมกับผูบริหาร  

-  กำหนดผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพเปน 

 ผูสืบทอดและวางตำแหนงใหเหมาะสม 

- มอบหมายงาน หรือโครงการตางๆ เพ่ือนำความรู 

 ความสามารถจากการอบรม ไปฝกฝนใหเกิด 

 ทักษะในการบริหารและจัดการของผูบริหารระดับ 

 กลางและระดับสูง 

- กำหนดระดับชั้นงานของแตละตำแหนงใหเกิด 

 ความชัดเจนในแตละสายงาน  

5.8 Promotion and development of executives’ knowledge and 
competencies 

The main objective of the development of knowledge and competencies 

of the Company’s executives and employees is to ensure that the Company’s 

personnel at all levels have the knowledge and competencies necessary for 

self –development so that they can efficiently lead the organization to 

sustainable success. Therefore, the training and development policy focuses 

on the linkages with the position and job requirements, in order to promote 

employees’ growth along their career path as determined by the Company. 

5.9 Succession planning    
Succession plans are required in preparation for a situation when an 

executive left the Company or retired.  Essential knowledge for each 

executive position is transferred, under HRD project contracted to the 

National Productivity Institute in early 2012.  The Institute helped formulate 

competency development programs through specifying competency models 

(STD competency) of mid-level and top executives.  Understanding of each 

competency is to be carried out through training conducted by outside 

experts and Company top executives.  Other programs included:    

- Decentralization of decision making authority and Management  

 Authorities in approving expenses in various functions up to the  

 prescribed limit as approved by the Board of Directors. 

- Provision of opportunities for the less senior executives to work closely  

 with senior executives. 

-  Name the less senior executives with good potential as successors and  

 place them in appropriate positions. 

- Assignments and projects are given to enable the persons to make use  

 of the knowledge gained to enhance their mid-level or top executive  

 skills. 

- Job grading is done for each position in each line for clarity. 
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The Board of Directors has assessed the sufficiency and 

appropriateness of the Company’s internal control system and 

risk management, a summary of which is as follows: 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä Œ́»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾ÍáÅÐ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§      

ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§¢Í§ºÃÔÉÑ· ÊÃØ»ä Œ́

´Ñ§¹Õ้  

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ 
Internal Control and Risk Management  

1งบการเงินของบริษัทจัดทำข้ึนภายใตนโยบายของบริษัท ซึ่งกำหนดให
ถือปฏิบัติและสอดรับกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึง    

การเปล่ียนแปลงนโยบายหรือเพ่ิมเติมตามมาตรฐานบัญชี ตลอดจนการใช
ดุลยพินิจในการประมาณการและวินิจฉัยในสวนตางๆ ที่จำเปน เพ่ือ
สะทอนผลการดำเนินงานท่ีเปนจริง ถูกตอง และครบถวน 

2บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ีในแตละระดับไวอยาง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร มีการแยกหนาท่ีความรับผิดชอบใน

การอนุมัติสั่งจาย การบันทึกรายการดานบัญชี ขอมูลสารสนเทศ และ        
การดูแลทรัพยสิน ตามหลักการดูแลควบคุมกิจการท่ีดี เพ่ือใหสามารถ
ตรวจสอบรายการท่ีเกิดขึ้นได  

3บริษัทกำหนดวิธีการปองกันการใชขอมูลความลับของบริษัท ไมวา         
จะเปนไปเพื่อผลประโยชนสวนตน หรือความตั้งใจกอใหเกิดความ       

เสียหายตอบริษัท และการเปดเผยขอมูลดังกลาวตอลูกคา ผูแทนจำหนาย 
ผูใหบริการ คูแขงหรือบุคคลภายนอกอื่น นอกเหนือจากการปฏิบัติหนาท่ี
โดยปกติธุรกิจ หรือขอมูลที่เผยแพรทั่วไป โดยผูบริหารและพนักงานระดับ             
ที่เก่ียวของกับขอมูลลงนามบันทึกการรักษาความลับของบริษัท 

4บริษัทมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานพนักงาน เพ่ือปองกันการปฏิบัติ
งานในลักษณะท่ีอาจกอให เ กิดความขัดแยงทางผลประโยชน              

กับกิจการ โดยผูบริหารและพนักงานระดับรายเดือนลงนามเพ่ือยืนยันทุกป 

5บริษัทมีการประเมินและติดตามขาวสารเหตุการณปจจุบันที่อาจ      
เปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง เพ่ือพิจารณาหามาตรการในการลด

ความเส่ียง 
 
และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันท่ี 18 

มีนาคม 2557 ไดพิจารณาวาระการประชุมเร่ืองการประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายใน โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเขา
รวมประชุมดวย เพ่ือทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

         
: บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความ

เหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานในปจจุบัน และตระหนักดีวา
ระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม อาจจะไมสามารถรับประกันไดทั้งหมด
ตอความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดท่ีเปนสาระสำคัญ แตก็สามารถ
ปองกันหรือรับประกันไดในระดับที่สมเหตุสมผล 

ในป 2556 บริษัทฯ ไดแตงตั้ง นายกิตติศักด์ิ ทึงขำ ใหดำรงตำแหนง
หัวหนางานแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท เน่ืองจากมีประสบการณใน

1The Financial Statements of the Company are prepared in 
accordance with the Company’s policy which requires 

compliance and conformity with the generally accepted 
accounting standards, including policy changes and additions 
to the accounting standards, as well as the use of sound 
judgment in making estimates and decisions in various matters 
as required, to reflect true, correct, and complete operating 
results. 

2The Company has clearly defined in writing the authority 
and responsibilities at each management level, with 

segregation of duties and responsibilities in approving 
payments, recording accounting entries and information, and 
protecting assets under good corporate governance principles 
to allow verification of transactions. 

3The Company has established methods to prevent the use 
of confidential information, either for personal gains or 

with an intention to cause damage to the Company; including 
disclosure of such information to customers, distributors, 
service providers, competitors, or other outsiders, apart from 
normal business practices or treatment of publicly available 
information. The executives and employees dealing with such 
confidential information are required to sign a confidentiality 
agreement with the Company. 

4The Company has established operating procedures for 
employees to prevent actions which may lead to a conflict 

of interest, with the management and salaried employees being 
required to sign a confirmation memorandum on an annual 
basis. 

5The Company assesses and monitors the current situation 
which may lead to risk factors and to find measures to 

mitigate resultant risks. 
 
At the meeting of the Board of Directors, Session 3/2014 

on March 18, 2014, an assessment of internal control adequacy 
was considered, with the Independent Directors and the Audit 
Committee Members attending.  The aim was to conduct 
assessment according to the Internal Control Adequacy 
Assessment Form of the Office of Securities and Exchange 
Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand. 

The Board of Directors shares an opinion with the 
Independent Directors and the Audit Committee that the 
Company has an internal control system which is sufficient for 
the current operations and fully realizes that no internal control 
systems can provide an absolute guarantee against damage 
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ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในมาไมนอยกวา 5 ป เคยเขารับ         
การอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน 
ไดแก หลักสูตร Standard of Internal Controls หลักสูตรการบริหาร  
ความเส่ียงองคกร หลักสูตรกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม
ลาสุด (COSO 2013) หลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ 
(Integrated Audit) เปนตน และมีความเขาใจในกิจกรรมและการดำเนินงาน
ของบริษัท จึงเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวไดอยาง
เหมาะสมเพียงพอ โดยคุณสมบัติของผูดำรงตำแหนงหัวหนางานตรวจสอบ
ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3  

ทั้งน้ี การตรวจสอบภายในไดดำเนินการโดยอยูภายใตการดูแลและ
ควบคุมโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหนาท่ีตรวจสอบและ
ประเมินการควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ โดยใชหลักมาตราฐาน
สากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission หรือ COSO ในดานตางๆ  ดังน้ี 

: บริษัทฯ มีการสงเสริม สนับสนุน 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ขอกำหนดดานจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ
พนักงาน รวมถึงวินัย และโทษทางวินัยอยางชัดเจน เพ่ือใหผูบริหารและ
พนักงานไดใชยึดถือเปนหลักในการทำงานและดำเนินธุรกิจ มีการจัดสราง
องคกรท่ีแบงตามสายการบังคับบัญชา โดยระบุหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมกับทุกตำแหนงงาน โดยไดระบุไวในใบบรรยายลักษณะงาน 
เพ่ือมิใหเกิดความซ้ำซอนในการปฏิบัติ โดยในป 2556 บริษัทฯ ไดมีการ
ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมบางสวนงานเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน บริษัทฯ มีการแปลภาษาของนโยบายความปลอดภัย และประกาศ
ใชเปน 4 ภาษา (ไทย ลาว พมา และกัมพูชา) สำหรับพนักงานตางสัญชาติ 
เพ่ือใหการส่ือสารไปยังพนักงานอยางท่ัวถึง พรอมทั้งมีสวนรวมรับผิดชอบ
ตอสังคม “Corporate Social Responsibility” (CSR) โดยบริษัทฯ ไดมี
กิจกรรมตางๆ ที่รวมกับสังคมหรือชุนชนดวย เชน การรวมสนับสนุน
โครงการขุดลอกคูคลองกับ อบต. ปากแรต โครงการเล้ียงอาหารกลางวัน
เพ่ือนอง ณ โรงเรียนคายลูกเสือบานโปง กิจกรรมการบริจาคโลหิต         
เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล เปนตน และมีการสงเสริมใหพนักงานไดรับการ
ฝกอบรมอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในงานในอันที่จะ
เสริมสรางความแข็งแกรงใหกับองคกรอยางย่ังยืน  

: บริษัทใหความสำคัญกับการบริหาร
ความเส่ียง โดยในป 2554 ไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ผูดำรงตำแหนง 
กรรมการสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย มาจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง “การบริหารความเส่ียงองคกร” ใหกับกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารความเส่ียง
มากข้ึน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทยังไดใหการสนันสนุน โดยไดแตงต้ัง        
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดับปฏิบัติการ อันประกอบดวย 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง และตัวแทนจากทุกหนวยงาน ซึ่งมี
ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารความเส่ียง          
ของบริษัทฯ โดยระบุความเส่ียงในหนวยงานของตน มีการประเมิน          
ปจจัยเส่ียง การประเมินระดับความเสี่ยงโดยคำนึงถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
และผลกระทบเม่ือหนวยงานไดรับ พรอมทั้งกำหนดแผนการควบคุม         
ความเส่ียง เพ่ือควบคุมความเส่ียงท่ีระบุไวใหอยูในระดับที่ยอมรับได        
อยางเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูทบทวนการบริหารความเส่ียง 

ในป 2556 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับปฏิบัติการไดจัด
ประชุมทบทวนเร่ืองการบริหารความเส่ียงองคกรใหแกหนวยงานตางๆ     
เพ่ือใหแตละหนวยงานไดทบทวนความเส่ียงของตนท่ีไดประเมินไววา 

resulting from material errors. However, it can be prevented or 
guaranteed against at a reasonable level. 

 In 2013, the Company appointed Mr. Kittisak Tungkum  
Supervisor internal audit as he has not less than five years of 
experience in internal audit.  He also attended training courses 
relevant to internal audit operations; namely, Standard of 
Internal Controls, Organization Risk Management, Latest 
Internal Control Framework (COSO 2013) and Integrated 
Audit.  He also understands the Company’s business and 
operation.  Therefore, he is deemed adequately qualified for 
this job.     

Internal auditing is under direct supervision of the Audit 
Committee and has been carried out using the international 
standards of the Committee of Sponsoring Organization of the 
Tread Way Commission (COSO).  The work covers various 
areas as follows: 

On organization and environment: The Company 
seriously promotes and supports, and has clearly defined, the 
supervision policy, business ethics, employees’ code of 
conduct and disciplines as well as disciplinary actions. These 
are meant to be used by executives and employees as their 
guiding principles in carrying out their work and conducting 
business. An organization chart has been drawn up with clear 
separation of the lines of command. Duties and responsibilities 
are clearly specified in the job descriptions to prevent 
overlapping and duplications.  In 2013, some of the 
departments were restructured to suit the current situation.  
The Safety Policy was translated and announced in four 
languages (Thai, Laotian, Burmese and Cambodian) for 
foreign workers to ensure effective communication. Corporate 
social responsibility (CSR) activities were conducted together 
with nearby communities.  An example was the support to the 
canal dredging project of the Pakrad Subdistrict Administrative 
Organization (SAO).  The “Lunch for Children” Project was 
organized for children at Khai Luksua Banpong School.  A 
blood donation activity was also organized as a dedication to 
His Majesty the King.  The employees are encouraged to 
undergo training on an on-going basis to develop their 
knowledge and competency which will in turn contribute to the 
strengthening of the organization. 

On risk management: The Company attaches 
considerable importance to risk management. During 2011, a 
director of the Institute of Internal Auditors of Thailand was 
invited as a resource person to conduct a workshop on 
“Organization Risk Management” with participants being 
directors, executives and staff members to enhance their 
knowledge and understanding of the subject matter. The Board 
of Directors also supported this area of work and appointed an 
operation-level risk management committee, comprising the 
Managing Director, high level executives and representatives 
of all departments. The scope of responsibility in organization 
risk management has been defined.  Risks associated with 
respective departments were identified; risk factors were 
assessed and rated according to the possibility of occurrence 
and impact on the departments. A risk control plan has been 
mapped out in order to appropriately keep the risk within an 
acceptable level, and to conform to the current situation. Risk 
management is subject to review by the Audit Committee. 

In 2013, the operation-level risk management committee 
conducted a meeting to review organization risk management 
for the various departments so that they could review their 
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ความเส่ียงของหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร และไดเชิญวิทยากร        
ที่เคยมาใหสัมมนาเร่ืองการบริหารความเส่ียง เม่ือป 2554 มาชวยทบทวน
ความเส่ียงอีกคร้ัง เพ่ือใหเกิดความเขาใจและปรับแผนเพ่ือที่จะลด         
ความเส่ียงใหเหมาะสมย่ิงข้ึน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับ
ปฏิบัติการไดรวบรวมความเส่ียงของหนวยงานตางๆ เขาเปนรายงาน Risk 
Profile เพ่ือใหพนักงานสามารถรับทราบความเส่ียงในหนวยงานของตน
จากรายงานดังกลาวได 

: บริษัทมีการ
กำหนดระดับอำนาจการอนุมัติและแบงแยกหนวยงานในลักษณะสงเสริม
การประสานงานและถวงดุลการใชอำนาจ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจ
และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารแตละระดับไวเปนลายลักษณอักษร            
มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน ระเบียบขอกำหนดภายในหนวยงานเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน สำหรับในป 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งท่ี 6/2556 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ไดทำการทบทวนและอนุมัติ
วงเงินสูงสุดในการอนุมัติสั่งซื้อและสั่งจาย และระเบียบปฏิบัติสำหรับ        
การจัดซ้ือจัดจางใหม ทั้งน้ีเพ่ือปรับปรุงขอมูลใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน   

 การควบคุมทรัพยสินของบริษัทฯ โดยในหนวยงานจะเปนผูดูแลรักษา
ทรัพยสินท่ีใชงานภายในหนวยงานของตนจากการถูกทำลายหรือสูญหาย 
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ในป 2556 บริษัทฯ ไดจัดทำโครงการลด
การจัดเก็บวัสดุ วัตถุดิบ สินคาสำเร็จรูป เพ่ือใหสอดคลองกับปริมาณ        
การผลิต และลดความเสียหายจากการจัดเก็บ มีการสรรหา Supplier จาก        
ตางประเทศมาทดแทน Supplier ในประเทศในการส่ังซื้อวัสดุบางชนิด โดย
ใชประโยชนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งสามารถลดตนทุนการส่ังซื้อ  
ไดมาก และมีการกำหนดวิธีการเขาทำธุรกรรมที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กันไวอยางชัดเจน ทางคณะกรรมการบริษัทไดรับรายงานและทำการ         
ตรวจสอบทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารเปนประจำสม่ำเสมอ 

: บริษัทจัดใหมี           
การส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองคกรในการส่ือสารบริษัทไดจัดใหมี
ระบบ Intranet ที่ชวยในการส่ือขาวสารตางๆ ที่เกิดข้ึนภายในองคกรใหกับ
พนักงานไดรับทราบ มีการใชระบบ e-mail ที่ผูบริหารสามารถใชสื่อสารกับ
พนักงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงลูกคาหรือผูตองการท่ีจะติดตอ
กับบริษัทฯ มีเวปไซตของบริษัทฯท่ีเปดเผยขอมูลขององคกร โดยที่ผูลงทุน
หรือบุคคลท่ัวไป สามารถรับทราบขาวสารไดอยางท่ัวถึง และไดมีการ          
นำเอกสาร ISO มาจัดเก็บในระบบ e-smart เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส         
เพ่ือใหผูใชงานสามารถใชงานเอกสารดังกลาวผานระบบ ซึ่งสามารถชวย
ลดกระดาษและพ้ืนท่ีการจัดเก็บ และการแจกจายเอกสารไดมากกวา 50 
จุด มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไวครบถวนเปนหมวดหมู 
และใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใชงานระบบ 
Software สำเร็จรูปบางสวนในงานดานบัญชี เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองและ
แมนยำ ในป 2556 มีการสรรหาโปรแกรมเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลกับ        
ทุกหนวยงาน เพ่ือที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน       
ย่ิงขึ้น ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการติดตั้งระบบ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ           
การประชุมโดยนำระบบ Video Conference มาใช ซึ่งผูเขาประชุมที่ประจำ
สำนักงานใหญ (กรุงเทพฯ) สามารถประชุมพรอมกับผูเขาประชุมที่โรงงาน 
(บานโปง) ไดทันทีโดยไมตองเดินทางมาประชุมดวยตนเอง มีการพัฒนา
ระบบเครือขายเสมือน VPN (Visual Privet Network) เพ่ือใหผูบริหารหรือ
พนักงานสามารถทำงานจากภายนอกบริษัทไดในกรณีเรงดวน หรือมี       
ความจำเปนโดยจะกำหนดสิทธ์ิการเขาถึงระบบตามระดับตำแหนงงานของผูใช 

assessed risks to see if there were changes.  The moderator 
who had conducted a seminar on risk management in 2011 was 
invited to review their risks again in order to ensure 
understanding and to review risk mitigation plans.  The 
committee collated the identified risks and prepared a risk 
profile so that it can be used by employees as a reference.      

On management control: The Company has established 
approval authority levels and segregated units in a manner that 
supports coordination and balances the use of authority, 
defined management authorities and an approval limit at each 
level of management in writing.  A work procedure manual 
was prepared, along with regulations of the respective units.  
In 2013, at its meeting Session 6/2013 on June 18, 2013, the 
Board of Directors reviewed and approved the maximum 
amounts in approving purchase and payment orders and new 
procurement procedures to suit the current situation.  

The Company’s assets are under control of the respective 
units utilizing the assets to prevent them from damage and loss 
and to ensure their normal functionality.  In 2013, the 
Company launched a project to reduce storage of supplies, raw 
materials, and finished products to match the production 
quantity and to minimize damage from storing.  Overseas 
suppliers were sourced to replace local suppliers for some 
materials to exploit the foreign exchange advantage, resulting 
in significant cost reduction.  The procedures for entering into 
connected transactions were established in accordance with the 
Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange 
of Thailand.  The Company’s Board of Directors receives 
reports and reviews the operations of management on a regular 
basis. 

On information and communication systems: The 
Company has put in place effective internal and external 
communications. An intranet has been provided to facilitate 
communication within the organization. An email system 
which allows management to communicate with staff member, 
and allows communication with customers and people wanting 
to contact the Company, has been in place.  A Company 
website is used as a vehicle for disclosing information about 
the Company so that investors and the general public can have 
easy access to Company information. In late 2012, the Quality 
Control Unit started to store ISO documents in the form of e-
documents using the e-smart system to allow users to retrieve 
the documents via the system.  The initiative resulted in 
significant reduction of the use of paper and storage space and 
allowed distribution of documents to over 50 points.  
Documents are stored with complete records and classification, 
and with the use of generally accepted accounting principles 
with applications of accounting software for accuracy.  In 
2013, a program was sourced to link the databases of all units 
to increase efficiency and speed in operation.  The system is 
currently being installed.  Video conferencing has been 
introduced to allow attendees operating at the Bangkok head 
office to have a meeting with others operating at the Banpong 
factories without having to travel.  A VPN (virtual private 
network) has been put in place to allow Company executives 
and employees to operate outside the Company in emergency 
cases or if necessary.  Access is authorized at levels suitable 
for users’ positions.   

  In convening meetings of the Board of Directors and 
shareholders, notices are issued with adequate information for 
decision within the periods of time prescribed by law. 
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ในการประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน บริษัทมีการจัดสงจดหมาย
เชิญประชุมพรอมทั้งมีขอมูลประกอบท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจ ตามระยะ
เวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

: บริษัทมีการกำหนดเปาหมายการดำเนินงาน
และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย ในการประชุม
กับผูบริหารเปนประจำทุกสัปดาห โดยใหหนวยงานท่ีเขารวมประชุม          
รายงานผลการดำเนินงานในระยะเวลาท่ีผานมา เพ่ือใหผูบริหารทราบถึง
ความเส่ียง หรือแนวโนมของผลการดำเนินงานในหนวยงานน้ันๆ หากมี
ความแตกตางจากเปาหมายท่ีกำหนดไว หรือพบปจจัยอ่ืนที่สงผลกระทบที่
มีนัยสำคัญ บริษัทจะไดดำเนินการแกไขหรือปรับเปล่ียนแผนการดำเนินงาน
ใหทันเวลาและเหมาะสมกับสถานการณตอไป อีกท้ังมีการตรวจสอบ        
การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน และกำหนดใหรายงานผลการ
ตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบผลการตรวจสอบ         
มีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือพิจารณาส่ังการปรับปรุง หรือแกไขภายในระยะเวลาอันควร        
ในป 2556 มีการประชุม Productivity ประจำสัปดาห รวมทั้งสิ้น 44 ครั้ง 

นอกจากน้ีแลว ทางคณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนและปรับปรุง
แกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนไปตามขอกำหนดเก่ียวกับ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ( ก.ล.ต.)  และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งผานการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี       
2/2552 เมื่อวันอังคารท่ี 24 กุมภาพันธ 2552  ตอมาไดเพ่ิมเติมในดาน   
การสนันสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงอยาง         
มีประสิทธิภาพไวในกฎบัตรขอ 6 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งผาน      
การอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันพุธท่ี 23 
กุมภาพันธ 2554   

คณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวมีความอิสระในการดำเนินงานเพ่ือ
ใหการตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผล ในระหวางป 2556 ที่ผานมาไดมี
การรวมประชุม ทั้ง 3 ฝายคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ผูประเมินการ
ควบคุมภายใน และฝายบริหาร และไดมีการประชุมระหวางคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยไมมีฝายบริหาร   

ผลการประเมินควบคุมภายในป 2556 โดยหนวยงานตรวจสอบภายใน
ไดเขาตรวจประเมินการควบคุมภายในท่ีหนวยงานคลังสินคาสำเร็จรูป 
แผนกคลังวัสดุ วัตถุดิบ ฝายประกันคุณภาพโรงงาน 1 และโรงงาน 2 ซึ่ง   
ในภาพรวมสรุปไดวาหนวยงานผูรับการตรวจมีระบบการควบคุมภายใน        
ที่เพียงพอ มีเคร่ืองมือท่ีใชในการบริหารจัดการอยางเหมาะสม สามารถ
ดำเนินงานไดอยางตอเน่ืองจนบรรลุผลสำเร็จของงาน ถึงแมวามีกิจกรรม
บางกิจกรรมที่ควรปรับปรุง หนวยงานผูรับการตรวจไดตรวจสอบและ
ดำเนินการปรับปรุงในเรื่องดังกลาวทันที เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง        
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือระบบงานในหนวยงานของตน             
ซึ่งผูตรวจสอบไดมีการเขาตรวจติดตามผลอีกคร้ังพบวาไดมีการปรับปรุง
และแกไขใหเหมาะสมแลว ดังนั้นจึงสามารถใหความเช่ือมั่นไดอยาง     
เพียงพอวา หนวยงานผูรับการตรวจจะสามารถดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายในหนวยงานของตนตามท่ีไดตั้งไว อยางไรก็ตาม
ประสิทธิภาพ ของการควบคุมภายในอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามปจจัย
ตางๆ ที่เก่ียวของได เชน การแกไขกฎหมายหรือขอกำหนดในปจจุบัน 
การนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในงาน การปฏิบัติงานดวยทรัพยากรท่ีมี
อยางจำกัด เปนตน ซึ่งจะสงผลตอบทบาทหนาท่ีหรือการปฏิบัติงานได 

On the monitoring system: The Company sets operational 
targets and checks the operating results against the targets.  At 
weekly management meetings, the departments represented at 
the meetings are required to report their operating results over 
the past period to keep management posted of the risks and the 
trend of the operation of the departments. In case of 
discrepancies, or if other factors causing significant impact are 
detected, the Company would adjust the operation plans to 
ensure that the deadlines are met and the situation suited. 
Moreover, the operation is audited under the internal control 
system by outsiders who provide services in assessing the 
internal control and who are required to report directly to the 
Audit Committee.  In case there is a material audit issue, the 
Audit Committee has to report it to the Board of Directors to 
consider giving instructions to make improvement or 
correction within an appropriate period of time. During 2013, 
44 weekly productivity meetings were convened. 

In addition, the Board of Directors reviewed and revised 
the Charter of the Audit Committee to ensure compliance with 
the regulations concerning independent directors and the audit 
committee of the Office of the Securities and Exchange 
Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand. The 
Charter was approved by the Board of Directors at its meeting, 
Session 2/2009, on Tuesday, February 24, 2009. Subsequently, 
an addition was made to Item 6 of the Charter; Duties and 
Responsibilities, on support and follow-up roles to ensure that 
the Company has an efficient risk management system in 
place.  The addition was approved by the Board of Directors’ 
Meeting, Session 2/2011, on Wednesday, February 23, 2011. 

The Audit Committee has independence in conducting 
activities to ensure effectiveness of the Company’s internal 
control. During 2013, tri-partite meetings were held with 
participation of the Audit Committee, the Internal Control 
Assessor and Management. Meetings were also held for 
attendance by the Audit Committee and the Certified Public 
Accountants, without Management. 

As for auditing results for 2013, Internal Audit assessed 
internal control of the finished product storage unit, the 
material storage unit, the raw material unit, and the quality 
assurance departments of Factories 1 and 2.  The overall 
findings suggested that the units had in place sufficiently 
effective internal control measures and appropriate 
management tools which should enable them to pursue their 
operations for achievement of their objectives.  Although some 
improvements needed to be made, the audited units were quick 
to examine the problems and take remedial action in order to 
prevent or reduce the risks resulting from the operation or 
work systems. The Auditor conducted follow-up auditing and 
found that appropriate correction had been carried out.  
Therefore, the audited units were able to provide sufficient 
assurance that they could operate to achieve their set objectives 
and goals.  However, the efficiency of internal control could be 
affected by changing external factors, such as changes in the 
current laws and regulations, application of new technologies 
and the necessity to operate with limited resources 
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¹âÂºÒÂáÅÐÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨  
Policies and overview of the business  

บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นในป 2524       

มีบริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จำกัด เปนผูถือหุนใหญ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ

ดานผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทเสนหม่ี เสนเล็ก เสนใหญ กวยจ๊ับ     

กึ่งสำเร็จรูป โจกขาวตม ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มาจากขาวเปนหลัก และวุนเสน

กึ่งสำเร็จรูป จำหนายภายใตเคร่ืองหมายการคา MAMA, MAMY, PAPA, 

PAMA เปนตน บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะเปนผูนำในการสรางสรร      

นวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก     

ผูบริโภค มีโรงงานผลิต 2 แหง ตั้งอยูที่อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี       

โดยปจจุบันโรงงานแหงที่ 2 ไดรับการสงเสริมการลงทุน BOI นอกจากนี้

บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทรวม 2 แหง ไดแก บริษัท เพรซิเดนทเบเกอร่ี 

จำกัด (มหาชน) (PB) และบริษัท ไทยอินสแตนท โพรดักส จำกัด  

 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä Œ́¡ÓË¹´ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�/ÀÒÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·   

à¾×่ÍãËŒ¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÕ¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂä»ã¹·ÔÈ·Ò§à ṌÂÇ 

วิสัยทัศน   “เปนผูนำในการสรางสรรนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพ 

     ผลิตภัณฑขาวใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกผูบริโภค 

     และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” 

ภารกิจ   1. คุณภาพดีสม่ำเสมอ และมีความปลอดภัย 

                2.  มีตนทุนที่แขงขันได 

                3.  มีนวัตกรรมใหมๆ ทั้งทางดานผลิตภัณฑ  

      และเทคโนโลยีการผลิต 

                4. ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมืออาชีพ 

                5. คัดสรร สราง บริหารจัดการทรัพยากร และ  

      ความสามารถท่ีเปนเอกลักษณใหเกิดความสามารถ 

      ในการแขงขันที่ยั่งยืน  

 

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï  

áÅÐºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ ÁÕ´Ñ§¹Õ้ 

• ธุรกิจหลัก ผลิตผลิตภัณฑเสนขาว โจก ขาวตมกึ่งสำเร็จรูป วุนเสน

กึ่งสำเร็จรูป ขาวอบไมโครเวฟ โดยเนนการวิจัยพัฒนาเพ่ือใหไดสินคาท่ีมี

คุณภาพ และมีตนทุนที่แขงขันได   

• การลงทุน บริษัทฯ ไดพิจารณาลงทุนไปยังธุรกิจประเภทอ่ืนเพ่ือ

กระจายความเส่ียงจากธุรกิจหลัก โดยไดลงทุนในบริษัทรวมคือ บริษัท     

เพรซิเดนทเบเกอร่ี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดานการผลิตขนมปง

เและเบเกอร่ีอื่นๆ ภายใตเคร่ืองหมายการคา “ฟารมเฮาส” ในสัดสวน     

การลงทุนรอยละ 37.51 ของทุนจดทะเบียน และในป 2556 ไดเพ่ิม         

การลงทุนในบริษัทรวมอีก 1 แหง คือ บริษัท ไทยอินสแตนท โพรดักส 

จำกัด ประกอบธุรกิจดานการผลิต และจำหนายผลิตภัณฑจากขาว           

มันสำปะหลัง ขาวโพด และพืชทางการเกษตรในสัดสวนการลงทุนรอยละ 

25 ของทุนจดทะเบียน 

 

The President Rice Products Public Company Limited was 
incorporated in 1981, with the President Holding Co., Ltd. as 
the major shareholder, to be engaged in the business of 
production of instant rice noodles, such as rice vermicelli, rice 
noodles, rice flat noodles, instant kuai chap, and porridge, all 
of which are made mainly from rice, and instant bean thread.  
The products are marketed under such brands as MAMA, 
MAMY, PAPA, and PAMA.  The Company is determined to be 
a leader in innovations and quality development to maximize 
customer satisfaction. It has two factories, both located in 
Banpong District, Ratchaburi Province.  The second factory 
received promotional privileges granted by the Board of 
Investment.   In addition,the Company invested in two 
associate company, the President Bakery Public Company 
Limited (PB)  and the Thai Instant Products Co., Ltd. 

 
To align Management and employees in the  
same direction, the Board of Directors has set  
the Company’s Vision and Mission as follows: 

 Vision: “To be the leader in rice product innovations  
   yielding maximum consumer satisfaction and  
   efficiency”  
 Mission: 1. Turning out consistently good quality and safe  
    products             
        2.  Keeping costs at competitive levels            
        3. Being innovative in both products and  
    production technology              
          4.  Keeping customers satisfied as professionals   
        5. Selecting, generating, and managing  
    resources and talents for sustainable  
    competitiveness 
 

The following depicts the overall picture of  
the business of the Company and the  
associate Company: 

• Core business Production of instant white noodles, 
porridge, instant build rice, instant bean vermicelli, and rice 
dishes for microwave heating, focusing on research and 
development in order to turn out good quality products at 
competitive costs. 

• Investment the Company has invested in another 
business to diversify risks, the President Bakery Public 
Company Limited – an associated company, which produces 
bread and other bakery products under the trade name 
“Farmhouse”, holding 37.51% of the registered capital. In 
2013, investment was made in another associate company, the 
Thai Instant Products Co., Ltd., of which businesses are in 
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ป 2553 บริษัทฯ ไดรับใบรับรองมาตรฐานสากล BRC GLOBAL 

STANDARD FOR FOOD SAFETY ดานอาหารปลอดภัยจากสมาคม          

ผูประกอบธุรกิจคาปลีกแหงสหราชอาณาจักร (The British Retail 

Consortium) ซึ่งมีความสำคัญสำหรับผูผลิตสินคาเพ่ือสงออกตางประเทศ  

ทำใหผูบริโภคเกิดความเช่ือมั่นตอการที่บริษัทฯ ไดผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ

และความปลอดภัย และไดออกผลิตภัณฑใหมสำหรับตลาดในประเทศ     

คือ เสนหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเย็นตาโฟตมยำหมอไฟ    

ป 2554 บริษัทฯ ไดรับเกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความ-       

รับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม พ.ศ. 2554 (CSR-

DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผลมาจากการดำเนินกิจกรรม 

ตอสังคมและชุมชน ที่บริษัทฯ ไดมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม 

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดออกผลิตภัณฑใหมที่ทำมาจากขาวกลองสำหรับ

ตลาดในประเทศ คือ โจกคัพขาวกลองกึ่งสำเร็จรูปรสเห็ดหอมเจ และ        

โจกคัพขาวกลองก่ึงสำเร็จรูปรสหมูซุปผัก    

ป 2555 บริษัทฯ เขารวมโครงการลดภาวะโลกรอนและลดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมโดยไดรับคารบอนฟุตพร้ินทเพ่ิมอีก 3 รายการ ไดแก เสนหม่ี

กึ่งสำเร็จรูปรสตมยำกุง รสเย็นตาโฟ และรสเย็นตาโฟตมยำหมอไฟ รวมถึง

ไดรับใบรับรองเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว 

(Green Commitment) จากกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังคงมุงมั่น

พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองผูบริโภค โดยไดออกผลิตภัณฑใหมคือ     

มามาเสนหมี่หมูตุน ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางดี นอกจากนี้

บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาระบบการผลิตใหอยูในระดับมาตรฐานสากล โดย

ไดมีการลงทุนดานเคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีใหมที่มีความทันสมัย เพ่ือ

สามารถลดการใชแรงงานคน และชวยประหยัดคาใชจายดานเช้ือเพลิง  

และสงผลใหบริษัทฯ สามารถดูแลตนทุนการผลิตใหอยูในระดับที่แขงขันได  

ป 2556 มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาการท่ีสำคัญ ดังนี้ 

• ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2556  

ไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 120,000,000 บาท เปน 

150,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 30,000,000 หุน 

มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว

โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Right 

Offering) ในอัตราสวนการจองซื้อ 4 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ในราคาหุนละ 

12 บาท กำหนดระยะเวลาการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน ระหวางวันที่         

27–31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งบริษัทไดรับเงินชำระคาหุนสามัญเพ่ิมทุน 

จำนวน 29,704,014 หุน เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 356,448,168 บาท ดังนั้น 

สวนของผูถือหุน : ทุนที่ออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว คือ 

149,704,014 หุน จำนวนเงนิ 149,704,014 บาท     

• บริษัทฯ ไดลงทุนโดยการซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนใน บริษัท                 

ไทยอินสแตนท โพรดักส จำกัด จำนวน 60,000 หุน คิดเปนสัดสวน        

การลงทุน 25 % ดวยเงินลงทุน 21,500,000 บาท เพ่ือเปนแหลงปอน

วัตถุดิบที่สำคัญใหบริษัท    

• บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองผูบริโภค         

โดยไดออกผลิตภัณฑใหมรายหลายรายการ คือ มามาคัพเสนหม่ีตมยำเจ          

มามาเสนหมี่ราดหนา และมามาโจกคัพพลัส มีจำนวน 4 รสชาติ ไดแก         

มามาโจกคัพพลัสรสหมูหมักผสมสาหราย มามาโจกคัพพลัสรสไกอบ        

ผสมขาวโพด มามาโจกคัพพลัสรสแซลมอน และมามาโจกคัพพลัสรสเจ 

ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางดี   

• บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากกรมศุลการใหเปน “ผูนำของเขา ผูสงของ

ออกระดับมาตรฐานเออีโอ”   

production and sales of products made from rice, tapioca, corn 
and other crops.  The Company holds 25% of the registered 
capital. 

 
Changes and Developments over the past three  
years 

In 2010, the Company was awarded the BRC Global 
Standard for Food Safety from the British Retail Consortium. 
This certificate is important for exporters as it brings about 
consumers’ confidence in product quality and safety. Also, 
during the year, a new product, Instant Rice Vermicelli Spicy 
Yentafo, was launched to the domestic market. 

In 2011, the Company received the CSR-DIW Award given 
by the Department of Industrial Works in recognition of its 
contribution to society and the community. In addition, two 
new products made from red rice were launched in the 
domestic market; namely, Instant Whole Grain Red Rice 
Porridge with Shiitake Mushroom Flavour (vegetarian) and 
Instant Whole Grain Red Rice Porridge Pork Flavour in 
Vegetable Soup. 

In 2012, the Company participated in the global warming 
reduction and environmental impact reduction project, and 
certificates for meeting the requirements of the Carbon 
Footprint Label Scheme were awarded for three more 
products; namely, “MAMA Instant Rice Vermicelli Tom Yum 
Koong”, “MAMA Instant Rice Vermicelli Yentafo” and, 
“MAMA Instant Rice Vermicelli Spicy Yentafo”, in addition to 
the Level 1 Green Commitment Certificate awarded by the 
Ministry of Industry. As a result of the strong determination to 
develop products for customer satisfaction, a new product, 
slow-boiled pork Mama rice vermicelli, was introduced and 
was well received by consumers. In addition, the Company 
modernized its production process by investing in new 
technology machinery to reduce labor requirement and to save 
energy expenses, which has enabled the Company to control 
production costs at competitive level. 

Major developments in 2013 were as follows: 
•  The Annual General Meeting of Shareholders, Session     

1/2013, convened on April 24, 2013, resolved to increase the 
registered capital from 120,000,000 Baht to 150,000,000 Baht 
by issuing 30,000,000 new shares with a par value of one Baht 
each, through rights offering at a ratio of four old shares to one 
new share at a subscription price of 12 Baht per share. The 
subscription period was during May 27-31, 2013. The 
Company received payments totaling 356,448,168 Baht for 
subscription of 29,704,014 shares. Hence, shareholders’ equity 
(149,704,014 shares of issued and paid-up capital) is 
149,704,014 Baht. 

•  The Company purchased 60,000 new shares of the Thai 
Instant Products Co., Ltd. at 21,500,000 Baht, which account 
for 25% of the shares. To be a source of key raw material for 
PR  

•  To satisfy consumer requirements, the Company 
remained committed to product development. Several new 
products were introduced: MAMA Cup Instant Rice Vermicelli 
Tom Yum Flavour (vegeterian), MAMA Oriental Kitchen 
Instant Rice Vermicelli in Gravy and MAMA Jokcup Plus 
which came in four flavors: pork and seaweed, chicken and 
corn, salmon and vegetarian.  The products were well received 
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บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จำกัด ผูถือหุนรายใหญ  
President Holding Co., Ltd. Major Shareholder 

บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน) 
President Rice Products Public Company Limited 

บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 
President Bakery Public Company Limited 

บริษัท ไทยอินสแตนท โพรดักส จำกัด 
Thai Instant Products Co., Ltd. 

37.51% 25% 
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Nature of Business 

หนวย : ลานบาท/Unit: Million Baht 
โครงสรางการขายผลิตภัณฑของบริษัท  
The company’s sales structure  

940.92 
 

551.78 
 

1,492.70 
 

63.03 
 

36.97 
 

100.00 
 

846.40 
 

447.05 
 

1,293.45 
 

898.14 
 

588.26 
 

1,486.40 
 

60.42 
 

39.58 
 

100.00 
 

ป / Year 

2556 / 2013 2555 / 2012 รายได (Revenue) 2554 / 2011 

 % % % รายได (Revenue) รายได (Revenue) รายได (Revenue) 

รายไดจากการขายในประเทศ  
Revenue from domestic sales 
รายไดจากการขายตางประเทศ 
Revenue from export sales 
รวมรายไดจากการขาย 
Total sales revenue 

65.44 
 

34.56 
 

100.00 
 

ºÃÔÉÑ·Ï ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃã¹Ê‹Ç¹§Ò¹·Ò§¸ØÃ¡Ô¨à ṌÂÇ        

¤×Í ¼ÅÔμáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂÍÒËÒÃ¡Ö่§ÊÓàÃ็¨ÃÙ» â´ÂÁÕ         

Ê‹Ç¹§Ò¹·Ò§ÀÙÁÔÈÒÊμÃ�·Õ่´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹»ÃÐà·È ´Ñ§¹Ñ้¹

ÃÒÂä´Œ ¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ áÅÐÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·Ñ้§ËÁ´  

·Õ่áÊ´§ã¹§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õ้¨Ö§à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹¡ÑºÊ‹Ç¹§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨

áÅÐà¢μÀÙÁÔÈÒÊμÃ�μÒÁ·Õ ่¡Å‹ÒÇäÇŒ¢ŒÒ§μŒ¹ ÍÂ‹Ò§äÃ¡็μÒÁ 

ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ·Ñ้§ã¹»ÃÐà·È        

áÅÐμ‹Ò§»ÃÐà·È â´ÂÊÃØ» ´Ñ§¹Õ้   

The Company operates only one business line, 

production and sales of instant foods, with a 

domestic location of operation. Therefore, all 

the revenues, and profits from the operation 

and the assets shown in the Financial 

Statements are derived from the said business 

line and geographical location. However, the 

Company’s products are sold in both domestic 

and foreign markets.   
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¡ÒÃμÅÒ´ »‚ 2556   
Marketing of the Years 2013 

¡ÒÃμÅÒ´ã¹»ÃÐà·È»‚ 2556   

ininin

μμμμμμμμμμ

The manufacturing sector was generally affected, 

including the instant rice vermicelli and rice noodles as 

well as the instant porridge and boiled rice industries.  

Consequently, the Company’s domestic sales in 2013. 

decreased from the previous year by 4.5%, resulted a 

value of  down to 898 million Baht. 

However, during the year, the Company developed 

two new products to fulfill consumer demands and to 

boost sales. The two products were MAMA CUP 

INSTANT RICE VERMICELLI TOM YUM FLAVOUR 

(VEGETARIAN), launched for the vegetarian festival, 

and MAMA ORIENTAL KITCHEN INSTANT RICE 

VERMICELLI IN GRAVY, a new type of instant noodle 

products. During the initial launch, this second product 

is available for sale only at 7-11’s. 

Several marketing campaigns were also launched 

during the year, both for the rice vermicelli products and 

for the MAMA brand as a whole nationwide. The aim 

was to boost sales among consumers whose purchasing 

power was still high, such as teenagers and people in the 

workforce.  These campaigns were the “Apple Gadgets 

Give Away”, and the “Gold Give Away” activities.  The 

Company was also a main sponsor of the “16th Tuition 

for Entrance Examinations” Project. These three 

activities were very well received.  In addition, a budget 

was set by Sahapattanapibul Plc., as the distributor, to 

produce a TVC for MAMA instant rice vermicelli in 

clear soup. Advertising was done through various 

channels; e.g., free and cable TV, radio and print media 

targeting at both existing consumers and new groups.  

The objective was to create awareness of MAMA instant 

rice vermicelli products and to induce consumers to try. 

The advertisement’s concept is to convey a message that 

instant rice vermicelli is a good choice for health 

conscious people because of their nutritional values, 

good taste and low fat.  The presenter is a female model 

with good figures who presents models’ choice of food.  

 

 

ผลกระทบดังกลาวสงผลตอภาคอุตสาหกรรมโดยทั่วไปทั้งอุตสาหกรรมเสนหมี่

และกวยเต๋ียวก่ึงสำเร็จรูป รวมถึงโจกและขาวตมกึ่งสำเร็จรูปดวย จึงเปนเหตุใหใน        

ป 2556 ยอดจำหนายของผลิตภัณฑรวมในประเทศของบริษัท มีมูลคา 898              

ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 4.5 เม่ือเทียบกับปกอน    

อยางไรก็ดี ในป 2556 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ออกมา

อีก 2 รายการ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค และมาเพ่ิมยอดขายรวม 

อันไดแก มามาคัพเสนหมี่ตมยำเจ สำหรับตอนรับชวงเทศกาลกินเจ และมามา              

ออเรียนทัลคิตเชน เสนหมี่ราดหนาก่ึงสำเร็จรูป ซึ่งถือเปนปรากฎการณใหมสำหรับ

ผลิตภัณฑก่ึงสำเร็จรูป ในชวงแรกของการทำตลาด ผลิตภัณฑนี้จะมีวางจำหนาย

เฉพาะท่ีรานเซเวนอีเลฟเวนเทาน้ัน    

àÈÃÉ°¡Ô¨ä·Âã¹»‚ 2556 ÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂμ ÑÇàËÅ×Íà¾ÕÂ§ÃŒÍÂÅÐ 3 â´ÂÍÑμÃÒ¡ÒÃ¢ÂÒÂμ ÑÇ

·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·Õ่ªÐÅÍÅ§¹Ñ้¹ Ê‹Ç¹Ë¹Ö่§ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡Å´Å§ áÅÐÍØ»Ê§¤�        

ÀÒÂã¹»ÃÐà·È·Ñ้§¡ÒÃºÃÔâÀ¤áÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤àÍ¡ª¹ÁÕá¹Çâ¹ŒÁ»ÃÑºμ ÑÇÅ´Å§        

Ê‹§¼ÅãËŒ¤ÃÑÇàÃ×Í¹áÅÐÀÒ¤ Ø̧Ã¡Ô¨ÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§¡ÒÃãªŒ ‹̈ÒÂáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÁÒ¡¢Ö้¹  

Thailand’s economic growth in 2013 was only at 3% due partly to export’s negative growth and the decreases 

of domestic demands as a result of declining consumption and investment, as both households and the business 

sectors were more cautious in their spending and investment.  

¼ÅÔμÀÑ³±�ÁÒÁ‹ÒàÊŒ¹ËÁÕ่¢ÒÇ 2 ÃÊªÒμ ÔãËÁ‹  

Two new MAMA rice vermicelli products 

มามาคัพเสนหมี่ตมยำรสเจ 
MAMA CUP INSTANT  
RICE VERMICELLI  TOM YUM  
FLAVOUR (VEGETARIAN) 

มามา ออเรียนทัลคิตเชน เสนหม่ีราดหนา
ก่ึงสำเร็จรูป 
MAMA ORIENTAL KITCHEN INSTANT 
RICE VERMICELLI IN GRAVY 
 
จำหนายเฉพาะท่ีรานเซเวนอีเลฟเวน 
Available only at 7-11’s 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดท่ัวประเทศหลายคร้ัง         

ทั้งเฉพาะกลุมสินคาเสนหมี่เอง และในธีม รวมของมามาแบรนดทั่วประเทศ เพ่ือ   

กระตุนการขายในกลุมผูบริโภคท่ียังคงมีกำลังซื้อที่ดีอยู เชน กลุมวัยรุน วัยทำงาน 

ไดแก กิจกรรม “มามาแจกลำ้ไมซ้ำกัน 7 วัน 7 อยางจากตระกูลแอปเปล” กิจกรรม 

“มามาคึกคะนอง แจกทองท่ัวไทย” รวมถึงการเปนผูสนับสนุนหลักในโครงการ 

“ทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัยกับมามา ครั้งท่ี 16” ซึ่งท้ังสามกิจกรรมนี้ไดรับการ

ตอบรับเปนอยางดี อีกท้ัง บมจ.สหพัฒนพิบูล ซึ่งเปนผูแทนจำหนายไดมีการจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือสรางภาพยนตรโฆษณามามาเสนหมี่น้ำใส โดยออกอากาศผาน    

สื่อหลายชองทาง ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศนชองฟรีทีวีและเคเบ้ิลทีวี สื่อวิทยุ และ         

สื่อสิ่งพิมพ เนนเจาะกลุมผูบริโภคเดิมและกลุมผูบริโภคท่ีเปนเปาหมายใหม โดยมี      

จุดประสงคเพ่ือสรางการรับรูใหกับผลิตภัณฑมามาเสนขาว และกระตุนผูบริโภคให

Domestic market 
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Marketing activities  

Ê×่ÍÊÔ่§¾ÔÁ¾ � 

Printed ads 
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 ของป 2556 เมื่อเทียบกับปกอนหนา พบวายอดสงออกรวมของประเทศมี
มูลคา 210,090 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราลดลง 0.5% โดยในสวนของภาค
อุตสาหกรรมอาหารมียอดสงออกลดลงถึง 1.8% โดยเฉพาะการสงออกสินคา
เกษตรหดตัวตอเน่ือง สวนหน่ึงเพราะราคาขาวไทยท่ีสูงจนแขงขันไมได              
อันเปนผลมาจากนโยบายจำนำขาวของรัฐบาลและราคายางพาราท่ีตกต่ำ 

ในป 2556 บริษัทมียอดขายสงออกตางประเทศสามารถเติบโตขึ้นจาก 
4,600 ตัน ในป 2555 เปน 4,890 ตัน ในป 2556 คิดเปนการเติบโตขึ้น 6.3% 
โดยปริมาณ และเติบโตขึ้นจาก 551.8 ลานบาท ในป 2555 เปน 588.2         
ลานบาท ในป 2556 คิดเปนเติบโตขึ้น 6.6% โดยมูลคา ซึ่งยังมีการเติบโต   
ตอเน่ืองจากปกอน แมวาจะมีอัตราในการเติบโตที่ลดลง  

  
1.  แมวาตนทุนราคาขาวและ

คาแรงจะปรับตัวสูงขึ้น ทางบริษัทไดพยายามปรับตัวเพ่ือชดเชยตนทุนท่ีสูงขึ้น
ในบางสวน ดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การจัดหาวัตถุดิบที่มีตนทุน
ต่ำลงแตยังคงมีคุณภาพมาตรฐานเทาเดิม หรือสูงกวา 

2.  และเลือกทำกิจกรรมการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ
และสงผลทางบวกตอยอดขายอยางชัดเจนมากข้ึน  

3.   
 ซึ่งมีขนาดตลาดใหญกวาตลาดท่ีเคยทำอยู                

ยกตัวอยางเชน  
  - MAMA Handi rice ขายใน Tesco UK, REAL Germany,  
   Penny Germany 
  - มามาเสนหมี่ และมามากวยเต๋ียว บรรจุในรูปแบบพรีเม่ียม ขายใน  
   Tesco, Waitrose, Sainsbury’s (New Channel) UK  
   และรานคาปลีกหลายแหงในประเทศ Finland 
  - คัพกวยเต๋ียว รสตมแซบ ขายใน Tesco UK  
  - MAMA Bowl Rice Noodles ขายใน Tesco, UK และ Kaldi, Japan 
4.  4 
5.  (AEC) ซึ่งมี

ทิศทางสอดคลองกับแผนแมบทของกระทรวงพาณิชย พ.ศ.2555 – 2564    
 25  2556  

( )  Prime Minister’s 
Business Enterprise Award 

 (Best AEC Business Enterprise) โดยมีนางสาวย่ิงลักษณ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธีมอบรางวัล  

Promotion, Ministry of Commerce, Thailand’s exports in the 
first 11 months of 2013 totaled US $210,090, decreasing from 
the previous year by 0.5 percent.  The decrease of the exports 
of the food manufacturing sector was higher at 1.8%.  Exports 
of agricultural products, in particular, continued to decline, due 
partly to the uncompetitive high prices of Thai rice resulting 
from the government’s rice pledging policy and the falling 
prices of rubber.     

The Company’s exports in 2013, nonetheless, grew from 
4,600 tons in 2012 to 4,890 tons in 2013, representing a 
growth rate of 6.3% in quantity terms, or from 551.8 million 
Baht to 588.2 million Baht, or 6.6%, in value terms. The 
growth continued from the previous gear, albeit at a decreasing 
rate. 

Factors positively affecting sales were: 
1. Keeping sales prices unchanged Despite the higher 

cost of rice and wages, the Company took measures to partially 
offset the rising costs by increasing production efficiency, 
sourcing raw materials with lower costs, yet with the same or 
even better quality.  

2. Efficient budget allocation and selection of marketing 
activities with clearer positive impact on sales.  

3. Penetration of foreign retail markets These markets 
are larger than the ones in which the Company used to operate.  
For example,   

 - MAMA Handi rice, sold at Tesco in the UK, REAL in  
  Germany, and Penny in Germany 
 - MAMA instant rice vermicelli and MAMA rice  
  noodles in premium packages, sold at Tesco,  
  Waitrose, Sainsbury’s (New Channel), in the UK and  
  several retail outlets in Finland 
 - Tomsap Noodle Cups, sold at Tesco the UK  
 - MAMA Bowl Rice Noodles, sold at Tesco in the UK  
  and Kaldi, Japan 
4. The Baht depreciation in Q 4 
5. The focus on exporting to AEC countries, in line with 

the MOC Master Plan 2012-2021   
On September 25, 2013, the President Rice Products Pcl., 

received the Prime Minister’s Business Enterprise Award in the 
category of the “Best AEC Business Enterprise” in a ceremony 
presided over by Prime Minister Yingluck Shinawatra.   
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1,293,447 
1,492,699 

1,486,396 
DUPONT 
ANALYSIS-PR 

Profit Margin 

Total Sales 

Net Income 
 
 

PR 

Association 

Total Sales 

Invested Capital 

(Times)  
Investment  

Turnover 

Return on  
Investment 

37.93% 
40.30% 
35.22% 

31.39% 
30.00% 
32.09% 

1.21 
1.34 
1.10 

96,845 
127,208 
124,407 

309,156 
320,538 
352,601 

1,293,447 
1,492,699 
1,486,396 

1,070,293 
1,110,981 
1,354,455 



Note: Calculations are based on average figures obtained at beginning of year and end of year 

Total Sales 

Cost of Sales 

Working Capital 

Non CA. 

873,438 
914,417 
963,553 

93.56% 
92.34% 
92.88% 

100% 
100% 
100% 

Cost of Goods Sold 

Selling Expenses 

Admin Expenses 

Interest 

Tax 

Cash 

Inventory 

A/R 

Other CA. 

Current LIA. 

Days Cash 

Days Inv. 

Days Rec. 

Days Other CA. 

Days Current LIA. 

วิเคราะห Dupont 
For JAN - DEC 2011 

For JAN - DEC 2012 

For JAN - DEC 2013 

Unit: Thousand Baht 

196,855 
196,564 
390,901 

81.92% 
81.64% 
80.95% 

2.30% 
2.32% 
2.52% 

8.35% 
7.64% 
8.61% 

0.10% 
0.19% 
0.13% 

0.89% 
0.55% 
0.67% 

16,280 
9,648 

189,574 

142,383 
166,706 
140,673 

198,599 
229,143 
234,501 

5,342 
6,345 
7,896 

165,749 
215,278 
181,742 

5 
2 

46 

40 
40 
34 

55 
55 
57 

1 
2 
2 

46 
52 
43 

Finish Goods 

Stock 

Material 

Other CL.+S.Loan 

OD 

A/P 

Day’s 

Day’s 

Day’s 

Day’s 

Day’s 

Day’s 

115,253 
132,534 
128,919 

97,910 
117,004 
87,043 

33,602 
67,902 
34,300 

27,680 
29,706 
28,676 

16,894 
14,841 
18,523 

16,793 
19,996 
24,953 

32 
32 
31 

27 
28 
21 

9 
16 
8 

8 
7 
7 

5 
4 
4 

5 
5 
6 
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บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน) ไดดำเนินธุรกิจตาม
แนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศในการ
ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และองคความรูอยางตอเน่ือง ทั้งดานการบริหารจัดการ 
กระบวนการทำงาน การผลิต และการจัดจำหนาย  

ดังนั้นเพ่ือใหผูบริหารและพนักงานทุกคนมีจุดหมายและทิศทางใน  
การดำเนินธุรกิจใหสามารถเติบโตตอไปในอนาคตอยางมีทิศทาง จึงได
กำหนดวิสัยทัศนและภารกิจไว ดังนี้ 

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ‹ÍÊÑ§¤Á CSR 
Corporate Social Responsibility (CSR) 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� “à»š¹¼ÙŒ¹Óã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¹ÇÑμ¡ÃÃÁ 

¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¼ÅÔμÀÑ³±�¢ŒÒÇãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ÊÙ§ÊØ´á¡‹

¼ÙŒºÃÔâÀ¤ áÅÐà¡Ô´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ÊØ´ “ 

The President Rice Products Pcl. takes a sustainable 
development approach in its business operation, heading 
toward becoming an organization of excellence for instant food 
production with good corporate governance and continuous 
development of technology, innovation and knowledge in terms 
of management, work processes, production and distribution. 

In order to provide a clear business goal and direction to 
management and employees to guide them in growing the 
Company’s business, Vision and Mission Statements have been 
announced as follows:  

Vision: “To be the leader in rice product  

innovations yielding maximum consumer  

satisfaction and efficiency”  

ÀÒÃ¡Ô¨/Mission:  

1. ¤Ø³ÀÒ¾´ÕÊÁ่ÓàÊÁÍáÅÐÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ            

 Turning out consistently good quality and safe products  

2. ÁÕμŒ¹·Ø¹·Õ่á¢‹§¢Ñ¹ä Œ́          

 Keeping costs at competitive levels  

3. ÁÕ¹ÇÑμ¡ÃÃÁãËÁ‹æ ·Ñ้§·Ò§ Œ́Ò¹¼ÅÔμÀÑ³±�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¼ÅÔμ 

 Being innovative in both products and production technology     

4. μÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒÍÂ‹Ò§Á×ÍÍÒªÕ¾ 

 Keeping customers satisfied as professionals          

5. ¤Ñ´ÊÃÃ ÊÃŒÒ§ ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õ่à»š¹ 

 àÍ¡ÅÑ¡É³ �ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·Õ่ÂÑ่§Â×¹ 

 Selecting, generating, and managing resources and talents  

 for sustainable competitiveness 

In addition to pursuing business with the 
above vision and mission, the Company attached 

a great deal of importance to conducting business 
with social responsibilities in a continuous and 

sustainable manner.  Environmental and social care has been 
integrated with its business operation, starting from formulation 
of a CSR policy and setting up committees for different aspects 
of social responsibility covering corporate governance, 
business ethics, Employee Code of Conduct, respect for human 
rights, anti-corruption measures, treatment of stakeholders  and 
community and social development.  Details are described 
below: 

 
CSR policy  

The Company's Board of Directors has made it a policy to 
conduct business with responsibility for impact from its 
operation in various areas The Company adheres to transparent 
and accountable operation with ethics, respect for human rights 

นอกจากการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศนและภารกิจที่กลาวขางตน 
บริษัทฯ ยังไดใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ   
ตอสังคมอยางตอเน่ืองและยั่งยืน โดยไดพิจารณาการดำเนินงานดาน      
สิ่งแวดลอมและสังคมเขาไปเปนสวนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต     
การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม การกำหนดโครงสราง      
การปฏิบัติงานและแตงต้ังคณะทำงานดานความรับผิดชอบตอสังคม       
ในแตละดาน การกำกับดูแลกิจการท่ีดี การกำหนดจริยธรรมธุรกิจ     
จรรยาบรรณ การเคารพสิทธิมนุษยชน การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น               
การดำเนินการกับผูมีสวนไดเสีย กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม เปนตน  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ‹ÍÊÑ§¤Á 

คณะกรรมการบริษัทไดมีนโยบายใหมีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยมีความมุงมั่นในการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอผลกระทบ     
ในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององคกร โดยยึดหลักการ
ดำเนินธุรกิจที่โปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม เคารพตอหลักสิทธิมนุษยชน  
และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย คำนึงถึงผลกระทบตอชุมชนและ       
สิ่งแวดลอม โดยการปฏิบัติตามขอกำหนดของลูกคา กฎหมาย และ            
ขอกำหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของ และมุงมั่นพัฒนา ปรับปรุงความรับผิดชอบ     
ตอสังคมอยางตอเน่ืองและยั่งยืน    
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¡ÒÃ¡ÓË¹´â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹áÅÐáμ‹§μÑ้§¤³Ð·Ó§Ò¹

´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ‹ÍÊÑ§¤Á 

เพ่ือใหการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง บริษัทฯ จึงไดกำหนด
โครงสรางการปฏิบัติงานและแตงตั้งคณะทำงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมในดานตางๆ จำนวน 7 ดาน คือ 1) ดานการกำกับดูแลองคกร              
2) ดานสิทธิมนุษยชน 3) ดานการปฏิบัติดานแรงงาน 4) ดานส่ิงแวดลอม  
5) ดานการดำเนินงานอยางเปนธรรม 6) ผูบริโภค 7) การมีสวนรวมและ    
การพัฒนาชุมชน  

      
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ¸ØÃ¡Ô¨ 

บริษัทฯ ไดกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อเปนแนวทางใหกับผูบริหารและ
พนักงานไดมีแนวทางยึดถือปฏิบัติ ดังนี้ 

การปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน: บริษัทฯ เคารพตอสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ของผูถือหุนตามท่ีกำหนดไวโดยกฎหมายขอบังคับและจรรยาบรรณของ
พนักงาน บนขอพึงปฏิบัติจำนวน 7 ประการ ประกอบดวย 1) ปฏิบัติหนาท่ี
โดยไมฝาฝนตอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของโดยความซื่อสัตย  
สุจริต และโปรงใส 2) ดำเนินงานดวยความมุงมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการ
ของบริษัทใหเจริญกาวหนา มีความม่ันคง สามารถสรางผลตอบแทนแก     
ผูถือหุนไดอยางเหมาะสม 3) ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของ
บริษัท เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหา        
ผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 4) รายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริงอยางสม่ำเสมอ         
5) ไมนำขอมูล หรือขอความของบริษัทหรือขอมูลของพนักงานบริษัทไปใช
เพ่ือประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ 6) ขจัดปญหาความขัดแยง
ทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผลและเปดเผยขอมูล
อยางครบถวน 7) เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน 

การปฏิบัติตอผูบริโภค/ลูกคา: บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบ     
ตอผูบริโภค/ลูกคา ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากล 
รักษาความลับของผูบริโภค/ลูกคา โดยไดกำหนดขอพึงปฏิบัติไวจำนวน 5  
ประการ ประกอบดวย 1) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซ่ือสัตย ยุติธรรม  
และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูบริโภค/ลูกคา 2) ใหบริการและปฏิบัติตอ          
ผูบริโภค/ลูกคาดวยความมีน้ำใจ 3) คำรองเรียนของผูบริโภค/ลูกคาพึงได
รับการเอาใจใสและดำเนินการอยางเปนธรรม เพ่ือสนอบตอบความตองการ
ของลูกคาอยางรวดเร็ว 4) รักษาความลับทางการคาของลูกคา 5) พัฒนา
สินคาตรงตามความตองการของผูบริโภค/ลูกคา คิดคนนวัตกรรมใหมๆ 
เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเน่ือง 

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม: บริษัทฯ ไดปฏิบัติกับพนักงาน
อยางเทาเทียมกัน ดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน ตลอดจนขอกำหนดตามมาตรฐานในการบริหารและจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดย        
มีขอปฏิบัติจำนวน 5 ขอ ประกอบดวย 1) ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอ
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน 2) ดูแลรักษา
สภาพแวดลอมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ 
และทรัพยสินของพนักงาน 3) สนับสนุน สงเสริม ฝกฝนอบรม และพัฒนา
ความรู ความสามารถของพนักงานอยางท่ัวถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ 
และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน 4) สงเสริม
ใหพนักงานมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนา
บริษัท 5) ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความ
สามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน 

and stakeholders’ benefits.  It takes into consideration the 
effects on communities and the environment and observes the 
requirements regarding customers, laws and other relevant 
regulations, with strong determination to assume greater social 
responsibility continuously and sustainably. 

To assure efficiency and continuity of its CSR activities, the 
Company has prescribed an operation structure and appointed 
seven working groups for various areas of CSR work; namely, 
1) corporate governance 2) human rights 3) labor practices 4) 
environmental care 5) equitable operation 6) consumers and 7) 
participation and community development.  

 
Business ethics    

The Company has prescribed business ethics as guidelines 
for Management and employees as follows:  

Treatments of the Company and shareholders: The 
Company respects the basic rights of shareholders as prescribed 
by laws, the Articles of Association and the Employee Code of 
Conduct, based on the following guidelines: 1) Perform duties 
without violating relevant laws and regulations, and with 
integrity, honesty and transparency. 2) Operate with 
determination to grow the Company’s business for its progress, 
prosperity and security so that it can generate appropriate 
returns for shareholders. 3) Protect and safeguard the 
Company’s assets in the same way a normal person would 
protect and safeguard his own property, refraining from seeking 
direct and indirect undue benefits. 4) Report operating results 
accurately, completely and truly. 5) Never make use of the 
Company’s confidential information or information of 
Company employees dishonestly for personal gain or for other 
people’s benefits. 6) Remove conflicts of interest, using due 
care and reasons and disclosing information fully. 7) Respect 
the owners’ right and treat all shareholders equitably. 

For consumers/customers: With care and responsibility 
for consumers/customers in mind, the Company produces 
goods with quality of international standards and keeps the 
consumers/customers’ confidential information.  The following 
guidelines have been prescribed: 1) Conduct business with 
integrity, and fairness and provide correct information to 
consumers/customers. 2) Provide services to and treat 
consumers/customers with good heart. 3) Consumers/
customers’ complaints must be taken care of and fairly 
processed to react quickly to customers’ requirements.  4) Keep 
customers’ confidential information. 5) Develop products to 
satisfy consumers/customers’ demand; come up with 
innovations to add value to the Company’s goods and services 
on a continuous basis. 

Equitable treatment of employees: The Company treats 
employees equitably and abides by the Labor Protection Act 
and provisions of the standards of occupational health and 
safety as well as the working environment, adhering to the 
following guidelines: 1) Treat employees with full respect for 
their dignity and basic human rights. 2) Maintain the working 
environment, taking into consideration employees’ life, health 
and property safety. 3) Encourage and promote training and 
development of all employees; build their career stability and 
allow them to advance in career according to their potential. 4) 
Encourage employees’ participation in setting the direction of 
the Company and in Company development. 5) Remunerate 
employees fairly, in a manner commensurate to their 
knowledge, competence, responsibility and performance. 
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 ¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹à´็¡áË‹§ªÒμÔ 

 บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมวันเด็กรวมกับ 
อบต. ปากแรต อ. บานโปง จ. ราชบุรี ตอเน่ือง
เปนปที่ 2 โดยในงานมีนองๆ มารวมงาน
ประมาณ 600 คน มีการนำอาหารและเคร่ืองดื่ม
มาใหนองๆ รับประทาน พรอมทั้งจัดกิจกรรม
และมอบของขวัญอีกมากมาย เพ่ือสรางความ
สนุกสนานและความสุขภายในงาน  

Respecting human rights   
As the Company currently has employees of various races, 

religions, ages and sexes, it places utmost importance to and fully 
recognizes human rights.  The employees are therefore required 
by the Code of Conduct to honor one another's rights with 
everyone having equal right and liberty.  The Company treats 
employees of all races equally and fairly.  No complaints from 
employees regarding unfair treatment were lodged during 2013. 

 
Anti-corruption 

To prevent and counter frauds and corruption, the Company 
has included provisions in the Employee Code of Conduct, 
prohibiting Management and employees from using their 
positions for their personal gain or others' benefit, giving or 
receiving any asset or benefits which might induce certain 
decisions or committing any fraudulent or corruption offenses. 

 
Treatment of stakeholders  

The Company has identified and analyzed all the 
stakeholders.  The analysis also covered the benefits and impact 
on its operation in order to be able to identify and meet the 
stakeholders' requirements and expectations.  In order to 
determine the requirements and expectations of the various 
groups of stakeholders, channels of communication are open, 
such as dialogues, meetings, and complaint and recommendation 
handling.  This enables the Company to understand the 
stakeholders’ requirements and to develop CSR plans/projects 
directly addressing such requirements. 

¡ÒÃà¤ÒÃ¾ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ 

ปจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา อายุ เพศ    
เร่ืองสิทธิมนุษยชนจึงเปนเร่ืองที่บริษัทฯ ไดใหความสำคัญและตระหนัก
เปนอยางย่ิง จึงไดมีการกำหนดแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณพนักงานใหมี
การเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน ภายใตสิทธิและเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน 
บริษัทฯ ไดดูแลและปฏิบัติตอพนักงานทุกเช้ือชาติอยางเปนธรรมและ     
เทาเทียม โดยในป 2556 บริษัทไมพบวามีขอรองเรียนจากพนักงานในเรื่อง
ของการปฏิบัติไมเทาเทียมกันเกิดขึ้น  
¡ÒÃμ‹ÍμŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔμ¤ÍÃ �ÃÑ»ªÑ่¹ 

เพ่ือเปนการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ จึงได
กำหนดแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณพนักงาน หามมิใหผูบริหารและพนักงาน
ใชตำแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนทั้งตอตนเองและผูอื่น หามใหหรือ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่อาจสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางใด
อยางหนึ่ง หรือหามกระทำการอ่ืนๆ ใดที่จะกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นได     

 
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ñº¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂ 

บริษัทฯ ไดมีการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียและมีการช้ีบงผูมีสวนไดเสีย
ของบริษัท พรอมทั้งไดวิเคราะหผลประโยชนและผลกระทบตอการ          
ดำเนินงานขององคกร เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสียไดอยางถูกตอง และเพื่อใหสามารถทราบความ
ตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียแตละกลุม บริษัทฯ จึงไดเปด
ชองทางในการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียผานชองทางตางๆ อาทิเชน การสาน
เสวนา การจัดประชุม การับขอ
รองเรียน ขอเสนอแนะตางๆ จึงทำ
ใหบริษัทฯ มีความเขาใจถึงความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู มี ส ว น ไ ด เ สี ย       
และสามารถจัดทำแผน/โครงการ 
ความรับผิดชอบตอสังคมไดตรง
ตามความตองการของผูมีสวน    
ไดเสีย 

¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Á / Community and social development activities   

บริษัทฯ สนับสนุนใหมีการดำเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม พรอมทั้งขยายผลและตอยอดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง และในป 2556 ไดสรางการมี
สวนรวมใหพนักงานของบริษัท โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม ดังตอไปนี ้

The Company supports activities aimed at community and social development and has been building on the outcome of such 
activities. During 2013, Company employees were encouraged to participate in the following community and social development 
activities: 

Activities on National Children’s Day  

The Company and the Pakrad Sub-District Administrative Organization (SAO) jointly organized an event for the second 
consecutive year.  About 600 children were treated to good lunch and drinks and enjoyed various fun activities and gifts. 

1 
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 â¤Ã§¡ÒÃÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ 

 à¾×่Í¹ŒÍ§áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ 

 »ÅÙ¡¼Ñ¡¡ÅÒ§ÁØŒ§»ÅÍ´ÊÒÃ¾ÔÉ 

จุดเร่ิมตนที่สำคัญของการพัฒนาคน คือ   
การพัฒนาดานสุขอนามัย เพราะเปนพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาดานจิตใจ อารมณ สังคม  
สติปญญา ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม
ของเด็ก อาหารจึงนับเปนปจจัยท่ีสำคัญ
สำหรับนองๆ ที่กำลังเจริญเติบโต ดังนั้นเพ่ือ
ใหนองๆ ไดรับประทานอาหารที่มีประโยชน   
มีรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ บริษัทฯ จึงได
ดำเนินโครงการอาหารกลางวันเพ่ือนอง    
มาอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2554 จนถึงปจจุบัน     
รวมทั้งไดดำเนินกิจกรรมปลูกผักกลางมุง
ปลอดสารพิษ ซึ่งเปนกิจกรรมที่เช่ือมโยงกัน  
เ พ่ือ เปด โอกาสใหน องๆได เ รียน รู และ        
นำประสบการณไปใชในชีวิตประจำวันได
อยางแทจริง    

 Lunch for children project and chemical-free netted vegetable farm activities 

As developing people begins with health development, which leads to mental, emotional, social, intellectual and ethical 
development of children, food is very important for children to grow.  To allow children to have food with nutritional value and 
develop healthily, the Company has launched a "Lunch for Children" project since 2011.  The project is linked with another project 
“The Chemical-free Netted Vegetable Farm" which gives an opportunity for children to use the experience acquired in their            
real life. 

 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÅÍ§ÊÇÂ¹้ÓãÊ 

 บริษัทฯ ไดรวมสนับสนุน อบต. ปากแรต อ. บานโปง 
จ. ราชบุรี ในการดำเนินการขุดลอกคลองสาธารณะ เพ่ือ
พัฒนาแหลงน้ำในชุมชนใหมีคุณภาพท่ีดี และสามารถใชน้ำ
จากแหลงน้ำน้ันไดอยางเต็มประสิทธิภาพ   

 ¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔ¨Ò¤âÅËÔμ 

 à¾×่Í¶ÇÒÂà»š¹¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาพนักงานของบริษัทใหมีจิตสาธารณะ
และเสียสละเพ่ือคนในสังคม บริษัทฯ จึงไดจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตขึ้นภายในบริษัทเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2556  
โดยมีพนักงานเขารวมจำนวน 69 คน และไดมอบใหกับ        
โรงพยาบาลบานโปง เพ่ือเปนประโยชนแกผูปวยตอไป 

2 

4 

3 

Clear water canal activity   

The Company supported the project launched by 
the Pakrad Sub-District Administrative Organiza-
tion (SAO) to dredge public canals to develop 
community water resources and to allow effective 
use of canal water.  

Blood donation as a dedication to  

His Majesty the King  

To promote charity mindedness among the 
employees, the Company organized an internal 
blood donation activity on August 27, 2013. 69 
employees donated their blood which was given to 
Banpong Hospital for the benefit of its patients. 
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¡ÅØ‹Á¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÙ§ÊØ´ 10 ÃÒÂáÃ¡  
Top 10 of Stockholders 

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å  
Dividend Policy 

กลุมผูถือหุน / Major Shareholders 
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ / 

No. of Share 
ÃŒÍÂÅÐ 
(%) 

48,837,000 

24,744,624 

10,836,750 

10,308,825 

4,663,312 

4,500,000 

3,692,500 

1,855,000 

1,806,250 

1,500,375 

36,959,378 

149,704,014 

32.62% 

16.53% 

7.24% 

6.89% 

3.12% 

3.01% 

2.47% 

1.24% 

1.21% 

1.00% 

24.69% 

100.00% 

สัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนคร้ังลาสุด เม่ือวันที่  3  ตุลาคม  2556   
Sharesholding structure on the closing date of the share registration book as of October 3 , 2013   

1. บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จำกัด / President Holding Company Limited 

2. กลุมพะเนียงเวทย / Paniangvait Group 

3. กลุมพูนศักด์ิอุดมสิน / Punsakudomsin Group 

4. กลุมตติยกวี / Tatiyakavee Group 

5. กลุมธนยงพิบูล / Tanayongpibul Group 

6. บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / Saha Pathana Inter Holding Public Company Limited 

7. กลุมโอสถานุเคราะห / Osathanugrah Group 

8. กลุมไกรฤกษ / Krailiak Group 

9. บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จำกัด (มหาชน) / Thai President Foods Public Company Limited 

10. มิสเตอร เคนเน็ธ รูดี้ เคมอน / Mr. Kenneth Rudy Kamon 

 รายอ่ืนๆ / Other 

 รวมผูถือหุนทั้งหมด / Total Shareholders 

ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å â´Â¨Ñ´ÊÃÃ¼Å¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ã¹Ê‹Ç¹¢Í§

ºÃÔÉÑ·äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 50 ÃÇÁ¡Ñºà§Ô¹»˜¹¼ÅÃÑº¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨»¡μÔ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ 

(PB) à©¾ÒÐÊ‹Ç¹¢Í§ºÃÔÉÑ· 

The company has set a dividend policy to allocate not less than 50% of the profit 

generated from its own operation plus the dividend received from the operation of 

the associate company (PB) (only the Company’s portion). 

History of dividend payment in the past three years. 
ประวัติการจายเงินปนผลในระยะ 3 ปที่ผานมา  

2553 / 2010 
 

2554 / 2011 
 

2555 / 2012 

5.39 
 

0.66 
 

0.88 

7.66 
 

1.02 
 

0.98 

13.05 
 

1.68 
 

1.86 

14 ต.ค. 2553 / 27 พ.ค. 2554 /  
14 Oct. 2010 / 27 May 2011 
19 ต.ค. 2554 / 24 พ.ค. 2555 / 
19 Oct. 2011 / 24 May 2012 
24 ต.ค. 2555 / 23 พ.ค. 2556 /  
24 Oct. 2012 / 23 May 2013 

ป / year 
เงินปนผลงวดระหวางกาล 

(บาท/หุน) / 
Interim dividend (Baht/Share) 

เงินปนผลงวดสุดทาย 
(บาท/หุน) / Final dividend 

(Baht / Share) 

รวม (บาท / หุน) / 
Total (Baht / Share) 

วันท่ีจายเงินปนผล 
ระหวางกาล / งวดสุดทาย / Dividend 

payment date 

*  ป 2554 เปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญท่ีตราไวจาก 10 บาท/หุน เปน 1 บาท/หุน มีผลทำใหจำนวนหุนสามัญจากเดิม 12 ลานหุนเพ่ิมเปน 120 ลานหุน  
 In 2011, the par value was changed from 10 Baht per share to 1 Baht per share, resulting in the number of Company shares increasing from 12 million to  

120 million. 
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The Company is a producer and exporter of instant food products made mainly 

from rice in the categories of rice vermicelli, rice noodle, porridge, dried rice and 

boiled rice, as well as clear vermicelli.  It invested in two associated companies; 

namely, the President Bakery Pcl. and the Thai Instant Products Co., Ltd, 

holding 37.51 percent and 25 percent of the shares, respectively.   
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μÒÁÅÓ´Ñº 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ¤ÓÍ Ô̧ºÒÂ¢Í§½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ 
Management Discussion and Analysis: MD&A 

ในป 2556 บริษัทฯ มีรายไดจากการขาย จำนวน 1,486 ลานบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับป 2555 ซึ่งมีรายไดจากการขาย จำนวน 1,493 ลานบาท  
ลดลงเล็กนอยหรือรอยละ 0.4 สำหรับรายไดจากการขายในป 2556  
ประกอบดวยรายไดการขายในประเทศ จำนวน  898  ลานบาท และรายได
จากการสงออก จำนวน 588 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการจำหนายใน
ประเทศ รอยละ 60 และการสงออก รอยละ 40  มีปจจัยสำคัญ ดังนี้ 

• รายไดจากการขายในประเทศ: โดยสวนใหญเปนการจำหนาย
สินคาผาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทนจำหนาย
ผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคา “มามา” รายเดียวในประเทศ สำหรับ
ในป 2556 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายในประเทศลดลงจากปกอนคิดเปน
รอยละ 4.5 เปนผลมาจากภาวะตลาดโดยรวมในประเทศมีการชะลอตัว   
แมวาในระหวางปทางบริษัทตัวแทนจำหนายในประเทศ จะไดจัดทำ
กิจกรรมสงเสริมการขายเพ่ือกระตุนยอดขายแลวอยางตอเน่ืองก็ตาม อาทิ
เชน รายการ “มามาแจกล้ำไมซ้ำกัน 7 วัน 7 อยาง จากตระกูลแอปเปล”  
และรายการ “มามาคึกคะนอง แจกทองทั่วไทย” รวมถึงการทำส่ือโฆษณา
สินคา นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดรวมมือกับบริษัทตัวแทนจำหนายในการจัด
รายการสงเสริมการขายท่ีหางสรรพสินคา และรานสะดวกซ้ือ เพ่ิมเติมดวย 
และต้ังแตชวงไตรมาสท่ี 3 ป 2556 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีการออก
ผลิตภัณฑใหมหลายรายการ คือ มามาคัพเสนหม่ีตมยำเจ มามาเสนหม่ี
ราดหนา และมามาโจกคัพพลัส มีจำนวน 4 รสชาติ ไดแก มามาโจกคัพ
พลัสรสหมูหมักผสมสาหราย มามาโจกคัพพลัสรสไกอบผสมขาวโพด      
มามาโจกคัพพลัสรสแซลมอน และมามาโจกคัพพลัสรสเจ ซึ่งไดรับการ
ตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางดี   

  รายไดจากการสงออก: สำหรับในป 2556 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
จากปกอนคิดเปนรอยละ 6.6 เปนผลมาจากการขยายฐานตลาดใน            
ตางประเทศเพ่ิมขึ้น และมีการจัดกิจกรรมดานการตลาดโดยเขารวมงาน
แสดงสินคาในตางประเทศหลายแหงทั้งแถบทวีปเอเชีย ตะวันออกกลาง 
ยุโรป อเมริกา และแคนาดา เพ่ือเผยแพรและแนะนำผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ใหเปนท่ีรูจักมากย่ิงข้ึน สงผลใหสามารถเขาสูตลาดคาปลีกขนาดใหญ    
มากข้ึน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดทำโปรโมชั่นรวมกับตัวแทนจำหนาย       
ในตางประเทศเพื่อกระตุนยอดขายอยางตอเน่ืองอีกดวย 

ตนทุนขายในป 2556 มีสัดสวนตอรายไดจากการขายอยูที่รอยละ  
80.9 ลดลงรอยละ 0.7 จากปกอนที่รอยละ 81.6 อยางไรก็ตามสัดสวน
ตนทุนสินคาท่ีขายดังกลาวก็ยังอยูในระดับสูง โดยมีปจจัยสำคัญท่ีสงผล
กระทบตอตนทุนขาย ไดแก การปรับข้ึนคาแรงงานข้ันต่ำตามนโยบายของ
ภาครัฐที่กำหนดคาแรงงานขั้นต่ำท่ัวประเทศเทากับ 300 บาทตอวัน ซึ่งในป 
2556 บริษัทฯ ยังคงไดรับผลกระทบจากการปรับขึ้นคาแรงงานขั้นต่ำตามที่

In 2013, the Company’s sales revenues totaled 1,486 
million Baht, a slight decrease of 0.4 percent from 1,492 
million Baht of 2012.  These comprised 898 million Baht from 
domestic sales and 588 million Baht from exports, or 60 
percent from domestic sales and 40 percent from exports.  The 
following are relevant key points: 

   Domestic sales: were carried out mainly through the 
Sahapattanapibul Plc., which is the sole distributor in the 
country of products under the brand name “MAMA”.  In 2013, 
domestic sales revenues decreased from the previous year by 
4.5 percent due to the slowdown of the domestic market 
despite the fact that the distributor continuously launched sales 
promotion campaigns to stimulate sales, such as the “Apple 
Gadget Give Away Campaign” and the “Gold Give Away 
Campaign”.  Advertisement campaigns were also launched, in 
addition to sales promotion activities jointly conducted by the 
Company and the distributor at department stores and 
convenient stores. During the third quarter of 2013, several 
new products were introduced; namely, MAMA vegetarian 
tomyam rice vermicelli, MAMA radna rice vermicelli, and 
four flavors of Mama Jokcup Plus: pork and seaweed, chicken 
and corn, salmon and vegetarian.  The products have been well 
received by consumers.     

   Revenues from exports: In 2013 grew from the previous 
year by 6.6 percent due to expansion of export markets and 
participation in trade fairs in Asia, the Middle east, Europe, the 
US and Canada to make the Company’s products better 
known. As a result, the products have had better access to   
large retail stores.  Sales promotion activities were also 
continuously conducted jointly with foreign distributors to 
boost sales.   

The cost of sales accounted for 80.9 percent of sales 
revenue, a decrease from 81.6 percent in the previous year by 
0.7 percent, however, is still considered high.  Key factors 
impacting the cost of sales were the minimum wage hike to 
300 Baht per day throughout the country as required by the 
government’s policy which resulted in an increase of 19 
percent from the previous year.  The prices of main raw 
materials such as rice and other materials remained close to 
those in the previous year.  The Company pursued a cost 
reduction policy by improving production efficiency and 
launching projects to reduce energy-related expenses, which 
enabled it to keep costs at competitive levels.  Domestic prices 
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กำหนดดังกลาวอีกสวนหนึ่งประมาณรอยละ 19 เพิ่มขึ้นจากปกอน ใน 
ขณะเดียวกันระดับราคาวัตถุดิบขาวและราคาวัสดุยังคงมีราคาใกลเคียง
กับปกอน และตามที่บริษัทฯ ไดดำเนินนโยบายการลดตนทุนโดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต จัดทำโครงการลดคาใชจายเก่ียวกับพลังงานมา
อยางตอเน่ืองสงผลใหคาใชจายเก่ียวกับพลังงานลดลงไดในระดับหนึ่ง        
ทำใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนใหอยูในระดับที่แขงขันได โดยทีบ่ริษัทฯ 
ยังคงราคาขายสินคาหลักในประเทศเทาเดิม และผลักดันใหมีปริมาณ            
การจำหนายสินคาเพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็พยายาขยายตลาด         
ตางประเทศซึ่งใหผลตอบที่ดีกวาควบคูกันไป  

คาใชจายในการขายและบริหารรวมในป 2556 เพ่ิมขึ้นรอยละ 11.2  
เม่ือเทียบกับป 2555 มาจากคาใชจายดานการตลาดเพ่ิมขึ้น 2.8 ลานบาท  
หรือรอยละ 8.1 และคาใชจายบริหารเพ่ิมขึ้น 13.9 ลานบาท หรือรอยละ 
12.2 โดยสวนหน่ึงมาจากการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานวุฒิปริญญาตรี 
ตามนโยบายของรัฐบาล     

กำไรสำหรับป 2556 มีจำนวน 477 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.5 จาก 
ป 2555 เกิดจากผลการดำเนินงานใน 2 สวน คือ กำไรจากการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยตรงมีจำนวน 124 ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 2.2 จาก           
ป 2555 และผลการดำเนินงานจากสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท
รวม 2 แหง มีจำนวนสุทธิ 352.6 ลานบาท ประกอบดวย สวนแบงกำไรจาก
เงินลงทุนจาก บมจ.เพรซิเดนทเบเกอร่ี (PB) จำนวน 354.2 ลานบาท        
เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.5 จากป 2555 และสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัท ไทยอินสแตนท โพรดักส จำกัด จำนวน 1.6 ลานบาท โดยบริษัทฯ 
เร่ิมเขาลงทุนในบริษัทดังกลาวเม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ในสัดสวน       
การลงทุนรอยละ 25          

ฐานะการเงิน: สินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2556 มีจำนวน 3,271 ลานบาท  
ประกอบดวยสินทรัพยหลักท่ีสำคัญไดแก สินทรัพยถาวร 927 ลานบาท  
เงินลงทุนในบริษัทรวม 2  แหง ไดแก  บมจ.เพรซิเดนทเบเกอร่ี (PB) จำนวน  
1,535.4 ลานบาท และ บจก.ไทยอินสแตนท โพรดักส จำนวน 19.8 ลาน
บาท สินทรัพยหมุนเวียน 738 ลานบาท และเม่ือเทียบกับสินทรัพยรวมในป 
2556 เพ่ิมขึ้น 563 ลานบาท หรือรอยละ 21 โดยรายการสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้น 
ไดแก เงินลงทุนในบริษัทรวม (PB) เพ่ิมขึ้นจำนวน 192 ลานบาท หรือ         
รอยละ 14 ซึ่งมาจากการรับรูผลการดำเนินงานที่เพ่ิมขึ้นของบริษัทรวม 
(PB) ตามสัดสวนท่ีบริษัทฯ ไดลงทุนรอยละ 37.51 และการลงทุนใน
สินทรัพยถาวรท่ีโรงงาน ไดแก อาคาร เคร่ืองจักรอุปกรณ และเงินจาย    
ลวงหนาคากอสรางและอุปกรณเพ่ิมขึ้น 17 ลานบาท เงินลงทุนช่ัวคราว 
เพ่ิมขึ้น 230 ลานบาท และเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพ่ิมขึ้น 141  
ลานบาท เปนผลมาจากการไดรับเงินสดจากการเพิ่มทุนในชวงปลายเดือน
พฤษภาคม 2556 รวมถึงการมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากผลกำไรจาก
การดำเนินงานในระหวางป 

หน้ีสิน: หน้ีสินรวม ณ สิ้นป 2556 มีจำนวน 192 ลานบาท ประกอบ
ดวยหน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 145 ลานบาท ลดลง 73 ลานบาท เม่ือเทียบ
กับป 2555 รายการสำคัญท่ีลดลง ไดแก เงินกูยืมสถาบันการเงิน จำนวน  
68.6 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯ จายชำระคืนเงินกูยืมดังกลาวท้ังหมด   
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นลดลง จำนวน 14 ลานบาท สวนหนี้สิน          
ระยะยาว ไดแก สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน จำนวน 45  
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7 ลานบาท และหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน-สุทธิ
จากสวนท่ีถึงกำหนดเพิ่มขึ้น 2.5 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2555 เน่ืองจาก
ในป 2556 บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาทางการเงินของรถยนต   

สวนของผูถือหุน: ในป 2556 สวนของผูถือหุนมีจำนวน 3,078         
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 628 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26 เมื่อเทียบกับป 
2555 เปนผลมาจากบริษัทฯ มีการเพ่ิมทุน จำนวน 29.7 ลานบาท และมี
สวนเกินมูลคาหุน เพ่ิมขึ้นจำนวน 326.7 ลานบาท มีสำรองตามกฎหมาย 
เพ่ิมขึ้นจำนวน 3 ลานบาท และมีกำไรสุทธิในรอบป 2556 เปนจำนวนเงิน  

of the products were kept unchanged and efforts were made to 
increase sales volumes, while expanding export markets which 
yielded better returns.   

Sales and administrative expenses in 2013 rose from 2012 
by 11.2 percent due to increases in marketing expenses by 2.8 
million Baht, or 8.1 percent, and overall administrative 
expenses increased by 13.9 million Baht, or 12.2 percent due 
partly to the increase of salaries of employees with bachelor’s 
degree as required by the government policy. 

 Profits in 2013 totaled 477 million Baht, an increase of 
6.5 percent from 2012.  The profits were from two parts: 124 
million Baht directly from the Company’s own operation, 
decreasing from 2012 by 2.2 percent, and the shared profits of 
352.6 million Baht from the Company’s investments in the two 
associate companies: 354.2 million Baht from the President 
Bakery Pcl. (PB), increasing by 10.5 percent from 2012, and 
1.6 million Baht from the Thai Instant Products Co., Ltd., in 
which the Company started to invest on October 15, 2013, 
holding 25 percent of the shares. 

Financial position: Total assets as at the end of 2013 stood 
at 3,271 million Baht. Amounts of major assets were: fixed 
assets: 927million Baht; investments in the two associate 
companies, the President Bakery Pcl. (PB): 1,535.4million 
Baht and the Thai Instant Products Co., Ltd: 19.8million Baht; 
and current assets: 738 million Baht. Compared with 2012, 
total assets increased by 563 million Baht or 21percent. 
Increases were from investment in the associate company (PB) 
(increasing by 192million Baht or  14 percent) due to 
recognition of the increases of operating profit of the associate 
company in proportion with the Company’s investment (37.51 
percent), investments in fixed assets at the factories which 
were plants, machinery and equipment, advances for 
construction and equipment, which rose by 17 million Baht; 
temporary investment which rose by 230 million Baht and cash 
and cash equivalents which rose by 141 million Baht, resulting 
from cash received from the capital increase in late May 2013 
and the increase in the working capital from profits generated 
during the year. 

Liabilities: Total liabilities at the end of 2013 amounted to 
192 million Baht, comprising 145 million Baht of current 
liabilities, a decrease of 73 million Baht from 2012.  The major 
liabilities items decreasing were loans from financial 
institutions totaling 68.6 million Baht as the Company paid 
back all the loans, trade and other payables which decreased by 
14 million Baht; the long term liability item was a provision 
for long-term employee benefits (45 million Baht, increasing 
by 7 million Baht). Net of current portion of financial lease 
liabilities rose from 2012 by 2.5 million Baht as the Company 
entered into financial leases for automobiles. 

Shareholders’ Equity: In 2013, shareholders’ equity 
amounted to 3,078 million Baht, an increase of 628 million 
Baht, or 26 percent, from the previous year. The increase 
resulted from the capital increase of 29.7 million Baht and the 
share premiums totaling 326.7 million Baht.  The legal reserve 
increased by 3 million Baht and the 2013 net profit totaled 480 
million Baht.  Dividends totaling 207.4 million Baht were paid 
during the year.     

As of December 31, 2013, the Company’s book value per 
share was 22.39 Baht and the earnings per share was 3.47 
Baht.  In 2012, the book value per share was 20.42 Baht and 
the earnings per share was 3.73 Baht.  The book value per 
share therefore increased by 9.6 percent and the earnings per 
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480 ลานบาท โดยในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลใหกับ
ผูถือหุนไปจำนวน 207.4 ลานบาท    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ  
22.39 บาท และมีกำไรตอหุน 3.47 บาท เม่ือเทียบกับป 2555 ที่มีมูลคา
ตามบัญชีตอหุนเทากับ 20.42 บาท และมีกำไรตอหุน 3.73 บาท โดยมูลคา
หุนตามบัญชีตอหุนเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 9.6 สวนกำไรตอหุนลดลงรอยละ 
7  ตามลำดับ 

สภาพคลองของบริษัท: ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ 1.3 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 0.6 ลานบาท เม่ือ
เทียบกับป 2555 โดยมีรายการสำคัญตามงบกระแสเงินสด ดังนี้ 

 - กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมาจากกระแสเงินสดของ 
  กำไรจากการดำเนินงาน 214.7 ลานบาท และมีเงินทุนหมุนเวียน 
  สุทธิเพ่ิม 41.9 ลานบาท จายชำระคาดอกเบ้ียและภาษีเงินได 
  นิติบุคคล 8.4 ลานบาท ดังนั้น มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนิน 
  งานจำนวน 248.2 ลานบาท 
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจาก 
  การลงทุนในบริษัทรวม (PB) 163.7 ลานบาท และดอกเบ้ียรับ   
  3.9 ลานบาท และไดจายเงินลงทุนในบริษัทรวมอีกแหงหนึ่ง  
  จำนวน 21.5 ลานบาท มีเงินลงทุนชั่วคราว (เงินฝากประจำกับ 
  สถาบันการเงิน) เพ่ิมขึ้น 373.8 ลานบาท และจายเงินสดไปเพ่ือ 
  การลงทุนในทรัพยสินถาวรสุทธิ102.5 ลานบาท ดังนั้น เงินสด 
  สุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุนรวมประมาณ 331 ลานบาท  
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการ 
  เพ่ิมทุน 356.4 ลานบาท มีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน รวม    
  3.2 ลานบาท บริษัทฯ จายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  
  จำนวน 68.6 ลานบาท และจายเงินสดปนผลในระหวางป 
  จำนวน 207.4 ลานบาท ดังนั้น เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหา 
  เงินมีจำนวน 83.6 ลานบาท 
สำหรับอัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 5 เทา สูงกวาปกอน ซึ่งอยูที่ 1.9   

เทา ทั้งนี้บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นวาการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและ
สภาพคลองของบริษัทฯ อยูในเกณฑที่ดี  

 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
 1.  คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee): บริษัทฯ จาย       

คาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก บริษัท สำนักงานเอินสท แอนด ยัง จำกัด  
ซึ่งเปนสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการ     
ที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
สำหรับรอบปบัญชี 2556 เปนจำนวนเงินรวม 930,000 บาท ซึ่งไมรวม     
คาตอบแทนท่ีจายโดยบริษัทรวม 

2.  คาบริการอื่น (Non-audit fee): บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทน         
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรการสงเสริมการลงทุน (BOI)  
จำนวนเงิน 110,000 บาท ในรอบปบัญชี 2556 ใหแก บริษัท สำนักงาน
เอินสท แอนด ยัง จำกัด ซึ่งเปนสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี  

สำหรับคาตอบแทนท่ีตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียัง        
ใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชี 2556 บริษัทฯ ไมมีคาใชจายดังกลาว
เกิดข้ึน  

 

share decreased by 7 percent.  
The Company’s liquidity: As of December 31, 2013, the 

Company had a balance of cash and cash equivalents 
amounting to 1.3 million Baht, an increase of 0.6 million Baht 
from the previous year.  Major items in the cash flow statement 
were as follows:  

•  Cash flows provided by operating activities totaled  
  214.7 million Baht.  Net working capital increased by  
  41.9 million Baht.  8.4 million Baht was used in paying  
  for interest and income tax.  Net cash flows from  
  operating activities therefore totaled 248.2 million Baht.                
 • Cash flows provided by investment activities: the  
  Company received dividends totaling 163.7 million  
  Baht from investment in an associate company (PB).   
  Income from interest totaled 3.9 million Baht.  
  Investment in another associate company totaled 21.5  
  million Baht. Temporary investment (fixed deposits  
  with financial institutions) increased by 373.8 million  
  Baht. Net cash used in investment in fixed assets totaled  
  102.5 million Baht. Net cash used in investment  
  activities therefore totaled 331 million Baht.               
 • Cash flows provided by financing activities: the  
  Company had cash received from the capital increase of  
  356.4 million Baht and had financial lease liabilities  
  totaling 3.2 million Baht. 68.6 million Baht was used to  
  repay short-term loans from financial institutions.  The  
  Company paid dividends during the year amounting to  
  207.4 million Baht. Net cash used in financing activities  
  therefore totaled 83.6 million Baht.   
 • The liquidity ratio stood at 5 times, which was higher  
  than the previous year’s 1.9 times.   
The Company is confident that its management of working 

capital and liquidity is sound.  
 
Compensation for the auditor 
1. Audit fee: The Company paid an audit fee of  930,000 

Baht to Ernst & Young Office Ltd., where the auditor  belongs, 
including the persons or business related to the auditor and the 
auditing firm where the auditor belongs in the 2013 accounting  
year. The amount does not include compensation paid by the 
associate company.        

2. Non-audit fee: The Company paid compensation of 
110,000 Baht for review of compliance with the 

conditions  of the BOI certificate to Ernst & Young Office 
Ltd., where the auditor belongs, the persons or business related 
to the auditor and the auditing firm in the 2013 accounting 
year.   

The Company had no payment due in the future arising 
from an agreement for which service was not completed  in 
2013 
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ความเส่ียงเกี่ยวกับชองทางการจัดจำหนาย การจำหนายสินคาภายในประเทศ
ผานผูจัดจำหนายเพียงรายใหญรายเดียวในประเทศ คือ บริษัท สหพัฒนพิบูล 

จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคำส่ังซื้อสินคามากกวารอยละ 50 ของรายไดรวมจากการทำ
ธุรกิจคูคาระหวางกัน บริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับลูกคารายน้ีมาโดยตลอด โดย
ทำการคาระหวางกันไมนอยกวา 24 ป และบริษัทฯ ไมมีการทำสัญญาขายสินคากับ
ลูกคารายน้ี เน่ืองจากมีความสัมพันธกันจากการเปนบริษัทในเครือของลูกคารายน้ี 
หากบริษัทฯ ตองสูญเสียลูกคารายน้ี จะมีผลตอรายไดของบริษัทฯ หากไมสามารถหา
ลูกคามาทดแทน และอาจมีผลตอธุรกิจบริษัทฯ ในระยะยาว 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบประเภทเครื่องปรุงรส การซ้ือวัตถุดิบที่มี
สัดสวนการซ้ือมากกวารอยละ 30 ของยอดซ้ือทั้งหมด เปนการซ้ือวัตถุดิบ

ประเภทเคร่ืองปรุงรสจากบริษัทท่ีอยูในเครือเดียวกัน เน่ืองดวยนโยบายท่ีตองการ
ควบคุมคุณภาพของรสชาติ และปองกันสูตรการผลิตของรสชาติไปสูภายนอก โดย
รวมกันพัฒนาสูตรการผลิตจากการทำธุรกิจคูคาระหวางกัน บริษัทฯ มีความสัมพันธ  
ที่ดีตอกัน โดยมีนายพิพัฒ พะเนียงเวทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัท และ      
ดร. พจนี พะเนียงเวทย กรรมการของบริษัท เปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทผูขาย 
และกรรมการอีก 2 ทาน คือ นายบุญเปยม เอ่ียมรุงโรจน และ นายอภิชาติ           
ธรรมมโนมัย เปนกรรมการรวมกับบริษัทผูขาย โดยบริษัทผูขายมีหลักเกณฑที่ชัดเจน
ในการกำหนดราคาขาย บริษัทฯ ไมมีสัญญาซ้ือวัตถุดิบกับบริษัทผูขาย หากบริษัทฯ 
สูญเสียผูขายวัตถุดิบรายน้ีไปหรือมีการข้ึนราคา จะมีผลตอผลิตภัณฑและธุรกิจของบริษัท 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบในชวงท่ีผานมาไดเกิดภาวะ
ผันผวนของราคาพืชผลทางเกษตรสงผลกระทบกับตนทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ

หลายตัว โดยเฉพาะการผันผวนดานราคาของปลายขาวทอน ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของ 
บริษัทฯ เน่ืองจากปจจัยของเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีตองการยกระดับ
ราคาสินคาเกษตร ซึ่งชวงปลายป 2554 - 2556  รัฐบาลไทยไดมีโครงการรับจำนำ  
ขาวเปลือก โดยกำหนดราคาขาวเปลือกจาวท่ี 15,000 บาทตอเกวียน สงผลกระทบ
ตอราคาซื้อปลายขาวทอนของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีมาตรการเก็บสตอก
ปลายขาวทอนใหมีปริมาณเพ่ิมขึ้น สามารถรองรับการผลิตได 6-8 เดือน เพ่ือรักษา
ระดับราคาขาวไว 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความเส่ียงจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจำหนาย

สินคาไปตางประเทศในสัดสวนประมาณ 30-40% ของมูลคาขาย และจากการซื้อ
เคร่ืองจักรเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและปองกัน          
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยตกลงทำสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ        
ลวงหนา (Forward) ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาอยูระหวาง 1-3 เดือน และวิธีการจับคู
ของการไดมาและใชไปในสกุลเงินตราตางประเทศ (Hedge) เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือใน
การบริหารความเสี่ยงและไมมีนโยบายการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา เคร่ืองหมายการคา “มามา” เปน
เคร่ืองหมายการคาท่ีไดรับสวนแบงทางดานการตลาดเปนอันดับหนึ่งในประเทศไทย 

ภายใตเคร่ืองหมายการคาน้ี บริษัทฯเชามาจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่อยูในเครือเดียวกัน เคร่ืองหมายการคาใชกับผลิตภัณฑที่ทำ
มาจากขาว เชน เสนหมี่ กวยเต๋ียว กวยจ๊ับ ขาวตม โจก เปนตน และรวมถึงผลิตภัณฑ
วุนเสนกึ่งสำเร็จรูปดวย โดยมีระยะเวลาการเชาทุกๆ 3 ป และอาจบอกเลิกสัญญาเชา
ไดเม่ือครบกำหนด ปจจุบันยังไมมีผลกระทบตอการเชาเคร่ืองหมายการคาน้ี หากมี
การยกเลิกการเชาเคร่ืองหมายการคาน้ีจะมีผลกระทบตอยอดขายภายในประเทศ
ทั้งหมด และยอดขายตางประเทศบางสวน  

Risks associated with distribution channels: The distribution 
of goods in the country is carried out through only one major 

distributor, Saha Pathanapibul PLC., whose purchase orders 
account for over 50% of the total revenues generated from this 
business partnering. The Company has maintained good business 
relationship with this customer for not less than 24 years although 
no sale agreement has been made due to the strong business 
relationship. If the Company loses this customer and no 
replacement is found, the revenue of the Company will be 
affected and it may have long-term impact on the business of the 
Company. 

Risks associated with purchases of raw materials in the 
category of seasonings: The purchases of raw materials 

account for over 30 % of the total purchases.  The purchases of 
seasonings are from an affiliated company due to the policy to 
control the quality of tastes and to prevent the leakage of the 
formulae to outsiders by jointly developing formulae. The 
Company has enjoyed good business relationship with the seller 
company, with Mr. Pipat Paniangvait, the advisor of the board of 
directors of the Company and Dr. Pojjanee Paniangvait, a director 
of the Company, being top executives of the seller company, and 
two other directors of the Company, Mr. Boonpiam Eamroongroj 
and Mr. Apichart Thammanomai, being common directors. The 
seller company has established clear criteria in determining the 
selling prices. The Company has made no raw material purchase 
agreement with this seller company. If the Company loses this 
supplier or if the prices are increased, the products and business of 
the Company will be affected. 

Risks associated with raw material prices: According to 
economic factors and the government’s policy to raise the 

prices of farm products, there has been wild fluctuation of the 
prices of agricultural commodities over the past year. Affecting 
several of the company’s raw material cost items, particularly the 
price of broken rice which is the major raw material. From late 
2011 to 2013, a paddy mortgage scheme was executed. The price 
of paddy has been set at 15,000 Baht/ton, thus affecting the 
Company’ purchase price for broken rice. The Company, 
however, has taken steps to build up a stockpile of broken rice to 
have a supply for six to eight month production to order to 
stabilize the rice price. 

Risks associated with exchange rates: The Company has set 
a policy to minimize foreign exchange risks associated with 

exports of its products, which account for 30-40% of the sales 
value, and importation of machinery, through entering into 
forward contracts, most of which have duration of one to three 
months, and hedging. The measures are taken strictly as a risk 
management tool, with no policy to conduct exchange rate 
speculation. 

Risks associated with the trademark: The trademark 
“Mama” enjoys the largest market share in Thailand. The 

Company has hired this trademark from the Thai President Foods 
PCL., an affiliated company. This trademark is used for products 
made from rice, such as rice vermicelli, rice noodles, kua chap, 
boiled rice and porridge, as well as bean thread. The trademark 
hire agreement has a term of three years and can be terminated on 
expiry. So far, there is no problem with the hiring of this 
trademark. If the agreement is terminated, all domestic sales and 
part of overseas sales will be affected. 

»˜¨ Ñ̈Â¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ 
Risk Factors 
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งบการเงินของ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน) จัดทำข้ึนภายใต
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดใหถือปฏิบัติและสอดรับกับมาตรฐาน     
การบัญชีที่รับรองท่ัวไป รวมถึงการใชดุลยพินิจในการประมาณการและวินิจฉัยในสวน
ตางๆ ที่จำเปน เพ่ือสะทอนผลการดำเนินงานที่เปนจริง รวมทั้งรักษาไวซึ่งระบบการเปดเผย
ขอมูลที่ดี ระบบการบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่ถูกออกแบบมาเพ่ือใหเกิด    
ความม่ันใจอยางเหมาะสมในการเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสำคัญอยางถูกตอง 
ครบถวน อีกท้ังระบบปองกันทรัพยสินวาจะไดรับการคุมครองจากความเสียหาย และ    
การดำเนินธุรกิจไดถูกปฏิบัติและบันทึกอยางถูกตอง จนม่ันใจวาขอมูลทางการเงินเปน     
ที่เช่ือถือไดในการจัดทำงบการเงิน 

สวนสำคัญของระบบการควบคุมภายในน้ีไดคำนึงถึง   
• การจัดทำโดยพิจารณาความสมดุลของนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ระหวาง

ฝายบัญชีและฝายบริหาร 
• การประเมินการควบคุมเพ่ือใหมั่นใจตามควรแกเหตุและผล (Reasonable 

Assurance) วามีการจัดการ การดำเนินงานภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
การบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสม จนฝายบริหารม่ันใจวาสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายของกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• การประเมินการควบคุม เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทไดมีการปฏิบัติงานสอดคลองเปนไป
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับจากหนวยงานราชการหรือองคกรภายนอก     
อยางถูกตอง เหมาะสม และครบถวน 

• แผนการตรวจสอบ และเกิดผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดประสิทธิผล
ของการควบคุมอยางเพียงพอในระดับหนึ่ง 

คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารของ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด 
(มหาชน) เปนผูรับผิดชอบขอมูลทางการเงิน และขอมูลการปฏิบัติงานที่เก่ียวของไดถูก
บันทึกไวในรายงานประจำป รวมทั้งงบการเงินไดถูกเปดเผยขอมูลที่สำคัญเพ่ิมเติม    
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกรวบรวมไวในรายงานผูสอบบัญชี           
รับอนุญาต  

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย
กรรมการอิสระจากภายนอกท้ังหมด เปนผูสอบทานและทบทวนงบการเงินรายไตรมาส 
งบการเงินประจำป และการตรวจสอบภายใน มีการประชุมโดยตรงรวมกับผูประเมิน    
การควบคุมภายใน และหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต และหรือฝายบริหารเปนครั้งคราว   
ในป 2556 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง และมาตรฐาน   
การบัญชีใหมๆ หลายฉบับ ฝายบริหารเช่ือวาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ        
งบการเงินสำหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวของกับการรายงานทางการเงิน 
ยกเวนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ 
บริษัทฯ ไดปรับยอนหลังงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเพื่อ
สะทอนรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี และนำเสนองบแสดงฐานะ
การเงินตามวิธีสวนไดเสียและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพ่ือเปนขอมูล
เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    

จากโครงสรางการบริหารและระบบควบคุมภายในดังกลาว ตลอดจนผลการ       
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทำใหคณะกรรมการบริษัทเช่ือไดวา งบการเงิน   
ของบริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2556 ไดแสดงฐานะ
การเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

The Financial Statements of President Rice Products Pcl. 
were prepared in accordance with the policy of the Board of 
Directors which requires compliance and conformity with the 
generally accepted accounting standards and the use of sound 
judgment in making estimates and decisions in various matters as 
required. The aim is to correctly reflect the operating results and 
maintain the designed good information disclosure, accounting 
and internal control systems, in order to bring about confidence 
that the disclosure of material information is correct and 
complete. Moreover, assets must be protected against damage; 
while business operations must be executed and recorded 
correctly to ensure reliability of financial information used in 
preparing Financial Statements. 

Major considerations in the internal control system are: 
• The balance of the policy and operating plans between 

accounting and Management 
• Assessment of the control system to achieve reasonably 

reliable assurance that the Company has been managed under 
good governance and that there is sufficient risk management, to 
the extent that the Management is confident of efficiently 
attaining the business objectives and targets. 

• Assessment of the control system to ensure that the 
Company has correctly, appropriately and completely complied 
with the relevant laws and regulations of the regulatory 
government agencies and outside organizations. 

• The audit plan and the results thereof, to ensure that a 
certain degree of control has been achieved. 

It is the responsibility of the Board of Directors and 
Management of President Rice Products Pcl. to ensure that the 
financial and operation-related information is correctly reflected 
in the Annual Report and that important information in the 
Financial Statements is also sufficiently disclosed in the Notes to 
the Financial Statements included in the CPA’s Report. 

To this effect, the Board of Directors has appointed the Audit 
Committee, comprising Independent Directors, all from outside 
the organization, to review the Quarterly Financial Statements, 
the Annual Financial Statements and Internal Audit.  The Audit 
Committee holds meetings directly with the assessors of internal 
control or the external auditor and/or Management from time to 
time.  During 2013, the Federation of Accounting Professions 
issued several revised and new accounting standards. 
Management is of the opinion that the issued standards do not 
have material impact on the Financial Statements for the first 
year of enforcement of the standards related to financial 
reporting, except for Accounting Standards No. 12, Income 
Taxes.  The Company has made retroactive adjustments to the 
Financial Statements in which the equity method is applied and 
the Separate Financial Statements for the year ended  December 
31, 2012, which show comparative information to reflect 
adjustments due to the change in the accounting policy and 
present the Statement of Financial Position in which the equity 
method is applied and the Separate Statement of Financial 
Position as at January 1, 2012 for comparison with the 
Statements of Financial Position as at December 31, 2013.   

With the above-mentioned management structure and internal 
control system, coupled with the auditing of the CPA, the Board 
of Directors believes that the Financial Statements of President 
Rice Products Pcl. as of December 31, 2013 correctly show, in all 
material aspects, the financial positions, operating results, and 
cash flows, in accordance with the generally accepted accounting 
principles.  

นายพันธ พะเนียงเวทย / Mr. Pun Paniangvait 
กรรมการผูจัดการ / Managing Director 

นายบุญเปยม เอี่ยมรุงโรจน / Mr. Boonpiam Eamroongroj 
ประธานกรรมการ / Chairman 
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เรียน ผูถือหุน และคณะกรรมการ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส 
จำกัด (มหาชน) 

Attention: The shareholders of the President Rice 
Products Public Company Limited 

 
The Audit Committee of the President Rice Products 

Public Company Limited consists of three Independent 
Directors; namely, Special Professor Lieutenant General Phisal 
Thepsithar, Chairman of the Audit Committee, and 
Dr.Surapoch Suwonpanich and Assoc.Prof.Saisanom 
Praditdoung, Members of the Audit Committee, with 
Ms.Hatairat Kwangchit-aree as Secretary. The Audit 
Committee was appointed by the Board of Directors of the 
Company on April 24, 2013, for a term of one year. The duties 
and responsibilities under the Charter of the Audit Committee 
are as follows: 

1. To conduct reviews to ensure that the Company has 
accurate and adequate financial reporting. 

2. To conduct reviews to ensure that the Company has an 
internal control system and an internal audit system which are 
appropriate and effective, and to review the independence of 
the internal audit function, as well as approve the appointment, 
transfer and termination of the head of the internal audit 
function or any other units responsible for internal auditing. 

3. To conduct reviews to ensure that the Company 
complies with the laws governing securities and exchange, the 
requirements of the Stock Exchange of Thailand, and other 
laws relevant to the Company business. 

4. To select and nominate an independent person to be 
appointed the External Auditor, and to propose remuneration 
for the person, as well as to attend at least one meeting a year 
with the External Auditor without Management attendance. 

5. To review connected transactions or transactions with 
potential conflict of interest, to ensure that they are in 
accordance with the laws and the regulations of the Stock 
Exchange of Thailand and to assure their reasonability and 
maximum benefit for the Company. 

6. To prepare the Audit Committee’s Report for disclosure 
in the Company’s Annual Report. The report is to be signed by 
the Chairman of the Audit Committee and must contain 
required information. 

7. To provide support and take follow-up actions to ensure 
that the Company has an effective risk management system. 

8. To perform any other acts assigned by the Board of 
Directors, concurred upon by the Audit Committee and 
empowered by virtue of the Company regulation and laws. 

In 2013, the Audit Committee performed duties as follows: 
1. Four meetings of the Audit Committee were held, each 

of which was attended by all the three Members. The meetings 
were held to perform duties assigned by the Board of Directors 
of the Company and under the regulations, announcements, 
requirements and guidelines of the Office of the Securities and 
Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.  

2. Both the Quarterly Financial Statements and the Annual 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด 

(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน คือ ศาสตราจารยพิเศษ 

พลโท พิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายแพทยสุรพจน 

สุวรรณพานิช และรองศาสตราจารย สายสนม ประดิษฐดวง กรรมการ    

ตรวจสอบ โดยมี นางสาวหทัยรัตน กวางจิตตอารีย เปนเลขานุการ            

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 

24 เมษายน 2556 ใหดำรงตำแหนงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ         

มีวาระ 1 ป โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบ           

การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา     

ความเปนอิสระของหนวยตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบใน

การพิจารณา แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณา คัดเลือกและเสนอการแตงตั้งบุคคลที่มีความเปนอิสระ 

เพ่ือทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของบุคคล 

ดังกลาว รวมท้ังเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขา

รวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลัก-

ทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล 

และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ  

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวใน

รายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว ตองลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลตามท่ีกำหนดไว 

7. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง

อยางมีประสิทธิภาพ 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ดวย

ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตาม        

ขอบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย 

ในป พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดปฏิบัติตาม

หนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1. ไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง โดยมี

กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 คนเขาประชุมทุกคน เพ่ือปฏิบัติภารกิจตาม       

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามขอบังคับ ประกาศ         

ขอกำหนด และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. ไดสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบรายไตรมาส 

และงบการเงินประจำปของบริษัทฯ ทั้งในดานความถูกตองและเพียงพอ 

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº 
Report of the Audit Committee 
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Financial Statements of the Company were reviewed for 
accuracy, adequacy as well as adequate disclosure.  Meetings 
were also held with the Auditor and the Assistant Auditors.  No 
indicators suggesting that the financial reports were materially 
inaccurate according to generally accepted accounting 
principles were found. 

3. Reviews were conducted to ensure that the Company has 
adequate internal control systems and appropriate internal 
auditing which can contribute to efficient and effective 
achievement of its objectives.  Management and staff members 
were invited to present their opinions, to attend meetings and 
to present documents deemed relevant and necessary. 

4. The operations of the Company were reviewed to ensure 
compliance with the laws related to securities, regulations and 
requirements of the Stock Exchange of Thailand and other 
laws relevant to the Company business, and to ensure that 
good corporate governance principles were observed in its 
operation. 

5. An independent person was nominated as the 
Company’s Auditor for 2013 to the Board of Directors. The 
nominated person was Miss Siriwan Suratepin, Certified 
Public Accountant, Registration Number 4604, and/or Miss 
Saifon Inkaew, Certified Public Accountant, Registration 
Number 4434, and/or Mr.Wichart Lokatekrawee, Certified 
Public Accountant, Registration Number 4451, from the Ernst 
& Young Office Limited, for an auditing fee of 1,040,000 
Baht. The nomination was approved by the Board of Directors 
and the Annual General Meeting of Shareholders.  All the three 
Audit Committee members had a meeting with the Auditor 
without the presence of Management, and were of the opinion 
that the Company’s Auditor has independence in her 
performance of duties and is qualified to be in the position.  

6. Connected transactions were considered and reviewed. 
The transactions were viewed by the Auditor as having 
material information which had been disclosed in the Financial 
Statements and the Notes to the Financial Statements. The 
Audit Committee reviewed the transactions and concurred with 
the Auditor’s opinion in the matter as the transactions related 
to individuals or businesses were in accordance with normal 
business terms and conditions as agreed by the Company and 
such individuals and businesses. The transactions were 
therefore viewed as being reasonable and in the Company’s 
interest. 

7. This Report of the Audit Committee has been prepared 
for disclosure in the 2013 Annual Report and has been signed 
by the Chairman of the Audit Committee. 

8. The Audit Committee supported and followed up on 
actions to ensure that the Company has in place efficient risk 
management systems. The supervisory and follow-up actions 
were taken on risk management procedures of the Company as 
follows: 

  8.1 Monitoring and supporting the Company’s Risk  
   Management Committee.  Meetings were held to  
   ensure understanding of risk management  
   principles.  On October 7, 2013, units and  
   departments were assigned to assess risks to  
   determine whether there were new risks emerging  
   during 2012-2013.   

และการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ โดยไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี

และผูชวยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จากการสอบทาน ไมพบสิ่งที่เปนเหตุ   

ใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญ ตาม

มาตรฐานการบัญชี และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

3. ไดสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายภายในท่ีเพียงพอ 

และมีการตรวจสอบที่เหมาะสม อันจะทำใหการดำเนินการของบริษัทฯ 

บังเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยไดเชิญฝายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ มาให

ความเห็นรวมประชุม และสงเอกสารท่ีเห็นวาจำเปนที่เก่ียวของ 

4. ไดสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย    

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย-

แหงประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนที่ เ ก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ      

ตลอดจนการปฏิบัติการและมีกระบวนการดำเนินการตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

5. ไดพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลที่มีความเปนอิสระ เพ่ือทำ

หนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

แตงตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

4604 และ/หรือ นางสาวสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาต        

เลขทะเบียน 4434 และ/หรือนายวิชาต โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขทะเบียน 4451 แหงบริษัท สำนักงาน เอินสท แอนดยัง จำกัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2556 โดยกำหนดใหผูสอบบัญชี   

ดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไดรับคาสอบบัญชีเปนจำนวนเงิน 

1,040,000.00 บาท โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

และที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน 

ไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไมมีฝายจัดการเขารวม

ประชุม จำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาผูสอบบัญชีของ    

บริษัทฯ มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและมีความเหมาะสม           

ในการปฏิบัติหนาท่ีสอบบัญชีของบริษัทฯ 

6. ไดพิจารณาและสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งผูสอบบัญชีของ   

บริษัทฯ เห็นวารายการดังกลาวมีสาระสำคัญตามที่ไดเปดเผยและแสดง

รายการดังกลาวในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการดังกลาวมีความเห็น

สอดคลองกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เพราะรายการธุรกิจที่สำคัญกับ

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันดังกลาว เปนไปตามเงื่อนไขทางการคา

และเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการ            

ที่เก่ียวของกันเหลาน้ันเปนไปตามปกติธุรกิจจึงมีความเห็นวา รายการ       

ดังกลาวจึงเปนรายการท่ีสมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอบริษัทฯ  

7. ไดจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ โดยเปดเผย

ไวในรายงานประจำป 2556 ของบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดลงนามแลว 

8. ไดสนับสนุน สงเสริม และติดตามใหบริษัทฯ มีระบบบริหาร      

ความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรวมดำเนินการ การกำกับดูแล 

และติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ดังนี้ 

 8.1 ติดตาม สงเสริม คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  

  จัดประชุมเพื่อทบทวนความรูความเขาใจของหลักการบริหาร 

  ความเส่ียง และไดมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ไปพิจารณา 

  และประเมินวา ในป 2555 – 2556 มีความเส่ียงเพ่ิมขึ้น 

  หรือไมอยางไร เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2556  

 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

  เร่ืองการบริหารความเส่ียงองคกร โดยไดเชิญวิทยากรผูทรง 
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  8.2 The Audit Committee Members participated in a  
   workshop on Organization Risk Management.  A  
   qualified resource person was invited to be the  
   moderator.  The outcomes of the workshop were  
   risk maps of the units which will be used in  
   preparation of the Company’s Risk Profile.  The  
   Key Risk Indicators and the trigger points were  
   revised in order for the units to execute their risk  
   management plan so that their risks are mitigated to  
   levels acceptable by the Company.  
  8.3 Ensuring understanding of the Company’s  
   identified key risks and conducting reviews to  
   ensure efficiency of the procedures for managing  
   them. 
  8.4 Conducting a review of the risk management  
   frameworks and making recommendations to  
   ensure that they were appropriate for efficient and  
   effective execution.  
  8.5 Internal auditing 
  8.6 Consulting individuals concerned 
 9. In 2013, the Audit Committee Members attended 

training, seminars and meetings on issues related to the roles 
and duties of an audit committee organized by the SET, 
associations and institutions, professional organizations, and 
government and private agencies, in order to enhance 
knowledge, competence and experience cope with the 
changing environment and technical advancement, which will 
enable the Committee to operate more efficiently for the 
benefit of the Company. 

10. The Audit Committee is of a general opinion that the 
performance of duties under the Audit Committee Charter was 
independent and supportive of the Company’s good corporate 
governance. The Committee received cooperation and support 
from all Company departments, which enabled it to perform 
the duties and carry out the responsibilities assigned under the 
Company’s Charter very well and satisfactorily. 

  คุณวุฒิเปนผูดำเนินรายการ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

  ไดมีแผนบริหารความเส่ียงของแตละหนวยงาน เพ่ือจะนำไป 

  จัดทำ Risk Profile ของบริษัท และไดปรับปรุง Key Risk  

  Indicators  และ Trigger Points เพ่ือใหแตละหนวยงาน 

  สามารถดำเนินงานตามแผนจัดการความเส่ียงจนสามารถลด 

  ระดับความเสี่ยงของแตละหนวยใหอยูในระดับที่บริษัทฯ  

  ยอมรับได 

 8.3 ทำความเขาใจในความเส่ียงท่ีสำคัญของบริษัทฯ และสอบทาน 

  เพ่ือใหมั่นใจวามีกระบวนการจัดการความเส่ียงดังกลาวอยาง 

  มีประสิทธิภาพ 

 8.4 สอบทานกรอบบริหารความเส่ียงและเสนอแนะวิธีการ 

  ปรับปรุงเพ่ือใหมั่นใจวาเหมาะสม เพ่ือจะไดนำไปปฏิบัติได 

  อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8.5 การตรวจสอบภายใน 

  8.6 การปรึกษาหารือรวมกับผูที่เก่ียวของ 

9. ในป พ.ศ. 2556 กรรมการตรวจสอบไดเขารวมอบรม สัมมนา และ

ประชุมในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวกับ บทบาท และหนาท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวของ ที่จัดข้ึนโดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย สมาคมและสถาบัน สภาวิชาชีพ หนวยงานของรัฐ และภาค

เอกชนจัดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณ

ของตนใหทันตอสถานการณและความกาวหนาทาง วิชาการที่             

เปล่ียนแปลงไป อันจะมีผลใหกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

 10. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นโดยภาพรวมวา 

การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มี 

ความเปนอิสระ สนับสนุนและสงเสริมใหบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไดรับความรวมมือและสนับสนุน         

จากทุกฝายของบริษัทฯ ดวยดี จนทำใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีและมี       

ความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายตามกฎบัตรของบริษัทฯ ดังกลาว

ไดเปนอยางดีและนาพอใจยิ่ง  

ศาสตราจารยพิเศษ พลโท 
Special Professor Lieutenant General  
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / Chairman of the Audit Committee 
16 กุมภาพันธ 2557 / February 16, 2014 

พิศาล เทพสิทธา / Phisal Thepsithar 
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ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ

การเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและ         

งบกระแสเงินสดซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ 

และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 
 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน  

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับ

การควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำ งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวา

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี  

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยาง          

สมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการ     

ตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของ

งบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาวผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการ          

จัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงค      

ในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี              

ทีผู่บรหิารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีทีจ่ดัทำขึน้โดยผูบรหิาร รวมท้ังการประเมินการนำเสนองบการเงนิโดยรวม ขาพเจาเช่ือวา

หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ

บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

ขอมูลและเหตุการณที่เนน 

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี เน่ืองจากการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12     

เร่ือง ภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ไดปรับยอนหลังงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุด         

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเพ่ือสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว และนำเสนอ          

งบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพ่ือเปนขอมูลเปรียบเทียบ 

โดยใชนโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินไดดังกลาวดวยเชนกัน ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณีนี้แตอยางใด 

 

 

 

 

 

 
ศิริวรรณ สุรเทพินทร 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 
 
บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด 

กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ 2557 

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒμ 
àÊ¹Íμ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ ºÃÔÉÑ· à¾Ã«Ôà´¹· �äÃ«�â»Ã´Ñ¡Ê � ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 
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งบการเงินซ่ึงแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 
2556 

31 ธันวาคม 
2556 

31 ธันวาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 หมายเหตุ 

สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     

เงินลงทุนชั่วคราว     

ลูกหน้ีการคา       

สินคาคงเหลือ       

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน     

รวมสินทรัพยหมุนเวียน    

สินทรัพยไมหมุนเวียน    

เงินลงทุนในบริษัทรวม    

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน      

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน     

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ      

เงินจายลวงหนาคากอสรางและอุปกรณ    

สินทรัพยไมมีตัวตน      

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน     

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    

รวมสินทรัพย    

  709,388  

 3,350,000  

 235,578,220  

 162,000,958  

 7,410,138  

 409,048,704  

 

 425,170,000  

 -  

 9,200,483  

 913,120,665  

 17,280,421  

 7,206,110  

 8,103,462  

 536,456  

 1,380,617,597  

 1,789,666,301  

 

 15,236,758  

 -  

 222,707,157  

 171,410,576  

 5,280,557  

 414,635,048  

 

 425,170,000  

 3,350,000  

 9,200,483  

 839,228,155  

 12,966,507  

 7,159,731  

 7,301,469  

 243,991  

 1,304,620,336  

 1,719,255,384  
 

 15,236,758  

 -  

 222,707,157  

 171,410,576  

 5,280,557  

 414,635,048  

 

 1,191,810,509  

 3,350,000  

 9,200,483  

 839,228,155  

 12,966,507  

 7,159,731  

 7,301,469  

 243,991  

 2,071,260,845  

 2,485,895,893  
 

 1,287,771  

 373,800,000  

 233,423,000  

 121,433,898  

 8,381,751  

 738,326,420  

 

 446,670,000  

 4,704,000  

 9,200,483  

 927,465,960  

 19,665,133  

 7,197,285  

 8,730,937  

 441,958  

 1,424,075,756  

 2,162,402,176  
 

 709,388  

 3,350,000  

 235,578,220  

 162,000,958  

 7,410,138  

 409,048,704  

 

 1,342,994,636  

 -  

 9,200,483  

 913,120,665  

 17,280,421  

 7,206,110  

 8,103,462  

 536,456  

 2,298,442,233  

 2,707,490,937  
 

  1,287,771  

 373,800,000  

 233,423,000  

 121,433,898  

 8,381,751  

 738,326,420  

 

 1,555,277,608  

 4,704,000  

 9,200,483  

 927,465,960  

 19,665,133  

 7,197,285  

 8,730,937  

 441,958  

 2,532,683,364  

 3,271,009,784  

7 
8 

9, 10 
11 

 
 
 

12 
13 
14 
15 

 
16 

4, 24 
 

(หนวย : บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 

ºÃÔÉÑ· à¾Ã«Ôà´¹· �äÃ«�â»Ã´Ñ¡Ê � ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ 

³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 
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 68,600,000 

135,872,291 

 

- 

4,681,355 

9,406,867 

218,560,513 

 

 

 

- 

38,265,834 

38,265,834 

256,826,347 

 

 

 

 

 

120,000,000 

 

 

 

120,000,000 

100,970,839 

 

12,000,000 

1,299,869,115 

- 

1,532,839,954 

1,789,666,301 

 

 67,204,229  

 129,196,166  

 

 -  

 6,989,296  

 8,604,960  

 211,994,651  

 

 

 

 -  

 34,455,905  

 34,455,905  

 246,450,556  

 

 

 

 

 

 120,000,000  

 

 

 

 120,000,000  

 100,970,839  

 

 12,000,000  

 1,239,833,989  

 -  

 1,472,804,828  

 1,719,255,384  

 

 67,204,229  

 129,196,166  

 

 -  

 6,989,296  

 8,604,960  

 211,994,651  

 

 

 

 -  

 34,455,905  

 34,455,905  

 246,450,556  

 

 

 

 

 

 120,000,000  

 

 

 

 120,000,000  

 100,970,839  

 

 12,000,000  

 2,013,440,061  

 (6,965,563) 

 2,239,445,337  

 2,485,895,893  

 

 -  

 121,964,728  

 

 590,084  

 8,491,492  

 13,876,746  

 144,923,050  

 

 

 

 2,582,130  

 44,871,640  

 47,453,770  

 192,376,820  

 

 

 

 

 

 150,000,000  

 

 

 

 149,704,014  

 427,714,993  

 

 15,000,000  

 1,377,606,349  

 -  

 1,970,025,356  

 2,162,402,176  

 

 68,600,000  

 135,872,291  

 

 -  

 4,681,355  

 9,406,867  

 218,560,513  

 

 

 

 -  

 38,265,834  

 38,265,834  

 256,826,347  

 

 

 

 

 

 120,000,000  

 

 

 

 120,000,000  

 100,970,839  

 

 12,000,000  

 2,224,659,314  

 (6,965,563) 

 2,450,664,590  

 2,707,490,937  

 

 -  

 121,964,728  

 

 590,084  

 8,491,492  

 13,876,746  

 144,923,050  

 

 

 

 2,582,130  

 44,871,640  

 47,453,770  

 192,376,820  

 

 

 

 

 

 150,000,000  

 

 

 

 149,704,014  

 427,714,993  

 

 15,000,000  

 2,494,577,025  

 (8,363,068) 

 3,078,632,964  

 3,271,009,784  

 

ºÃÔÉÑ· à¾Ã«Ôà´¹· �äÃ«�â»Ã´Ñ¡Ê � ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ (μ‹Í) 

³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 

งบการเงินซ่ึงแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 
2556 

31 ธันวาคม 
2556 

31 ธันวาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 หมายเหตุ 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน     

หน้ีสินหมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน      

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น      

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง     

 กำหนดชำระภายในหนึ่งป      

ภาษีเงินไดคางจาย     

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน     

หน้ีสินไมหมุนเวียน     

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน -  

สุทธิจากสวนท่ีถึง     

 กำหนดชำระภายในหนึ่งป      

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน      

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน     

รวมหน้ีสิน     

สวนของผูถือหุน     

ทุนเรือนหุน      

 ทุนจดทะเบียน     

  หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท     

 (31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555:      

        หุนสามัญ 120,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)      

 ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว     

  หุนสามัญ 149,704,014 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท     

 (31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555:      

  หุนสามัญ 120,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)      

สวนเกินมูลคาหุน     

กำไรสะสม     

 จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย      

 ยังไมไดจัดสรร     

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน     

รวมสวนของผูถือหุน     

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน     

 

17 
10, 18 

 
10, 19 

 
 
 
 
 
 

10, 19 
20 

 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

(หนวย : บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 
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 1,492,699,443  

 163,752,975  

 12,848,544  

 1,669,300,962  

 

 1,218,670,260  

 34,689,685  

 114,055,544  

 1,367,415,489  

 

 301,885,473  

 -  

 301,885,473  

 (2,768,651) 

 299,116,822  

 (8,156,245) 

 290,960,577  

 

 

 (2,925,451) 

 

 -  

 -  

 (2,925,451) 

 288,035,126  

 

2.42 

 120,000,000  

 1,486,395,991  

 163,752,975  

 18,516,926  

 1,668,665,892  

 

 1,203,239,465  

 37,509,629  

 127,959,754  

 1,368,708,848  

 

 299,957,044  

 -  

 299,957,044  

 (1,879,206) 

 298,077,838  

 (9,918,196) 

 288,159,642  

 

 

 -  

 

 -  

 -  

 -  

 288,159,642  

 

2.10 

 137,496,885  

 

 1,492,699,443  

 -  

 12,848,544  

 1,505,547,987  

 

 1,218,670,260  

 34,689,685  

 114,055,544  

 1,367,415,489  

 

 138,132,498  

 320,537,846  

 458,670,344  

 (2,768,651) 

 455,901,693  

 (8,156,245) 

 447,745,448  

 

 

 (8,981,095) 

 

 -  

 454,900  

 (8,526,195) 

 439,219,253  

 

3.73 

 120,000,000  

 1,486,395,991  

 -  

 18,516,926  

 1,504,912,917  

 

 1,203,239,465  

 37,509,629  

 127,959,754  

 1,368,708,848  

 

 136,204,069  

 352,600,601  

 488,804,670  

 (1,879,206) 

 486,925,464  

 (9,918,196) 

 477,007,268  

 

 

 3,570,505  

 

 (1,746,882) 

 111,723  

 1,935,346  

 478,942,614  

 

3.47 

 137,496,885  

ºÃÔÉÑ· à¾Ã«Ôà´¹· �äÃ«�â»Ã´Ñ¡Ê � ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

§º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àº็´àÊÃ็¨ 

ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 

งบการเงินซ่ึงแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2556 
 

2555 2555 หมายเหตุ 

กำไรขาดทุน:      

รายได      

รายไดจากการขาย      

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม    

รายไดอื่น        

รวมรายได       

คาใชจาย      

ตนทุนขาย       

คาใชจายในการขาย       

คาใชจายในการบริหาร        

รวมคาใชจาย        

กำไรกอนสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม      

   คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได      

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษทัรวม    

กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได       

คาใชจายทางการเงิน       

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได       

คาใชจายภาษีเงินได      

กำไรสำหรับป           

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:      

ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก      

  คณิตศาสตรประกันภัย       

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน      

  หลักทรัพยเผ่ือขาย       

ผลกระทบของภาษีเงินได    

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับป         

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป      

กำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน      

กำไรสำหรับป 

จำนวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (หุน)       

 

10 
10, 12.2 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 

12.2 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 

26 
 

(หนวย : บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 
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ºÃÔÉÑ· à¾Ã«Ôà´¹· �äÃ«�â»Ã´Ñ¡Ê � ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ 

ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 

งบการเงินซ่ึงแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2556 
 

2555 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน     

กำไรกอนภาษี     

รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)     

   จากกิจกรรมดำเนินงาน      

   คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย     

   โอนกลับคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ     

   คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ(โอนกลับ)     

   กำไรจากการจำหนาย/ตัดจำหนายอุปกรณและ     

      สินทรัพยไมมีตัวตน     

   สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม     

   เงินปนผลรับจากบริษัทรวม     

   สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน     

   (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้น     

   ดอกเบ้ียรับ     

   คาใชจายดอกเบ้ีย     

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน     

   สินทรัพยและหน้ีสินดำเนินงาน     

สินทรัพยจากการดำเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง     

    ลูกหน้ีการคา     

    สินคาคงเหลือ     

    สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน     

    สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน     

หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)     

    เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น     

    หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน     

    สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน     

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน     

   จายดอกเบ้ีย     

   จายภาษีเงินได     

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน     

 

(หนวย : บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 

 299,116,822  
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 86,895  
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 -  
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 (163,752,975) 
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 (6,237,724) 

 1,725,870  

 

 214,713,545  

 

 3,698,096  

 40,740,271  

 1,309,317  

 (20,201) 

 

 (6,523,545) 

 4,475,708  

 (1,817,633) 

 256,575,558  

 (1,753,081) 

 (6,735,534) 

 248,086,943  
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163,752,975 

 -  

 -  

 -  

 -  

 472,000  

 (142,985,925) 

 (4,313,914) 

 442,776  

 17,367,912  

 

 1,395,771  

 -  

 -  

 (227,950,560) 

 (226,554,789) 

 (14,527,370) 

 15,236,758  

 709,388  

 

 

 

 4,549,689  

 

 49,440  

163,752,975 

 (21,500,000) 

 (373,800,000) 

 3,350,000  

 (4,704,000) 

 353,045  

 (100,152,018) 

 (2,384,712) 

 3,956,794  

 (331,127,916) 

 

 (68,600,000) 

 356,448,168  

 3,172,214  

 (207,401,026) 

 83,619,356  

 578,383  

 709,388  

 1,287,771  

 

 

 

 (7,628,396) 

 

 21,382  
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 -  
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 472,000  
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 (4,313,914) 

 442,776  

 17,367,912  

 

 1,395,771  

 -  

 -  

 (227,950,560) 
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 4,549,689  

 

 49,440  

163,752,975 

 (21,500,000) 

 (373,800,000) 

 3,350,000  

 (4,704,000) 

 353,045  

 (100,152,018) 

 (2,384,712) 

 3,956,794  

 (331,127,916) 

 

 (68,600,000) 

 356,448,168  

 3,172,214  

 (207,401,026) 

 83,619,356  

 578,383  

 709,388  

 1,287,771  

 

 

 

 (7,628,396) 

 

 21,382  

ºÃÔÉÑ· à¾Ã«Ôà´¹· �äÃ«�â»Ã´Ñ¡Ê � ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ (μ‹Í) 

ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 

งบการเงินซ่ึงแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2556 
 

2555 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม     

เงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวของกันเพ่ิมขึ้น     

เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น     

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง     

เงินลงทุนระยะยาวท่ีมีภาระค้ำประกันเพ่ิมขึ้น     

เงินสดรับจากการจำหนายอุปกรณ     

เงินสดจายซ้ืออาคาร อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน     

เงินจายลวงหนาคากอสรางและอุปกรณเพ่ิมขึ้น     

ดอกเบ้ียรับ     

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง)     

เงินสดรับเพ่ิมจากการเพิ่มทุน     

ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน     

เงินปนผลจาย     

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป(หมายเหตุ 7)     

     

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม      

รายการท่ีมิใชเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

   เจาหน้ีคากอสรางอาคารและซื้ออุปกรณเพ่ิมขึ้น(ลดลง)     

รายการท่ีมิใชเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

   เงินปนผลคางจายเพ่ิมขึ้น     

(หนวย : บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 
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1. ¢ŒÍÁÙÅ·Ñ่Çä» 

 บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท            
เพรซิเดนท โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทยเปนผูถือหุนใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหนาย
อาหารก่ึงสำเร็จรูปทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยมีสำนักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แหง คือ โรงงานแหงที่ 1 ตั้งอยูเลขที่ 115 หมู 15 ซอยไรคุณเพ็ญ ถนนทรงพล ตำบลปากแรต อำเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี และโรงงานแหงที่ 2 ตั้งอยูเลขที่ 158 หมู 15 ตำบลปากแรต อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  
 
2. à¡³± �ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹ 

 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน  
  งบการเงินตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี  
  พ.ศ. 2543 
  
  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน 
  ฉบับภาษาไทยนี้ 
  
  งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
 2.2 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 
 
3. ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕãËÁ‹ 

 มาตรฐานการบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน 
  มาตรฐานการบัญชี 
 
  
 
 
 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
  การตีความมาตรฐานการบัญชี 
 
 
 
 
 
 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 
 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยาง 
 เปนสาระสำคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการบัญชี ดังตอไปนี้  
  
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 
 มาตรฐานฉบับนี้กำหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางระหวางมูลคาสินทรัพยและหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดง 
 ฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กำหนด บริษัทฯ 
 ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในงวดปจจุบันและปรับยอนหลังงบการเงินของปกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งวา 
 บริษัทฯ รับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี 
 ดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

ฉบับที่ 12    ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจาก 
     รัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 
 
ฉบับที่ 8    สวนงานดำเนินงาน 
 
 
ฉบับที่ 10    ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ 
     กิจกรรมดำเนินงาน 
ฉบับที่ 21    ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเส่ือมราคาที่ตีราคาใหม 
ฉบับที่ 25    ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

ºÃÔÉÑ· à¾Ã«Ôà´¹· �äÃ«�â»Ã´Ñ¡Ê � ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹ 

ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 
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 ข.  มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

       วันท่ีมีผลบังคับใช 
  มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555 รายได 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนอัตราแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 1 มกราคม 2557 
      ตางประเทศ  
   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555 สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 4  สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
   ฉบับที่ 5  สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดำเนินงาน 1 มกราคม 2557 
  การตีความมาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 15  สัญญาเชาดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 27  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทำข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 29  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 32  สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 1  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ  1 มกราคม 2557 
      และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
   ฉบับที่ 4  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 5  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 1 มกราคม 2557 
      สภาพแวดลอม 
   ฉบับที่ 7  การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  1 มกราคม 2557 
      เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
   ฉบับที่ 10  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 12  ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 13  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 17  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 
   ฉบับที่ 18  การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินเม่ือนำมาถือปฏิบัติ  
 
4. ¼ÅÊÐÊÁ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕà¹×่Í§¨Ò¡¡ÒÃ¹ÓÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕãËÁ‹ÁÒ¶×Í» Ô̄ºÑμÔ  

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เน่ืองจากบริษัทฯ
นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยก
ตางหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
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 จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 
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งบการเงินซ่ึงแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

งบการเงินซ่ึงแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด 

 บัญชีเพ่ิมขึ้น 

กำไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร 

 เพ่ิมขึ้น 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

กำไรหรือขาดทุน: 

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้น 

คาใชจายภาษีเงินไดลดลง 

กำไรเพิ่มขึ้น 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท) 

 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

ผลกระทบของภาษีเงินไดตอ 

 - ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ   

   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 - ผลขาดทุนจากการวัดมูลคา                  

   เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 

(หนวย :  พันบาท) 

(หนวย :  พันบาท) 

5. ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·Õ่ÊÓ¤ÑÞ 

 5.1 การรับรูรายได 
  ก) ขายสินคา 
   รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯ ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสำคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อ 
   แลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมสำหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหัก 
   สวนลดแลว 
  ข) ดอกเบี้ยรับ 
   ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
  ค) เงินปนผลรับ 
   เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปนผล 
 5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนดจาย 
  คืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมมีขอจำกัดในการเบิกใช 
 5.3 ลูกหน้ีการคา 
  ลูกหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจำนวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ บันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ 
  เกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 
 5.4 สินคาคงเหลือ 
  สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา ตนทุนของสินคา 
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  สำเร็จรูปไดรวมตนทุนของคาวัตถุดิบ คาแรงทางตรงและคาโสหุยการผลิต 
  วัตถุดิบ วัสดุหีบหอและวัสดุโรงงานจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช 
  คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือจะตั้งขึ้นสำหรับสินคาหมดอายุหรือเส่ือมคุณภาพ 
 5.5 เงินลงทุน 
  ก) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 
  ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 
  ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไปซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา  
   (ถามี) 
  ง) เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะครบกำหนดชำระในหน่ึงป รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนาย  
   บริษัทฯ ตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ำกวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปน 
   รายการปรับกับดอกเบ้ียรับ 
  เม่ือมีการจำหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือ 
  ขาดทุน 
 5.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
  บริษัทฯ บันทึกมูลคาเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ไดแก ที่ดินรอการขายในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทำรายการ หลังจากนั้น 
  บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 
  
  บริษัทฯ รับรูผลตางระหวางจำนวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจำหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกำไรหรือขาดทุนในงวด 
  ที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 
 5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 
  ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของ สินทรัพย  
  (ถามี)  
 
  คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้ 

  อาคารและสิ่งปลูกสราง  - 20 ป 
  เคร่ืองจักร อุปกรณโรงงานและระบบสาธารณูปโภค - 5, 10, 15  ป 
  เคร่ืองตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสำนักงาน - 5 ป 
  ยานพาหนะ  - 5 ป 

  บริษัทฯ บันทึกคาเส่ือมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน  โดยไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวาง  
  กอสรางและติดตั้ง 

  บริษัทฯ ตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณออกจากบัญชี เม่ือจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน 
  อนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
  เม่ือบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 
 5.8 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจำหนาย 
  บริษัทฯ บันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรตามราคาทุนภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก  
  สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น  
  
  บริษัทฯ ตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น และจะ 
  ประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนาย 
  และวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือ 
  ขาดทุน 
  
  คาตัดจำหนายของโปรแกรมคอมพิวเตอรคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 ป 
 5.9 คาความนิยม  
  บริษัทฯ บันทึกมูลคาเร่ิมแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการซ้ือเงินลงทุนในหุนทุนสวนท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของ 
  สินทรัพยสุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการซ้ือเงินลงทุนในหุนทุน บริษัทฯ จะรับรูสวนท่ีสูงกวาน้ีเปน 
  กำไรในสวนของกำไรหรือขาดทุนทันที 
 
  บริษัทฯ แสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเมื่อใด 
  ก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนในหุนทุนต่ำกวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู 
  ขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 
 5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไมวาจะเปน  
  โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
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  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึง บริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทำใหมี 
  อิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการ 
  ดำเนินงานของบริษัทฯ  
 5.11 สัญญาเชาระยะยาว 
  สัญญาเชายานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน  
  สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ตองจาย 
  ตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจาย 
  จะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุ 
  การใชงานของสินทรัพยที่เชา  
  
  สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน 
  สัญญาเชาดำเนินงาน จำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรู เปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของ 
  สัญญาเชา 
 5.12 เงินตราตางประเทศ 
  บริษัทฯ แสดงงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการ 
  ดำเนินงานของบริษัทฯ 
 
  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงิน 
  ซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
  กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน  
 5.13 การดอยคาของสินทรัพย 
  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการดอยคาของสินทรัพยของบริษัทฯ หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจ 
  ดอยคา บริษัทฯ รับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น  
  ทั้งนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะ 
  สูงกวา 
 
  บริษัทฯ จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
  
  หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพยมีขอบงช้ีที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนได 
  หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรู 
  ในงวดกอนก็ตอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชกำหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการ 
  ดอยคาคร้ังลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตาม 
  บัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุน 
  จากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกำไรหรือขาดทุนทันที  
 5.14 ผลประโยชนของพนักงาน 
  ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
  บริษัทฯ รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
   
  ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 
   
  โครงการสมทบเงิน 
  บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จายสมทบให 
  เปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จายสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
  บันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 
   
  โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 
  บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนอ่ืน 
  หากพนักงานมีอายุงานตั้งแต 10 ปขึ้นไป ซึ่งบริษัทฯ ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน  
  นอกจากนั้นบริษัทฯ จัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานตามระยะเวลา 
  
  บริษัทฯ คำนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  
  โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทำการประเมินภาระผูกพัน 
  ดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  
  
  ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
  จะรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
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  ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงานจะ 
  รับรูทันทีในสวนของกำไรหรือขาดทุน  
  
  หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และหนี้สินของโครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืน ประกอบดวย มูลคา 
  ปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรูและผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตาม 
  หลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ียังไมไดรับรู 
  
  ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรก ในป 2554 บริษัทฯ เลือกรับรูหนี้สินใน 
  ชวงการเปล่ียนแปลงที่มากกวาหน้ีสินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันตนงวดของ 
  ป 2554 
 5.15 ประมาณการหนี้สิน 
  บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปได 
  คอนขางแนนอนวาบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลคาภาระ 
  ผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  
 5.16 ภาษีเงินได 
  ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
   
  ภาษีเงินไดปจจุบัน 
  บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตาม 
  หลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 
  
  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
  บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา 
  รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เก่ียวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
  
  บริษัทฯ รับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด 
  บัญชีสำหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจำนวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ 
  บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น 
  
  บริษัทฯ จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลคา 
  ตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ จะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด 
  บัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 
  
  บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเก่ียวของกับรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไป 
  ยังสวนของผูถือหุน  
 5.17 ตราสารอนุพันธ 
  สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  
  ลูกหน้ีและเจาหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
  กำไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน สวนเกินหรือสวนลด 
  ที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา  
 
6. ¡ÒÃãªŒ´ØÅÂ¾Ô¹Ô¨áÅÐ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ·Ò§ºÑÞªÕ·Õ่ÊÓ¤ÑÞ 

 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความ    
ไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจำนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสำคัญ มีดังนี้ 
 6.1 สัญญาเชา  
  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ 
  ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯ ไดโอนหรือไดรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชา 
  ดังกลาวแลวหรือไม 
 6.2 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
  ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
  จากลูกหน้ีแตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 
 6.3 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 
  ในการประมาณคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่คาดวา             
  จะเกิดขึ้นจากสินคาหมดอายุหรือเส่ือมคุณภาพรวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที่ลดลงของสินคาคงเหลือ 
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10. ÃÒÂ¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 

 ในระหวางป บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑ
ตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
2556 2555 นโยบายการกำหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม 
ซื้อสินคาและวัตถุดิบ 
 
เงินปนผลรับ 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ขายสินคา 
 
ซื้อสินคาและวัตถุดิบ 
 
คาใชจายอ่ืน 

ตามราคาตลาดโดยคำนึงถึงปริมาณการซ้ือ 
 ประกอบกัน 
ตามที่ประกาศจาย 
 
สวนใหญกำหนดตามราคาที่ตกลงกัน 
 โดยมีกำไรขั้นตนในอัตราที่ตกลงรวมกัน 
ตามราคาที่ตกลงกันเปนงวด ๆ โดยคำนึงถึง 
 ปริมาณการซ้ือหรือราคาตลาด 
ราคาตามที่ระบุไวในสัญญาและราคาท่ี 
 ตกลงรวมกัน 

5 
 

164 
 

36 
 

340 
 

9 

- 
 

164 
 

47 
 

370 
 

7 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้ 

7,545 

7,545 

 

 

 

38,125 

 

14,673 

52,798 

 

 

 

 

- 

- 

- 

32.0 

3.2 

35.2 

 

7,305 

7,305 

 

 

 

35,720 

 

13,467 

49,187 

 

 

 

 

3,172 

(590) 

2,582  

36.1 

1.2 

37.3 

2556 

2556 

2555 

2555 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9) 

บริษัทที่เก่ียวของกัน  

 (ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 1 และมีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 

 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 18) 

บริษัทที่เก่ียวของกัน  

 (ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 1 และมีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน) 

บริษัทที่เก่ียวของกัน  

 (มีผูถือหุนรวมกันหรือมีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน) 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 19) 

บริษัทที่เก่ียวของกัน  

 (ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 32.62 และมีผูถือหุนรวมกัน) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

หัก: สวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - กิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 

ผลประโยชนระยะส้ัน 

ผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 

รวม 

(หนวย : พันบาท) 

(หนวย : พันบาท) 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 
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2555 2555 2555 2556 2556 2556 

26,075 
102,336 

29,855 
2,354 
1,381 

162,001 

(218) 
- 
- 
- 
- 

(218) 

26,293 
102,336 

29,855 
2,354 
1,381 

162,219 

23,855 
66,415 
27,498 

2,066 
1,600 

121,434 

(45) 
- 
- 
- 
- 

(45) 

23,900 
66,415 
27,498 

2,066 
1,600 

121,479 

(หนวย: พันบาท) 
รายการปรับลดราคาทุนให 
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 

 
ราคาทุน 

 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

สินคาสำเร็จรูป 
วัตถุดิบ 
วัสดุหีบหอ 
วัสดุโรงงาน 
สินคาระหวางทาง 
รวม   

11. ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×Í 

12. à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ 

 12.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 
(หนวย: พันบาท) 

31 
ธันวาคม 

2555 
รอยละ 

31 
ธันวาคม 

2555 
(ปรับปรุง 
ใหม) 

31 
ธันวาคม 

2555  

1 
มกราคม 

2555  

1 
มกราคม 

2555  

31 
ธันวาคม 

2556 
รอยละ 

31 
ธันวาคม 

2556 

31 
ธันวาคม 

2556 

เงินลงทุน 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สัดสวนเงินลงทุน 

ทุนเรียก 
ชำระแลว 

จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ 

ลักษณะ
ธุรกิจ 

 
ชื่อบริษัท 

บริษัท เพรซิเดนท  
 เบเกอร่ี จำกัด  
 (มหาชน) 
บริษัท ไทย 
อินสแตนท โพรดักส 
จำกัด 
 
 
 
 
 
 
รวม 

ผลิตและ 
จำหนาย 
ขนมปง 
ผลิตและ 
จำหนาย 
ผลิตภัณฑ 
จากขาว  
มันสำปะหลัง 
ขาวโพดและ 
พืชผล 
ทางการ 
เกษตร 

  ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไทย 

 
 

450,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

240,000 

 
 

37.515 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 

37.515 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 

1,342,995 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
1,342,995 

 
 

1,191,810 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
1,191,810 

 
 

425,170 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

425,170 

 
 

425,170 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,500 
446,670 

 
 

425,170 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

425,170 

 
 

1,535,439 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,838 
1,555,277 

 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2556 ไดมีมติอนุมัติการซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนใน บริษัท ไทย อินสแตนท  
 โพรดักส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย เพ่ือเปนแหลงปอนวัตถุดิบใหบริษัทฯ จำนวน 60,000 หุน เปนจำนวนเงินท้ังสิ้น  
 21,500,000 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว 
 12.2 สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนและเงินปนผลรับ 

(หนวย: พันบาท) 

2555 2555 2556 2556 
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 

สวนแบงกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 
ในบริษัทรวมในระหวางป 

 
เงินปนผลรับสำหรับป 

 
ชื่อบริษัท 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ไทย อินสแตนท โพรดักส จำกัด 
รวม 
 

320,538 
- 

320,538 

163,753 
- 

163,753 

354,262 
(1,662) 

352,600 

163,753 
- 

163,753 
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 12.3 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  ซึ่งคำนวณจากราคาปดของหุนท่ีแสดงอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามจำนวนหุนท่ีบริษัทฯ ถืออยูมีจำนวนประมาณ 7,344 
  ลานบาท (2555: 9,369 ลานบาท)  
 12.4 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 
  ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้  

(หนวย: ลานบาท) 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
944 

 
- 

 
6,440 

 
- 

 
854 

 
- 

 
5,940 

 
- 

 
943 

 
(7) 

 
6,442 

 
25 

 
850 

 
- 

 
5,942 

 
- 

กำไร(ขาดทุน)สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม รายไดรวมสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ชื่อบริษัท 

(หนวย: ลานบาท) 

2556 

2556 2556 2556 2556 

2556 2556 2555 

2555 2555 2555 2555 

2555 2555 

สินทรัพยรวม ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

ทุนเรียกชำระ ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

 
ชื่อบริษัท 

หน้ีสินรวม ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

5,010 
167 

450 
240 

4,774 
- 

450 
- 

1,229 
31 

1,206 
- 

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ไทย อินสแตนท โพรดักส จำกัด 

บริษัท เพรซิเดนท  
 เบเกอร่ี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ไทย อินสแตนท  
 โพรดักส จำกัด 

13. à§Ô¹Å§·Ø¹ÃÐÂÐÂÒÇÍ×่¹ 

(หนวย: พันบาท) 

(หนวย: พันบาท) 

2556 

2556 

2555 

2555 

เงินลงทุน - ราคาทุน 

 
4,704 
4,704 

11,496 
(2,296) 

9,200 

11,496 
(2,296) 

9,200 

 
- 
- 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยรุนที่ 2/2 ป/2556 
 ครบกำหนดไถถอนป 2558 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 

ที่ดินรอการขาย - ราคาทุน 
หัก: คาเผ่ือการการดอยคา 
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯไดนำเงินลงทุนดังกลาวไปค้ำประกันการใชไฟฟาตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

14. ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �à¾×่Í¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจำนวนประมาณ 9 ลานบาท ซึ่งประเมินโดยผูประเมิน 
 ราคาอิสระ โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
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15. ·Õ่´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³� 
(หนวย : พันบาท) 

รวม 

สินทรัพย
ระหวาง

กอสรางและ 
ติดตั้ง 

 
 
 

ยานพาหนะ 

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สำนักงาน 

เครื่องจักร
อุปกรณ

โรงงานและ
ระบบ

สาธารณูปโภค 

 
 

อาคารและ 
สิ่งปลูกสราง 

 
 
 

   ที่ดิน  

ราคาทุน  
31 ธันวาคม 2554 
ซื้อเพ่ิม 
จำหนาย/ตัดจำหนาย 
โอนเขา/(โอนออก) 
31 ธันวาคม 2555 
ซื้อเพ่ิม 
จำหนาย/ตัดจำหนาย 
โอนเขา/(โอนออก) 
31 ธันวาคม 2556 
คาเสื่อมราคาสะสม 
31 ธันวาคม 2554 
คาเส่ือมราคาสำหรับป 
คาเส่ือมราคาสำหรับสวน             
 ที่จำหนาย/ตัดจำหนาย 
31 ธันวาคม 2555 
คาเส่ือมราคาสำหรับป 
คาเส่ือมราคาสำหรับสวน             
 ที่จำหนาย/ตัดจำหนาย 
31 ธันวาคม 2556 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 
31 ธันวาคม 2555  
31 ธันวาคม 2556 
คาเสื่อมราคาสำหรับป  
 
 
 

2555 (จำนวน 66 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 
2556 (จำนวน 70 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 

 
102,201 
120,839 

- 
(49,041) 
173,999 

74,274 
- 

(123,788) 
124,485 

 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
 

173,999 
124,485 

 
48,079 
14,227 

- 
- 

62,306 
- 
- 
- 

62,306 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
 

62,306 
62,306 

 
451,838 

501 
- 

23,321 
475,660 

1,772 
- 

18,375 
495,807 

 
113,549 

22,275 
 

- 
135,824 

22,804 
 

- 
158,628 

 
339,836 
337,179 

 
646,133 

8,952 
(1,384) 
25,523 

679,224 
8,864 

(8,070) 
102,504 
782,522 

 
304,433 

47,086 
 

(1,374) 
350,145 

50,805 
 

(8,048) 
392,902 

 
329,079 
389,620 

 
14,014 

1,000 
(138) 

197 
15,073 

2,868 
(582) 
2,389 

19,748 
 

8,660 
2,094 

 
(119) 

10,635 
2,472 

 
(567) 

12,540 
 

4,438 
7,208 

 
20,311 

1,276 
(802) 

- 
20,785 

4,116 
(703) 

520 
24,718 

 
16,706 

1,418 
 

(802) 
17,322 

1,430 
 

(702) 
18,050 

 
3,463 
6,668 

 
1,282,576 

146,795 
(2,324) 

- 
1,427,047 

91,894 
(9,355) 

- 
1,509,586 

 
443,348 

72,873 
 

(2,295) 
513,926 

77,511 
 

(9,317 
582,120 

 
913,121 
927,466 

 
72,873 
77,511 

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของงานระหวางกอสรางโรงงานแหงที่ 2 และติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 94 ลานบาท (2555: 128  
 ลานบาท) โรงงานดังกลาวเปดดำเนินการบางสวนแลวต้ังแตป 2551 
  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอุปกรณและยานพาหนะจำนวนหน่ึง ซึ่งตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอน 
 หักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 238 ลานบาท (2555: 225 ลานบาท) 
 

16. ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �äÁ‹ÁÕμÑÇμ¹  

โปรแกรมคอมพิวเตอร 
ราคาทุน - 1 มกราคม 
ซื้อเพ่ิม  
ตัดจำหนาย 
ราคาทุน - 31 ธันวาคม 
หัก: คาตัดจำหนายสะสม 
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 
 
คาตัดจำหนายท่ีรวมอยูในสวนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับป 
 

(หนวย: พันบาท) 
2556 2555 

 
10,990 

630 
(51) 

11,569 
(4,372) 

7,197 
 

639 

 
10,250 

740 
- 

10,990 
(3,784) 

7,206 
 

694 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้งจำนวน 5.7 ลานบาท (2555: 5.9 ลานบาท) 



96 Annual Report 2013

17. à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑ้¹¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ 

18. à¨ŒÒË¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐà Œ̈ÒË¹Õ้Í×่¹ 

19. Ë¹Õ้ÊÔ¹μÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ 

(หนวย: พันบาท) 

2556 2556 2555 2555 

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) 

- 
- 

- 68,600 
68,600 

3.00 - 3.05 
 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ÃÇÁ 

(หนวย: พันบาท) 

(หนวย: พันบาท) 

(หนวย: ลานบาท) 

2556 

2556 

1-4 ป ไมเกิน 1 ป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

2555 

2555 

รวม 

48,274 
39,726 

5,659 
913 

16,845 
10,547 

121,964 

 
3,554 
(382) 
3,172 
(590) 

 
2,582 

2.80 
(0.22) 

2.58 

0.76 
(0.17) 

0.59 

51,996 
43,632 
13,288 

802 
11,412 
14,742 

135,872 

 
- 
- 
- 
- 
 

- 

3.56                                                                                                                                                                                                          
(0.39) 

3.17 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 10) 
เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 
เจาหน้ีคาซ้ือทรัพยสิน 
เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 10) 
เจาหน้ีอื่น - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 
คาใชจายคางจาย 
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
หัก: ดอกเบ้ียจายรอการตัดจำหนาย 
สุทธิ 
หัก: สวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - กิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 
 จากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี   
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเชายานพาหนะไวใชในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดชำระคาเชา 
 เปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 4 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได 
  
 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาข้ันต่ำตามสัญญาเชาการเงิน ดังนี้ 
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23,841 
3,600 

917 
(130) 

 
2,925 

- 
 

31,153 
4,538 
1,081 
(378) 

 
36,394 

10,615 
2,496 

242 
(2,100) 

 
(2,258) 
(1,882) 

 
7,113 
2,558 

247 
(1,440) 

 
8,478 

34,456 
6,096 
1,159 

(2,230) 
 

667 
(1,882) 

 
38,266 
 7,096 
1,328 

(1,818) 
 

44,872 

(หนวย: พันบาท) 
2556 2552 

7,096 
1,328 

- 
- 

8,424 

6,096  
1,159 

(2,258) 
(1,882) 

3,115 

ตนทุนบริการในปจจุบัน  
ตนทุนดอกเบ้ีย 
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในป  
ตนทุนบริการในอดีตที่รับรูในปี 
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

(หนวย: พันบาท) 
สำรองโครงการ 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 
ของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะยาวอื่น 
ของพนักงาน 

 
รวม 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน  
 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 
ตนทุนบริการในปจจุบัน 
ตนทุนดอกเบ้ีย 
ผลประโยชนที่จายในระหวางป 
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร 
 ประกันภัย 
ตนทุนบริการในอดีต 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
ตนทุนบริการในปจจุบัน 
ตนทุนดอกเบ้ีย 
ผลประโยชนที่จายในระหวางป 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

20. ÊÓÃÍ§¼Å»ÃÐâÂª¹ �ÃÐÂÐÂÒÇ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ 

 ในระหวางป 2555 บริษัทฯ ไดมีการแกไขโครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ทำใหมีภาระหน้ีสินเก่ียวกับตนทุนบริการในอดีตลดลง 
 เปนจำนวน 1.9 ลานบาท โดยรับรูทันทีในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
  
 คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได ดังนี้  

 คาใชจายดังกลาวรับรูในคาใชจายในการขายและการบริหารในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไมมีผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมของบริษัทฯ ที่รับรูในงบกำไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จอื่นและรับรูเปนสวนหนึ่งของกำไรสะสม (2555: 2.9 ลานบาท)     
 สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

2556 
(รอยละตอป) 

2555 
(รอยละตอป) 

3.47 
1.50 - 5 

 
7 - 47 

3.47 
1.50 - 5 

 
7 - 47 

อัตราคิดลด 
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับประเภทของพนักงาน) 
อัตราการเปล่ียนแปลงในจำนวนพนักงาน  
    (ขึ้นกับชวงอายุ และ ประเภทของพนักงาน) 

 จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสำหรับปปจจุบันและสองปยอนหลังแสดงได ดังนี้ 
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รวม รวม 

ผลประโยชน
ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน 

ผลประโยชน
ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน 

สำรอง
โครงการ 

ผลประโยชน
หลังออก 

จากงานของ
พนักงาน 

สำรอง
โครงการ 

ผลประโยชน
หลังออก 

จากงานของ
พนักงาน 

(หนวย: พันบาท) 

การปรับปรุงตามประสบการณที่เกิดจาก            
หน้ีสินโครงการ 

 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน 

ป 2556 
ป 2555 
ป 2554 

36,394 
31,153 
23,841 

8,478 
7,113 

10,615 

44,872 
38,266 
34,456 

- 
342 

- 

- 
(1,682) 

- 

- 
(1,340) 

- 

21. ·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹ 

 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจำปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 30 
ลานบาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120 ลานบาท (หุนสามัญ 120 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 150 ลานบาท (หุนสามัญ 
150 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการออกจำหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 30 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม                
ในอัตราสวนการจองซื้อ 4 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคาหุนละ 12 บาท บริษัทฯ ไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 
2556  
 ในระหวางเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ไดรับชำระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 29,704,014 หุน คิดเปนจำนวนเงิน 356,448,168 
บาท ผลจากการออกจำหนายหุนเพ่ิมทุนดังกลาวทำใหทุนชำระแลวของบริษัทฯ มีจำนวน 149,704,014 บาท (หุนสามัญ 149,704,014 หุน 
มูลคาหุนละ 1 บาท) และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มเปน 427,714,993 บาท บริษัทฯ ไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนชำระแลวกับกระทรวงพาณิชย        
เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2556 
 
22. ÊÓÃÍ§μÒÁ¡®ËÁÒÂ 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึง       
ไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวา           
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได  
 
23. ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂμÒÁÅÑ¡É³Ð 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสำคัญ ดังตอไปนี้ 

วัตถุดิบ วัสดุหีบหอและสินคาสำเร็จรูปซื้อมาเพื่อขายใชไป 
การเปล่ียนแปลงในสินคาสำเร็จรูป(เพ่ิมขึ้น)ลดลง 
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 
คาพลังงานและสาธารณูปโภค 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 
คาใชจายสงออก 

(หนวย: พันบาท) 

(หนวย: พันบาท) 

2556 2555 

803,504 
2,393 

269,352 
90,014 
78,150 
19,686 

854,632 
(12,244) 
221,723 
110,389 

73,606 
18,116 

24. ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́ 

 คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได ดังนี้ 

2556 2556 2555 
(ปรับปรุงใหม) 

2555 
(ปรับปรุงใหม) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

10,546 
 
 

(628) 
9,918 

8,958 

(802) 
8,156 

10,546 
 
 

(628) 
9,918 

8,958 
 
 

(802) 
8,156 

ภาษีเงินไดปจจุบัน: 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:  
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราว 
 และการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว 
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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486,925 
20% 

97,385 
 

(17,051) 
125 
(21) 

(70,520) 
(87,467) 

9,918 

299,117 
23% 

68,796 
 

(21,833) 
(1,091) 

(53) 
(37,663) 
(60,640) 

8,156 

298,078 
20% 

59,616 
 

(17,051) 
125 
(21) 

(32,751) 
(49,698) 

9,918 

455,902 
23% 

104,857  
 

(21,833) 
(1,091) 

(53) 
(73,724) 
(96,701) 

8,156 

 จำนวนภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  
 สรุปได ดังนี้  

(หนวย: พนับาท) 

(หนวย: พันบาท) 

2556 

2556 

2556 

2556 

2555 

2555 

(ปรับปรุงใหม) 

(ปรับปรุงใหม) 

2555 

2555 

(ปรับปรุงใหม) 

(ปรับปรุงใหม) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

(238) 
 

349 
111 

- 
 

- 
- 

- 

- 
- 

455 
 

- 
455 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับผลขาดทุนจากการประมาณการ 
 ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับผลขาดทุน 
 จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 
กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ: 
การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25) 
คาใชจายตองหาม 
คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพ่ิมขึ้น 
รายไดที่ไมตองเสียภาษี 
รวม 
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 2556 และ 2555 สามารถแสดงได ดังนี้ 

 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

(ปรับปรุงใหม) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 

1,027 
44 

459 
6,573 
8,103 

1,027 
6 

459 
7,239 
8,731 

1,085 
30 

459 
5,727 
7,301 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 
 คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 
 สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
รวม 

 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปน รอยละ 23 ในป 2555 และเปน 
 รอยละ 20 ตั้งแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554 ไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ือใหเปนไป 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวสำหรับป 2555 - 2557 บริษัทฯ ไดสะทอนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการคำนวณ 
 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามที่แสดงไวขางตนแลว  
 
25. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

 บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตอาหารพรอมรับประทานหรือกึ่งพรอมรับประทาน 
ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1042(3)/2548 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2548 ภายใตเง่ือนไขที่กำหนดบางประการ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
10 มีนาคม 2547 โดยมีขนาดและกำลังการผลิตปละประมาณ 33,300 ตัน 
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 สิทธิประโยชนที่สำคัญตามบัตรสงเสริม 
 ก. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติสำหรับเครื่องจักรท่ีผลิตตั้งแตป 2536 
 ข. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกำหนดเวลาแปดป นับแตวันท่ีเร่ิม 
  มีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 
 ค. ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได 
  ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  
 ง. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่ตองนำเขามาจากตางประเทศเพ่ือใชในการผลิตเพ่ือการสงออกเปนระยะเวลา 
  หนึ่งป นับแตวันนำเขาคร้ังแรก 
 จ. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับของท่ีผูไดรับการสงเสริมนำเขามาเพ่ือสงกลับออกไปเปนระยะเวลาหน่ึงป นับแตวันที่นำเขาคร้ังแรก 
  
 บริษัทฯ เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1042(3)/2548 ในเดือนมกราคม 2551 
 รายไดสำหรับปของบริษัทฯ จำแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสามารถสรุปได ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

2556 2556 2556 2555 2555 2555 

รวม กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม กิจการที่ไดรับการสงเสริม 

 
361,734 
233,395 
595,129 

 
536,402 
354,865 
891,267 

 
898,136 
588,260 

1,486,396 

 
940,917 
551,782 

1,492,699 

 
326,027 
263,507 
589,534 

 
614,890 
288,275 
903,165 

รายไดจากการขาย 
 รายไดจากการขายในประเทศ 
 รายไดจากการสงออก 
รวมรายไดจากการขาย 

26. ¡ÓäÃμ‹ÍËØŒ¹ 

 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับป (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจำนวนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของหุนสามัญท่ีออก
อยูในระหวางป  
 
27. ¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¨Óá¹¡μÒÁÊ‹Ç¹§Ò¹ 

 ขอมูลสวนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานไดรับและ  
สอบทานอยางสม่ำเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน ทั้งน้ี               
ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของบริษัทฯ คือกรรมการผูจัดการ 
 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในสวนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือ ผลิตและจำหนายอาหารก่ึงสำเร็จรูป และดำเนินธุรกิจ     
ในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย โดยมีชองทางการจัดจำหนายสินคาท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยสามารถสรุปได ดังนี้  

(หนวย: ลานบาท) 

(หนวย: ลานบาท) 

2556 

2556 

รอยละ 

2555 

2555 

รอยละ 

898 
588 

1,486 

60.4 
39.6 

100.0 

941 
552 

1,493 

63.0 
37.0 

100.0 

รายไดจากการขายในประเทศ 
รายไดจากการสงออก 
รวมรายไดจากการขาย 

รายไดจากการขายในประเทศ 
รายไดจากการสงออก 
รายไดรวม 

 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายในประเทศและรายไดจากการสงออกสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถสรุปได ดังนี้ 

 บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับ         
ที่ใชในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมด    
ที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว   
 รายไดจากการขายในประเทศสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนรายไดจากลูกคาหลักรายหน่ึงในประเทศเปนจำนวนเงินประมาณ 
847 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94 ของรายไดรวมจากการขายในประเทศสำหรับป (2555: มีรายไดจากลูกคาหลักรายหน่ึงในประเทศเปนจำนวน
เงินประมาณ 879 ลานบาท คิดเปนรอยละ 93 ของรายไดรวมจากการขายในประเทศ)  



101Annual Report 2013

28. ¡Í§·Ø¹ÊÓÃÍ§àÅÕ้Â§ªÕ¾ 

 บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ
และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการ 
กองทุนทิสโก จำกัด และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2556 บริษัทฯ
ไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจำนวนเงิน 4.4 ลานบาท (2555: 3.6 ลานบาท) 
 

29. à§Ô¹»˜¹¼Å¨‹ÒÂ 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีเงินปนผลจายดังนี้ 

วันท่ีจาย อนุมัติโดย อัตราหุนละ 
(บาท) 

เงินปนผล 
(พันบาท) 

 
117,600 

 
 
 

89,822 
 
 
 

207,422 
 
 

122,400 
 
 
 

105,600 
 
 
 

228,000 

 
0.98 

 
 
 

0.60 
 
 
 

1.58 
 
 

1.02 
 
 
 

0.88 
 
 
 

1.90 

 
23 พฤษภาคม 2556 
 
 
 
16 ตุลาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
24 พฤษภาคม 2555 
 
 
 
24 ตุลาคม 2555 

ป 2556 
เงินปนผลสำหรับงวด 
 ครึ่งปหลังของป 2555 
 
 
เงินปนผลระหวางกาล 
 สำหรับป 2556 
 
 
  
 
ป 2555 
เงินปนผลสำหรับงวด 
 ครึ่งปหลังของป 2554 
 
 
เงินปนผลระหวางกาล 
 สำหรับป 2555 

 
ที่ประชุมสามัญประจำปของผูถือหุน 
 ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556  
 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2556  
 (จำนวนหุนสามัญ 120 ลานหุน)                      
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
 ครั้งที่ 9/2556  
 เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2556  
 (จำนวนหุนสามัญ 149.7 ลานหุน)) 
 
 
 
ที่ประชุมสามัญประจำปของผูถือหุน 
 ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555  
 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2555  
 (จำนวนหุนสามัญ 120 ลานหุน) 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
 ครั้งที่ 9/2555  
 เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2555  
 (จำนวนหุนสามัญ 120 ลานหุน) 

30. ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹áÅÐË¹Õ้ÊÔ¹·Õ่ÍÒ¨à¡Ô´¢Ö้¹ 

 30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวของกับรายจายฝายทุน 
  บริษัทฯ 
  ก) บริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญากอสรางอาคารสำนักงานโรงงานที่จังหวัดราชบุรีและสัญญาซ้ือขายและจางประกอบ 
   เคร่ืองจักรเปนจำนวนเงินรวมประมาณ 16.8 ลานบาท (2555: 39.8 ลานบาท) 
  ข) บริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาจางท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเปนจำนวนเงินประมาณ 11 ลานบาท (2555: 5.2  
   ลานบาท) 
  บริษัทรวม 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทรวมมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุนตามสัญญาซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ือใชในการผลิต  
  ซึ่งมีกำหนดสงมอบระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ 2557 จำนวนเงินประมาณ 6.2 ลานบาท (2555: 1.6 ลานบาท และ  
  153.8 ลานเยน รวมเปนจำนวนเงินประมาณ 57.8  ลานบาท) และกิจการรวมคาของบริษัทรวมมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 
  จำนวน 0.1 ลานบาท (2555: 0.1 ลานบาท) ที่เก่ียวของกับการตกแตงภายในรานอาหารและการพัฒนาซอฟทแวร 
 30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน 
  บริษัทฯ 
  บริษัทฯ ไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานที่เก่ียวของกับการเชาพ้ืนที่และบริการของสำนักงานใหญและสัญญาเชากรรมสิทธิ์เคร่ืองหมาย 
  การคากับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ซึ่งอายุสัญญามีระยะเวลา 3 ป สัญญาเชาท่ีพักและสัญญาจางรักษาความปลอดภัย ซึ่งอายุสัญญามีระยะ 
  เวลาต้ังแต 1  เดือนถึง 3 ป  
  บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดำเนินงานที่บอกเลิกไมไดและบริการตางๆ ดังนี้ 
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(หนวย: ลานบาท) 

2556 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2555 

 
1.9 
1.7 

 
3.0 
0.1 

จายชำระภายใน 
 ภายใน 1 ป 
 1 ถึง 3 ป 

  บริษัทรวม 
  บริษัทรวมและกิจการรวมคาของบริษัทรวมไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเชาท่ีดิน พื้นท่ีในอาคาร และบริการตางๆ ที่ 
  เก่ียวของ อายุสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 15 ป  
  
  บริษัทรวมและกิจการรวมคาของบริษัทรวมมีจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดำเนินงานที่บอกเลิกไมได  
  และบริการตางๆ ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

2556 2556 

กิจการรวมคาของบริษัทรวม บริษัทรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2555 2555 

11.7 
2.9 

- 

15.5 
8.4 

- 

12.7 
9.5 

- 

16.6 
10.8 

0.3 

จายชำระภายใน 
 ภายใน 1 ป 
 1 ถึง 3 ป 
 มากกวา 5 ป 

 30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว 
  บริษัทรวม 
  บริษัทรวมไดเขาทำสัญญากับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่งในการขอใชเคร่ืองหมายการคา ซึ่งสัญญาดังกลาวมีกำหนด 1 ป เร่ิมตั้งแต  
  วันท่ี 19 กรกฎาคม 2544 ถึงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2545 และสามารถตออายุไดโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ป ภายใตสัญญาดังกลาว 
  บริษัทรวมตองจายคาสิทธิตามเกณฑและอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหวางป 2556 บริษัทรวมมีคาสิทธิภายใตสัญญาดังกลาวเปน 
  จำนวนเงินประมาณ 0.2 ลานบาท (2555: 0.3 ลานบาท)  
 
  นอกจากน้ีกิจการรวมคาของบริษัทรวมไดทำสัญญาคาสิทธิและสัญญาการรับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหนึ่ง 
  ในตางประเทศเพื่อการใชเคร่ืองหมายการคา และรับขอมูลดานการดำเนินกิจการและการจัดการภัตตาคาร โดยภายใตเง่ือนไขตาม 
  สัญญาคาสิทธิ กิจการรวมคาของบริษัทรวมตองจายคาสิทธิรายปตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหวางป 2556 กิจการรวมคาของ 
  บริษัทรวมมีคาสิทธิภายใตสัญญาดังกลาวเปนจำนวนเงินประมาณ 3.4 ลานบาท (2555: 3.2 ลานบาท) 
 30.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อสินคาระยะยาว 
  บริษัทรวม 
  บริษัทรวมมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติเพ่ือการผลิตเปนระยะเวลา 5-7 ป ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทรวมมีขอผูกพันที่จะ 
  ตองสั่งซื้อกาซธรรมชาติขั้นต่ำตามปริมาณท่ีระบุในสัญญา ดังนี้ 

ลำดับที่ ระยะเวลาสัญญา 
(ป) 

วันท่ีสิ้นสุดสัญญา ปริมาณการสั่งซื้อกาซเฉลี่ย 
(ลานบีทียู) 

1 
2 
3 

5 
7 
7 

31 พฤษภาคม 2557 
30 พฤศจิกายน 2560 
30 พฤศจิกายน 2563 

    175    ตอวัน 
   39,273   ตอวัน 
   23,385   ตอป 

 30.5 การค้ำประกัน 
  บริษัทฯ 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคาธรรมเนียมที่จะตองจายใหแกสาขาในประเทศของธนาคารตางประเทศแหงหนึ่ง เพ่ือใหธนาคาร 
  ดังกลาวค้ำประกันการเปนผูนำเขาและสงออกระดับบัตรทองจำนวนเงิน 2 ลานบาท (2555: 2 ลานบาท) 
  บริษัทรวม 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทรวมมีหนังสือค้ำประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทรวมเหลืออยูเปนจำนวน 23.4 ลานบาท (2555:  
  20.6 ลานบาท) ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทรวม ซึ่งประกอบดวยหนังสือค้ำประกันเพ่ือ 
  ค้ำประกันการใชไฟฟาจำนวน 19.4 ลานบาท (2555: 16.1 ลานบาท) และเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติ และอื่นๆ จำนวน 4  
  ลานบาท  (2555: 4.5 ลานบาท) 
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 30.6 คดีฟองรอง 
  บริษัทรวม 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีคดีซึ่งบริษัทรวมถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเก่ียวกับอุบัติเหตุบนทองถนนเปนจำนวนมูลฟองรวมประมาณ 35.5  
  ลานบาท  
  
  ปจจุบันคดีสวนใหญซึ่งมีมูลฟองจำนวน 30 ลานบาท ศาลชั้นตนมีคำส่ังใหจำหนายคดีชั่วคราวเพ่ือรอผลคำพิพากษาอันเปนที่สิ้นสุด 
  ของคดีอาญากอน ซึ่งคดีอาญาอยูระหวางอุทธรณ  
 
  สวนอีก 1 คดีซึ่งมีมูลฟองจำนวน 5.5 ลานบาท ศาลอุทธรณไดมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นตนใหบริษัทรวมและจำเลยรวมอื่นๆ  
  ชำระคาเสียหายเปนจำนวน 2.1 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทรวมไดยื่นฎีกาคดีดังกลาว ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 
   
  บริษัทรวมไดทำประกันครอบคลุมความเสียหายไวบางสวนแลว และฝายบริหารเช่ือวาจะไมมีผลเสียหายท่ีเปนสาระสำคัญเกิดขึ้นจากผล 
  ของเรื่องดังกลาว ดังนั้นจึงไมมีการต้ังสำรองหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นไวในบัญชี 
 
31. à¤Ã×่Í§Á×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 

 31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
  เคร่ืองมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล 
  สำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา เงินลงทุน เงินกูยืมระยะส้ัน เจาหน้ีการคาและ 
  เจาหน้ีอื่น บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
   
  ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
  บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา เน่ืองจากบริษัทฯ มีลูกคาจำนวนนอยรายทำใหบริษัทฯ มีความเส่ียง 
  จากการกระจุกตัวของลูกหน้ี ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงน้ีโดยการกำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม 
  และบริษัทฯ ไดทำสัญญาประกันการสงออกบางสวนกับธนาคาร ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสำคัญ 
  จากการใหสินเช่ือ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาท่ีแสดงอยูใน 
  งบแสดงฐานะการเงิน 
 
  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
  บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะส้ันและเงินกูยืมระยะสั้นที่มีดอกเบ้ีย  
  บริษัทฯ มิไดใชตราสารอนุพันธเพ่ือบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียดังกลาว อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 
  สวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจาก 
  อัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯ จึงอยูในระดับต่ำ 
 
  สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสำหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตรา 
  ดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม 
  ถึงกอน) ไดดังนี้ 

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินลงทุนชั่วคราว 
ลูกหน้ีการคา 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 
หน้ีสินทางการเงิน 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

อัตราดอกเบี้ย 
ที่แทจริง 

 
รวม 

ไมมีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

ภายใน 
1 ป 

มากกวา 
1 ถึง 5 ป 

อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
ราคาตลาด 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

(รอยละตอป) (ลานบาท) 

 
0.25 - 0.75 
3.15 - 3.25 

- 
2.85 - 2.92 

 
 
 

7.40 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 
- 
- 
- 

4.70 
4.70 

 
- 

2.58 
2.58 

 
- 

373.80 
- 
- 

373.80 
 

- 
0.59 
0.59 

 
1.18 

- 
- 
- 

1.18 
 

- 
- 
- 

 
0.11 

- 
233.42 

- 
233.53 

 
121.96 

- 
121.96 

 
1.29 

373.80 
233.42 

4.70 
613.21 

 
121.96 

3.17 
125.13 
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สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินลงทุนชั่วคราว 
ลูกหน้ีการคา 
 
 
หน้ีสินทางการเงิน 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน 
 จากสถาบันการเงิน  
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

อัตราดอกเบี้ย 
ที่แทจริง 

 
รวม 

ไมมีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

ภายใน 
1 ป 

มากกวา 
1 ถึง 5 ป 

อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
ราคาตลาด 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

(รอยละตอป) (ลานบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 
0.25 - 0.75 

2.53 
- 
 
 
 
 

3.00-3.05 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

- 
- 
- 

 
- 

3.35 
- 

3.35 
 
 
 

68.60 
- 

68.60 

 
0.51 

- 
- 

0.51 
 
 
 

- 
- 
- 

 
0.20 

- 
235.58 
235.78 

 
 
 

- 
135.87 
135.87 

 
0.71 
3.35 

235.58 
239.64 

 
 
 

68.60 
135.87 
204.47 

  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
  บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับการขายสินคา การรับชำระคาสินคาและการซ้ือเครื่องจักรเปนเงินตรา 
  ตางประเทศ บริษัทฯ ไดตกลงทำสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพ่ือใชเปนเครื่องมือ 
  ในการบริหารความเสี่ยง 
  
  บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

หน้ีสินทางการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 
สกุลเงิน 

สินทรัพยทางการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม อัตราซื้อ อัตราขาย 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ดอลลารสิงคโปร  
ยูโร 
เยน 

1,866 
292 

- 
- 

2,524 
209 

- 
- 

146 
- 

40 
- 

193 
- 

40 
920 

32.5795 
25.5670 

- 
- 

30.3873 
24.6996 

- 
- 

32.9494 
- 

45.3223 
- 

30.7775 
- 

40.8603 
0.35796 

2556 2556 2556 2556 
(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) 

2555 2555 2555 2555 

  บริษัทฯ มีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ดังนี้  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 

950 

1,010 

31.28 - 32.80 

30.67 - 30.83 

5 กุมภาพันธ -  26 มีนาคม 2557 

20 กุมภาพันธ - 3 เมษายน 2556 

วันครบกำหนดตามสัญญา 

วันครบกำหนดตามสัญญา 

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 
จำนวนท่ีขาย 

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 
จำนวนท่ีขาย 

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

 
จำนวนท่ีขาย 

 
จำนวนท่ีขาย 

(พัน) 

(พัน) 

 
สกุลเงิน 

 
สกุลเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
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 31.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
  เน่ืองจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ จัดอยูในประเภทระยะส้ันและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียง 
  กับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดง 
  ในงบแสดงฐานะการเงิน 
  
  มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชำระหน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝายมีความ 
  รอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกำหนด 
  มูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสุดหรือกำหนดข้ึนโดยใชเกณฑ 
  การวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  
 
32. ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·Ø¹ 

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไวซึ่งความ
สามารถในการดำเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 
 บริษัทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใชอัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt-to-Equity Ratio) ตามงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.06:1 (2555: 
0.10:1) และ 0.10:1 (2555: 0.17:1) ตามลำดับ 
 

33. àËμØ¡ÒÃ³ �ÀÒÂËÅÑ§ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒÃÒÂ§Ò¹ 

 เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2557 ไดเกิดเหตุเพลิงลุกไหมที่ถังเก็บน้ำมันเช้ือเพลิงของโรงงานแหงที่ 1 ของบริษัทฯ ทำใหเกิดไฟลุกไหมและเกิด
ความเสียหายตอตัวถังเก็บน้ำมันเช้ือเพลิง ตัวอาคารเก็บวัสดุอะไหลเคร่ืองจักร และสตอกอะไหลเคร่ืองจักร ระบบน้ำ RO ที่ใชกับ Boiler ไฟฟา
แรงสูงเขาสูหมอแปลงไฟฟา แตไมมีความเสียหายตอตัวอาคารผลิตและเครื่องจักรในการผลิต ซึ่งมูลคาความเสียหายยังอยูระหวางการประเมิน
โดยบริษัทฯ และบริษัทประกันภัย 
 อยางไรก็ตาม โรงงานไดดำเนินการซอมและจัดหาทดแทนท่ีเก่ียวกับระบบงานตางๆ ที่จำเปนตอการผลิต เชน ระบบน้ำดี ระบบบำบัด          
น้ำเสีย และระบบไฟฟา จนสามารถทำการผลิตไดตามปกติ ตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 
 สำหรับมูลคาความเสียหาย ฝายบริหารของบริษัทฯมีความเช่ือมั่นวา การทำประกันภัยของบริษัทฯ ที่มีอยูสามารถครอบคลุมความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จะรับรูความเสียหายและรายไดจากการชดเชยความเสียหายน้ีไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดข้ึน 
 

34. ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔ§º¡ÒÃà§Ô¹ 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 
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I have audited the accompanying financial statements of President Rice Products Public Company Limited, which comprise the 
statement of financial position, in which the equity method is applied, as at 31 December 2013, and the related statements of 
comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant 
accounting policies and other explanatory information, and have also audited the separate financial statements of President Rice 
Products Public Company Limited for the same period. 
 
Management’s Responsibility for the Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
Auditor’s Responsibility 
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in accordance 
with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. 
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. 
The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the 
financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant 
to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in 
the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit 
also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by 
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 
 
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion. 
 
Opinion 
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of President 
Rice Products Public Company Limited as at 31 December 2013, and its financial performance and cash flows for the year then 
ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 
 
Emphasis of matter 
I draw attention to Note 4 to the financial statements regarding the change in accounting policy made due to the adoption of Thai 
Accounting Standard 12 Income Taxes. The Company has restated the financial statements, in which the equity method is applied, 
and the separate financial statements for the year ended 31 December 2012, presented herein as comparative information, to reflect 
the adjustments resulting from such change. The Company has also presented statement of financial position, in which the equity 
method is applied, and the separate statement of financial position as at 1 January 2012 as comparative information, using the same 
accounting policy for income taxes. My opinion is not qualified in respect of this matter. 
 
 
 
 
 
 
 
Siriwan Suratepin  
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4604 
 
Ernst & Young Office Limited 
Bangkok: 18 February 2014 
 
  

Independent Auditor’s Report 
To the Shareholders of President Rice Products Public Company Limited  
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.      

Financial statements in which 
the equity method is applied Separate financial statements  

31 December 
2013 

31 December 
2013 

31 December 
2012 

31 December 
2012 

 

1 January 
2012 

1 January 
2012 Note 

Assets  

Current assets  

Cash and cash equivalents  

Current investments  

Trade accounts receivable  

Inventories   

Other current assets   

Total current assets  

Non-current assets  

Investment in associated companies  

Other long-term investments   

Investment properties  

Property, plant and equipment   

Advances for construction  

 and equipment  

Intangible assets   

Deferred tax assets  

Other non-current assets   

Total non-current assets  

Total assets  

 

7 
8 

9, 10 
11 

 
 
 

12 
13 
14 
15 

 
 

16 
24 

4, 24 

(Unit: Baht) 

(restated) (restated) 

President Rice Products Public Company Limited 

Statements of financial position 

As at 31 December 2013 

  709,388  

 3,350,000  

 235,578,220  

 162,000,958  

 7,410,138  

 409,048,704  

 

 425,170,000  

 -  

 9,200,483  

 913,120,665  

  

17,280,421  

 7,206,110  

 8,103,462  

 536,456  

 1,380,617,597  

 1,789,666,301  

 

 15,236,758  

 -  

 222,707,157  

 171,410,576  

 5,280,557  

 414,635,048  

 

 425,170,000  

 3,350,000  

 9,200,483  

 839,228,155  

  

12,966,507  

 7,159,731  

 7,301,469  

 243,991  

 1,304,620,336  

 1,719,255,384  

 15,236,758  

 -  

 222,707,157  

 171,410,576  

 5,280,557  

 414,635,048  

 

 1,191,810,509  

 3,350,000  

 9,200,483  

 839,228,155  

  

12,966,507  

 7,159,731  

 7,301,469  

 243,991  

 2,071,260,845  

 2,485,895,893  

 

 1,287,771  

 373,800,000  

 233,423,000  

 121,433,898  

 8,381,751  

 738,326,420  

 

 446,670,000  

 4,704,000  

 9,200,483  

 927,465,960  

  

19,665,133  

 7,197,285  

 8,730,937  

 441,958  

 1,424,075,756  

 2,162,402,176  

 

 709,388  

 3,350,000  

 235,578,220  

 162,000,958  

 7,410,138  

 409,048,704  

 

 1,342,994,636  

 -  

 9,200,483  

 913,120,665  

 

 17,280,421  

 7,206,110  

 8,103,462  

 536,456  

 2,298,442,233  

 2,707,490,937  

 

  1,287,771  

 373,800,000  

 233,423,000  

 121,433,898  

 8,381,751  

 738,326,420  

 

 1,555,277,608  

 4,704,000  

 9,200,483  

 927,465,960  

  

19,665,133  

 7,197,285  

 8,730,937  

 441,958  

 2,532,683,364  

 3,271,009,784  
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 68,600,000 

135,872,291 

 

- 

4,681,355 

9,406,867 

218,560,513 

 

 

- 

38,265,834 

38,265,834 

256,826,347 

 

 

 

 

 

120,000,000 

 

 

 

120,000,000 

100,970,839 

 

12,000,000 

1,299,869,115 

- 

1,532,839,954 

1,789,666,301 

 67,204,229  

 129,196,166  

 

 -  

 6,989,296  

 8,604,960  

 211,994,651  

 

 

 -  

 34,455,905  

 34,455,905  

 246,450,556  

 

 

 

 

 

 120,000,000  

 

 

 

 120,000,000  

 100,970,839  

 

 12,000,000  

 1,239,833,989  

 -  

 1,472,804,828  

 1,719,255,384  

 67,204,229  

 129,196,166  

 

 -  

 6,989,296  

 8,604,960  

 211,994,651  

 

 

 -  

 34,455,905  

 34,455,905  

 246,450,556  

 

 

 

 

 

 120,000,000  

 

 

 

 120,000,000  

 100,970,839  

 

 12,000,000  

 2,013,440,061  

 (6,965,563) 

 2,239,445,337  

 2,485,895,893  

 -  

 121,964,728  

 

 590,084  

 8,491,492  

 13,876,746  

 144,923,050  

 

 

 2,582,130  

 44,871,640  

 47,453,770  

 192,376,820  

 

 

 

 

 

 150,000,000  

 

 

 

 149,704,014  

 427,714,993  

 

 15,000,000  

 1,377,606,349  

 -  

 1,970,025,356  

 2,162,402,176  

 68,600,000  

 135,872,291  

 

 -  

 4,681,355  

 9,406,867  

 218,560,513  

 

 

 -  

 38,265,834  

 38,265,834  

 256,826,347  

 

 

 

 

 

 120,000,000  

 

 

 

 120,000,000  

 100,970,839  

 

 12,000,000  

 2,224,659,314  

 (6,965,563) 

 2,450,664,590  

 2,707,490,937  

 -  

 121,964,728  

 

 590,084  

 8,491,492  

 13,876,746  

 144,923,050  

 

 

2,582,130  

 44,871,640  

 47,453,770  

 192,376,820  

 

 

 

 

 

 150,000,000  

 

 

 

 149,704,014  

 427,714,993  

 

 15,000,000  

 2,494,577,025  

 (8,363,068) 

 3,078,632,964  

 3,271,009,784  

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

President Rice Products Public Company Limited 

Statements of financial position (continued) 

As at 31 December 2013 

Financial statements in which 
the equity method is applied Separate financial statements  

31 December 
2013 

31 December 
2013 

31 December 
2012 

31 December 
2012 

1 January 
2012 

1 January 
2012 Note 

Liabilities and shareholders’ equity  

Current liabilities  

Short-term loans from financial institutions  

Trade and other payables  

Current portion of liabilities under  

 finance lease agreements   

Income tax payable   

Other current liabilities  

Total current liabilities  

Non-current liabilities  

Liabilities under finance lease agreements   

 - net of current portion   

Provision for long-term employee benefits  

Total non-current liabilities  

Total liabilities  

Shareholders’ equity  

Share capital  

 Registered  

  150,000,000 ordinary shares of Baht 1 each  

  (31 December 2012 and 1 January 2012:   

       120,000,000 ordinary shares of Baht 1 each)  

 Issued and fully paid up  

  149,704,014 ordinary shares of Baht 1 each  

     (31 December 2012 and 1 January 2012:   

  120,000,000 ordinary shares of Baht 1 each)  

Share premium  

Retained earnings  

   Appropriated - statutory reserve  

   Unappropriated  

Other components of sharehoders’ equity  

Total shareholders’ equity  

Total liabilities and shareholders’ equity  

17 
10, 18 

 
10, 19 

 
 
 
 
 

10, 19 
20 

 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

(Unit: Baht) 

(restated) (restated) 
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Financial statements in which 
the equity method is applied 

 
Separate financial statements  

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

 1,492,699,443  

 163,752,975  

 12,848,544  

 1,669,300,962  

 

 1,218,670,260  

 34,689,685  

 114,055,544  

 1,367,415,489  

 

 

 301,885,473  

 

 -  

  

301,885,473  

 (2,768,651) 

 299,116,822  

 (8,156,245) 

 290,960,577  

 

 

 (2,925,451) 

 -  

 -  

 (2,925,451) 

 288,035,126  

 

2.42 

 120,000,000  

 1,486,395,991  

 163,752,975  

 18,516,926  

 1,668,665,892  

 

 1,203,239,465  

 37,509,629  

 127,959,754  

 1,368,708,848  

 

 

 299,957,044  

 

 -  

  

299,957,044  

 (1,879,206) 

 298,077,838  

 (9,918,196) 

 288,159,642  

 

 

 -  

 -  

 -  

 -  

 288,159,642  

 

2.10 

 137,496,885  

 1,492,699,443  

 -  

 12,848,544  

 1,505,547,987  

 

 1,218,670,260  

 34,689,685  

 114,055,544  

 1,367,415,489  

 

 

 138,132,498  

  

320,537,846  

  

458,670,344  

 (2,768,651) 

 455,901,693  

 (8,156,245) 

 447,745,448  

 

 

 (8,981,095) 

 -  

 454,900  

 (8,526,195) 

 439,219,253  

 

3.73 

 120,000,000  

 1,486,395,991  

 -  

 18,516,926  

 1,504,912,917  

 

 1,203,239,465  

 37,509,629  

 127,959,754  

 1,368,708,848  

 

 

 136,204,069  

  

352,600,601  

  

488,804,670  

 (1,879,206) 

 486,925,464  

 (9,918,196) 

 477,007,268  

 

 

 3,570,505  

(1,746,882) 

 111,723  

 1,935,346  

 478,942,614  

 

3.47 

 137,496,885  

2013 2013 
 

2012 2012 Note 

Profit or loss:   

Revenues   

Sales   

Dividend income from associated company   

Other income   

Total revenues   

Expenses   

Cost of sales   

Selling expenses   

Administrative expenses   

Total expenses   

Profit before share of profit from       

   investment in associated company,    

   finance cost and income tax expenses   

Share of profit from investment in associated   

   companies   

Profit before finance cost and       

   income tax expenses   

Finance cost   

Profit before income tax expenses   

Income tax expenses   

Profit for the year   

  

Other comprehensive income:   

Actuarial gains (losses)    

Loss on change in value of available-for-sale investments    

Income tax effect   

Other comprehensive income for the year   

Total comprehensive income for the year   

Basic earnings per share    

Profit for the year   

Weighted average number of ordinary shares (Shares)   

10 
10, 12.2 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 

26 
 

(Unit: Baht) 

(restated) (restated) 

President Rice Products Public Company Limited 

Statement of comprehensive income 

For the year ended 31 December 2013 
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Financial statements in which 
the equity method is applied 

 
Separate financial statements  

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

President Rice Products Public Company Limited 

Statements of cash flows 

For the year ended 31 December 2013 
 

2013 2013 
 

2012 2012 

Cash flows from operating activities      

Profit before tax     

Adjustments to reconcile profit before tax to net cash      

 provided by (paid from) operating activities:     

    Depreciation and amortisation     

    Reversal of allowance for doubtful accounts     

    Allowance for diminution in inventory value (reversal)     

    Gain from disposal/write-off of equipment and intangible assets     

    Share of profit from investment in associated companies     

    Dividend income from associated company     

    Provision for long-term employee benefits     

    Unrealised (gain) loss on exchange      

    Interest income     

    Interest expenses     

Profit from operating activities before changes in     

 operating assets and liabilities     

Operating assets (increase) decrease     

 Trade accounts receivable     

    Inventories     

    Other current assets      

    Other non-current assets     

Operating liabilities increase (decrese)     

    Trade and other payables     

    Other current liabilities     

    Provision for long-term employee benefits     

Cash from operating activities     

    Cash paid for interest expenses     

    Cash paid for corporate income tax     

Net cash from operating activities     

 

(Unit: Baht) 

(restated) (restated) 

 299,116,822  

 

 

 73,605,837  

 (250,000) 

 86,895  

 (443,265) 

 -  

 (163,752,975) 

 3,114,903  

 147,554  

 (440,082) 

 2,326,405  

 

 213,512,094  

 

 (12,787,646) 

 9,322,723  

 (2,132,275) 

 (330,312) 

 

 2,145,465  

 745,906  

 (2,230,425) 

 208,245,530  

 (2,319,844) 

 (11,266,179) 

 194,659,507  

 

 298,077,838  

 

 

 78,264,445  

 -  

 (173,211) 

 (315,639) 

 -  

 (163,752,975) 

 8,423,439  

 (1,298,498) 

 (6,237,724) 

 1,725,870  

 

 214,713,545  

 

 3,698,096  

 40,740,271  

 1,309,317  

 (20,201) 

 

 (6,523,545) 

 4,475,708  

 (1,817,633) 

 256,575,558  

 (1,753,081) 

 (6,735,534) 

 248,086,943  

 

 455,901,693  

 

 

 73,605,837  

 (250,000) 

 86,895  

 (443,265) 

 (320,537,846) 

 -  

 3,114,903  

 147,554  

 (440,082) 

 2,326,405  

 

 213,512,094  

 

 (12,787,646) 

 9,322,723  

 (2,132,275) 

 (330,312) 

 

 2,145,465  

 745,906  

 (2,230,425) 

 208,245,530  

 (2,319,844) 

 (11,266,179) 

 194,659,507  

 

 486,925,464  

 

 

 78,264,445  

 -  

 (173,211) 

 (315,639) 

 (352,600,601) 

 -  

 8,423,439  

 (1,298,498) 

 (6,237,724) 

 1,725,870  

 

 214,713,545  

 

 3,698,096  

 40,740,271  

 1,309,317  

 (20,201) 

 

 (6,523,545) 

 4,475,708  

 (1,817,633) 

 256,575,558  

 (1,753,081) 

 (6,735,534) 

 248,086,943  
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163,752,975 

 -  

 -  

 -  

 -  

 472,000  

  

(142,985,925) 

 (4,313,914) 

 442,776  

 17,367,912  

 

 1,395,771  

 -  

 -  

 (227,950,560) 

 (226,554,789) 

 (14,527,370) 

 15,236,758  

 709,388  

 

 

 

 

 4,549,689  

 

 49,440  

 

163,752,975 

 (21,500,000) 

 (373,800,000) 

 3,350,000  

 (4,704,000) 

 353,045  

  

(100,152,018) 

 (2,384,712) 

 3,956,794  

 (331,127,916) 

 

 (68,600,000) 

 356,448,168  

 3,172,214  

 (207,401,026) 

 83,619,356  

 578,383  

 709,388  

 1,287,771  

 

 

 

 

 (7,628,396) 

 

 21,382  

 

163,752,975 

 -  

 -  

 -  

 -  

 472,000  

  

(142,985,925) 

 (4,313,914) 

 442,776  

 17,367,912  

 

 1,395,771  

 -  

 -  

 (227,950,560) 

 (226,554,789) 

 (14,527,370) 

 15,236,758  

 709,388  

 

 

 

 

 4,549,689  

 

 49,440  

 

163,752,975 

 (21,500,000) 

 (373,800,000) 

 3,350,000  

 (4,704,000) 

 353,045  

  

(100,152,018) 

 (2,384,712) 

 3,956,794  

 (331,127,916) 

 

 (68,600,000) 

 356,448,168  

 3,172,214  

 (207,401,026) 

 83,619,356  

 578,383  

 709,388  

 1,287,771  

 

 

 

 

 (7,628,396) 

 

 21,382  

 

Financial statements in which 
the equity method is applied 

 
Separate financial statements  

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

President Rice Products Public Company Limited 

Statement of cash flows (continued) 

For the year ended 31 December 2013 

2013 2013 
 

2012 2012 

Cash flows from investing activities     

Dividend received from associated company    

Increase in investments in associated company    

Increase in current investments    

Decrease in current investments     

Increase in restricted long-term investments     

Proceeds from disposal of equipment     

Cash paid for acquisition of plant,  

 equipment and intangible assets    

Increase in advances for construction and equipment    

Interest income    

Net cash from (used in) investing activities    

Cash flows from financing activities     

Increase (decrease) in short-term loans from financial institutions    

Proceeds from increase in share capital    

Repayment of liabilities under finance lease agreements     

Dividend paid    

Net cash from (used in) financing activities    

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents    

Cash and cash equivalents at beginning of year    

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

    

Supplementary disclosures of cash flows information    

Non-cash transaction from investing activities     

   Increase (decrease) in payables for purchases    

     of plant and equipment    

Non-cash transaction from financing activities    

   Increase in dividend payable    

 

(Unit: Baht) 

(restated) (restated) 
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President Rice Products Public Company Limited  

Notes to financial statements 

For the year ended 31 December 2013 

1. General information 

 President Rice Products Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in 
Thailand. The Company’s major shareholder is President Holding Co., Ltd., which was incorporated in Thailand.  The Company 
is principally engaged in the manufacture and sales of semi-instant foods both in local and overseas markets and its registered 
address is 304 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok. The Company has 2 factories, one of which is located at 115, 
Moo 15,  Soi Rai Khun Pen, Song Pol Road, Pakrad, Banpong, Ratchaburi, and the other is located at 158 Moo 15, Pakrad, 
Banpong, Ratchaburi. 
 
2.  Basis of preparation 

 2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards enunciated under  
  the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of  
  the Notification of the Department of Business Development dated 28 September 2011, issued under the Accounting  
  Act B.E. 2543. 
  
  The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial  
  statements in English language have been translated from the Thai language financial statements. 
  
  The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the  
  accounting policies. 
 
 2.2 The separate financial statements, which present investment in associated company under the cost method, have been  
  prepared solely for the benefit of the public. 
 
3.  New accounting standards  

 Below is a summary of accounting standards that became effective in the current accounting year and those that will 
become effective in the future. 
 (a) Accounting standards that became effective in the current accounting year 
 Accounting standards: 
  TAS 12  Income Taxes 
  TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance 
  TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
  
 Financial Reporting Standard: 
  TFRS 8  Operating Segments 
  
 Accounting Standard Interpretations: 
  TSIC 10  Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 
  TSIC 21  Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets 
  TSIC 25  Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders 
 
 Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets 
 These accounting standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and accounting treatment  
 guidance do not have any significant impact on the financial statements, except for the following accounting standard. 
  
 TAS 12 Income Taxes  
 This accounting standard requires an entity to identify temporary differences between the carrying amount of an asset or  
 liability in the statement of financial position and its tax base and recognise the tax effects as deferred tax assets or  
 liabilities subjecting to certain recognition criteria. The Company has changed this accounting policy in this current period  
 and restated the prior year’s financial statements, presented as comparative information, as though the Company had  
 initially recognised the tax effects as deferred tax assets or liabilities. The cumulative effect of this change in accounting  
 policy has been presented in Note 4 to the financial statements. 
 



115Annual Report 2013

 (b)  Accounting standards that will become effective in the future                  
       Effective date 
  Accounting Standards: 
   TAS 1 (revised 2012) Presentation of Financial Statements 1 January 2014 
   TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows 1 January 2014 
   TAS 12 (revised 2012) Income Taxes 1 January 2014 
   TAS 17 (revised 2012) Leases 1 January 2014 
   TAS 18 (revised 2012) Revenue 1 January 2014 
   TAS 19 (revised 2012) Employee Benefits 1 January 2014 
   TAS 21 (revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 1 January 2014 
   TAS 24 (revised 2012) Related Party Disclosures 1 January 2014 
   TAS 28 (revised 2012) Investments in Associates 1 January 2014 
   TAS 31 (revised 2012) Interests in Joint Ventures 1 January 2014 
   TAS 34 (revised 2012) Interim Financial Reporting 1 January 2014 
   TAS 38 (revised 2012) Intangible Assets 1 January 2014 
 
  Financial Reporting Standards: 
   TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 1 January 2014 
   TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 1 January 2014 
   TFRS 4 Insurance Contracts 1 January 2016 
   TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 1 January 2014 
   TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments 1 January 2014 
 
  Accounting Standard Interpretations: 
   TSIC 15 Operating Leases - Incentives 1 January 2014 
   TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the  1 January 2014 
      Legal Form of a Lease 
   TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 1 January 2014 
   TSIC 32 Intangible Assets – Web Site Costs 1 January 2014 
 
  Financial Reporting Standard Interpretations: 
   TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and  1 January 2014 
      Similar Liabilities 
   TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease 1 January 2014 
   TFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration  1 January 2014 
      and Environmental Rehabilitation Funds 
   TFRIC 7 Applying the Restatement Approach under TAS 29  1 January 2014 
      Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
   TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment 1 January 2014 
   TFRIC 12 Service Concession Arrangements 1 January 2014 
   TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 1 January 2014 
   TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 1 January 2014 
   TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 1 January 2014 

 The Company’s management believes that these accounting standards, financial reporting standards, accounting standard  
 interpretations and financial reporting standard interpretations will not have any significant impact on the financial  
 statements for the year when they are initially applied. 
 

4. Cumulative effect of changes in accounting policies due to the adoption of new accounting standard  

 During the current year, the Company made the changes described in Note 3 to the financial statements to its significant 
accounting policies, as a result of the adoption of Thai Accounting Standard 12 Income Taxes. The cumulative effect of the 
changes in the accounting policies has been separately presented in the statements of changes in shareholders’ equity. 
  
 The amounts of adjustments affecting the statements of financial position and the statements of comprehensive income are 
summarised below. 

8,103 

 

8,103 

7,301 

 

7,301 

7,301 

 

8,623 

8,731 

 

8,731 

8,103 

 

10,137 

8,731 

 

11,281 

(Unit: Thousand Baht) 

Statements of financial position 

Increase in deferred tax assets 

Increase in unappropriated retained  

 earnings 

Financial statements in which 
the equity method is applied Separate financial statements  

31 December 
2013 

31 December 
2013 

31 December 
2012 

31 December 
2012 

1 January 
2012 

1 January 
2012 
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(Unit: Thousand Baht) 
Financial statements in which 
the equity method is applied Separate financial statements  

For the year ended 31 December For the year ended 31 December 

 

 

 

- 

628 

628 

0.005 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

802 

802 

0.007 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

256 

802 

1,058 

0.009 

 

 

455 

 

- 

 

 

 

404 

628 

1,032 

0.008 

 

 

(238) 

 

349 

 

2013 2012 2013 2012 

Statements of comprehensive income  

Profit or loss: 

Increase in share of profit from investment in  

 associated company 

Decrease in income tax expenses 

Increase in profit 

Increase in basic earnings per share (Baht) 

Other comprehensive income: 

Income tax effect from 

 -  Actuarial gain (losses) 

 - Loss on change in value of available-for-sale  

  investments 

5. Significant accounting policies 

 5.1 Revenue recognition 
  a) Sales of goods 
   Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the  
   buyer.  Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after deducting discounts and  
   allowances. 
  b) Interest income 
   Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. 
  c) Dividends  
   Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established. 
 5.2 Cash and cash equivalents 
  Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original  
  maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions. 
 5.3 Trade accounts receivable  
  Trade accounts receivable are stated at the net realisable value.  Allowance for doubtful accounts is provided for the  
  estimated losses that may be incurred in collection of receivables.  The allowance is generally based on collection  
  experience and analysis of debt aging.  
 5.4 Inventories 
  Inventories are valued at the lower of cost (first-in, first-out basis) and net realisable value.  Cost of finished goods  
  includes direct materials, direct labour and production overhead. 
  
  Raw material, packaging and factory supplies are charged to production costs whenever consumed. 
   
  Allowance for diminution in inventory value is set up for expired or deteriorated inventories. 
 5.5 Investments 
  a) Investment in associated company is accounted for in the financial statements in which the equity method is applied    
   using the equity method. 
  b) Investment in associated company is accounted for in the separate financial statements using the cost method. 
  c) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, are stated at  
   cost net of allowance for loss on diminution in value (if any). 
  d) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded at  
   amortised cost. The premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the effective rate method with the  
   amortised/accreted amount presented as an adjustment to the interest income. 
  
  On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment  
  is recognised in profit or loss. 
 5.6 Investment properties 
  Investment properties, which are plots of land awaiting for sale, are measured initially at cost, including transaction  
  costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less allowance for loss on impairment  
  (if any). 
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  On disposal of investment properties, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the  
  asset is recognised in profit or loss in the period when the asset is derecognised. 
 5.7 Property, plant and equipment and depreciation 
  Land is stated at cost.  Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss  
  on impairment of assets (if any).   
  
  Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis over the  
  following estimated useful lives:  
 
  Building and structures   - 20 years 
  Machinery, equipment and utilities systems - 5, 10, 15 years 
  Furniture, fixtures, and office equipment - 5 years 
  Vehicles    - 5 years 
 
  Depreciation is included in determining income and no depreciation is provided on land and assets under construction  
  and installation. 
 
  An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are  
  expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when the  
  asset is derecognised.       
 5.8 Intangible assets and amortisation 
  Intangible assets, which are computer software, are initially recognised at cost. Following initial recognition, the  
  intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses (if any).  
 
  Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for  
  impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the  
  amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation  
  expense is charged to profit or loss. 
 
  Amortisation of computer software is calculated by reference to its costs on the straight-line basis over the estimated  
  useful lives of 5 years. 
 5.9 Goodwill  
  Goodwill is initially recorded at cost, which equals to the excess of cost of purchase of investment in ordinary share  
  over the fair value of the net assets acquired. If the fair value of the net assets acquired exceeds the cost of purchase of  
  investment in ordinary share, the excess is immediately recognised as gain in profit or loss. 
 
  Goodwill is carried at cost less accumulated impairment losses (if any) and is tested for impairment annually and when  
  circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Where the recoverable amount of the purchase of  
  investment in ordinary shares is less than the carrying amount, an impairment loss is recognised in profit or loss.  
  Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods. 
 5.10 Related party transactions 
  Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly or  
  indirectly, or which are under common control with the Company. 
   
  They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the  
  Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors and officers  
  with authority in the planning and direction of the Company’s operations. 
 5.11 Long-term leases  
  Leases of motor vehicles which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance  
  leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the  
  minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term  
  payables, while the interest element is charged to profit or loss over the lease period. The asset acquired under finance  
  leases is depreciated over the useful life of the asset. 
  
  Leases of property, plant or equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership are  
  classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight line  
  basis over the lease term. 
 5.12 Foreign currencies 
  The financial statements, in which the equity method is applied, and the separate financial statements are presented in  
  Baht, which is also the Company’s functional currency. 
 
  Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction.    
  Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at  
  the end of reporting period. 
   
  Gains and losses on exchange are included in determining income. 
 5.13 Impairment of assets 
  At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of assets whenever events or  
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  changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable  
  amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the  
  carrying amount. 
 
  An impairment loss is recognised in profit or loss. 
   
  In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment losses may no  
  longer exist or may have decreased, the Company estimates the asset’s recoverable amount. A previously recognised  
  impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s  
  recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of the asset  
  attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined  
  had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss. 
 5.14 Employee benefits 
  Short-term employee benefits 
  Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred. 
 
  Post-employment benefits and other long-term employee benefits 
  Defined contribution plans 
  The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by  
  employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s contributions are  
  recognised as expenses when incurred. 
 
  Defined benefit plans and other long-term employee benefits 
   The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon retirement under  
  labor law and other benefit plans for employees with the service years of more than 10 years. The Company treats these  
  severance payment obligations as a defined benefit plan. In addition, the Company provides other long-term employee  
  benefit plan, namely long service awards. 
  
  The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans is determined by a  
  professionally qualified independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method. 
  
  Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in other comprehensive  
  income. 
  
  Actuarial gains and losses arising from other long-term benefits are recognised immediately in profit or loss.  
  For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits in 2011, the Company elected to recognise the transitional  
  liability, which exceeds the liability that would have been recognised at the same date under the previous accounting  
  policy, through an adjustment to the beginning balance of retained earnings in 2011. 
 5.15 Provisions 
  Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an  
  outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can  
  be made of the amount of the obligation.  
 5.16 Income tax 
  Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax. 
  
  Current tax 
  Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on  
  taxable profits determined in accordance with tax legislation. 
 
  Deferred tax 
  Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their  
  carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period.  
  The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it recognise deferred tax  
  assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that future  
  taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can  
  be utilised. 
 
  At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets to the extent that  
  it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be  
  utilised. 
 
  The Company records deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are recorded directly  
  to shareholders’ equity. 
 5.17 Derivatives 
  Forward exchange contracts 
  Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates of exchange  
  ruling at the end of reporting period. Unrecognised gains and losses from the translation are included in determining  
  income. Premiums or discounts on forward exchange contracts are amortised on a straight-line basis over the contract  
  periods.  



119Annual Report 2013

6. Significant accounting judgments and estimates 

 The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires management to 
make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect 
reported amounts and disclosures and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and estimates are as 
follows: 
 6.1 Leases  
  In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to  
  use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred,  
  taking into consideration terms and conditions of the arrangement.  
 6.2 Allowance for doubtful accounts 
  In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based  
  upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic  
  condition.  
 6.3 Allowance for diminution in inventory value 
  In determining an allowance for diminution in inventory value, the management needs to make judgment in estimating  
  loss from expired or deteriorated inventories including the effect from the reduction of the net realisable value of  
  inventories.  
 6.4 Property plant and equipment and depreciation 
  In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives  
  and residual values of the Company’s plant and equipment and to review estimated useful lives and residual values  
  when there are any changes. 
  
  In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical basis  
  and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount.  
  This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review. 
 6.5 Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-term employee benefits 
  The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans is determined based on  
  actuarial techniques. Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary  
  increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 
 
7. Cash and cash equivalents 

141 

568 

709 

149 

1,139 

1,288 

2013 2012 

Cash 

Bank deposits  

Total 

(Unit: Thousand Baht) 

 As at 31 December 2013, bank deposits in savings accounts carried interests between 0.25 and 0.75 percent per annum  
 (2012: 0.25 and 0.75 percent per annum). 

8. Current investments 

- 

- 

3,350 

3,350 

154,000 

219,800 

- 

373,800 

2013 2012 

Fixed deposit 

Certificate of deposit from financial institution  

Government bond 

Total 

(Unit: Thousand Baht) 

 As at 31 December 2013, fixed deposit and certificate of deposit from financial institution carried interests between 3.15  
 and 3.25 percent per annum. 
  
 As at 31 December 2012, the Company had investment in government bond which will be due in November 2013. The  
 Company had pledged this investment to guarantee the electricity use as required in the normal course of the Company’s  
 business. 
 
9. Trade accounts receivable 

 The balances of trade accounts receivable as at 31 December 2013 and 2012, aged on the basis of due date, are summarised  
 below.  
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Age of receivables 
Related party (Note 10) 
Not yet due 

Past due - Less than 3 months 

Trade accounts receivable - related party 

Unrelated parties 
Not yet due 

Past due 

 -  Less than 3 months 

 -  6 - 12 months 

 -  Over 12 months 

Total 

Less:  Allowance for doubtful accounts 

Trade accounts receivable - unrelated parties - net 

Total trade accounts receivable - net 

(Unit: Thousand Baht) 

(Unit:  Million Baht) 

6,155 
1,390 
7,545 

 
178,538 

 
42,202 

7,011 
5,419 

233,170 
(5,137) 

228,033 
235,578 

6,848 
459 

7,305 
 

180,124 
 

45,712 
- 

5,419 
231,255 
(5,137) 

226,118 
233,423 

2013 2012 

10. Related party transactions 

 During the years, the Company had significant business transactions with related parties. Such transactions, which are 
summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon 
between the Company and those related parties. 

2013 2012 Transfer pricing policy 

Transactions with associated companies 
Purchases of goods and  raw materials 
Dividend income 
Transactions with related parties 
Sales of goods 
 
Purchases of goods and  raw materials 
 
Other expenses 

Market price with reference to purchase volume 
At the declared rate 
 
Mostly agreed price with average margin being  
agreed rate 
Price is agreed periodically, with reference to  
purchase volume or market price  
Price as stipulated in the agreement and agreed price 

5 
164 

 
36 

 
340 

 
9 

- 
164 

 
47 

 
370 

 
7 

 As at 31 December 2013 and 2012, the balances of the accounts between the Company and those related parties are as  
 follows:  

7,545 
7,545 

 
 

38,125 
 

14,673 
52,798 

 
 
 

- 
- 
 

- 
 

7,305 
7,305 

 
 

35,720 
 

13,467 
49,187 

 
 
 

3,172 
(590) 

 
2,582  

2013 2012 

Trade accounts receivable - related party (Note 9) 

Related company (holds 1 percent interest in the Company and has common  

 shareholders and directors) 

Total trade accounts receivable - related party 

Trade and other payables - related parties (Note 18) 

Related company (holds 1 percent interest in the Company and has common  

 shareholders and directors) 

Related companies (have common shareholders or have common  

 shareholders and directors) 

Total trade and other payables - related parties 

Liabilities under finance lease agreements - related party (Note 19) 

Related company (holds 32.62 percent interest in the Company and has  

 common shareholders) 

Liabilities under finance lease agreements 

Less: Portion due within one year 

Liabilities under finance lease agreements - related party  

- net of current portion   

(Unit: Thousand Baht) 
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37.515 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 

1,342,995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
1,342,995 

 
 

1,191,810 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
1,191,810 

 
 

425,170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

425,170 

 
 

425,170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,500 
446,670 

 
 

425,170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

425,170 

 
 

1,535,439 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,838 
1,555,277 

(Unit: Thousand Baht) 

(Unit: Thousand Baht) 

 Directors and management’s benefits 
 During the years ended 31 December 2013 and 2012, the Company had employee benefit expenses payable to its directors  
 and management as below. 

Short-term employee benefits 

Post-employment benefits and other long-term benefits  

Total  

32.0 

3.2 

35.2 

36.1 

1.2 

37.3 

2013 2012 

(Unit: Million Baht) 

11. Inventories 

2012 2012 2013 2013 2013 2013 

26,075 
102,336 

29,855 
2,354 
1,381 

162,001 

(218) 
- 
- 
- 
- 

(218) 

26,293 
102,336 

29,855 
2,354 
1,381 

162,219 

23,855 
66,415 
27,498 

2,066 
1,600 

121,434 

(45) 
- 
- 
- 
- 

(45) 

23,900 
66,415 
27,498 

2,066 
1,600 

121,479 

 
 

Cost 
Reduce cost to net 

realisable value 

 
 

Inventories - net 

Finished goods 

Raw materials 

Packaging 

Factory supplies 

Goods in transit   

Total 

12. Investment in associated companies  

 12.1 Details of associated companies 

31 
December 

2013 

(%) 

31 
December 

2012 

(%) 

31 
December 

2013 

31 
December 

2012 

(Restated) 

1 
January 

2013 

31 
December 

2013 

31 
December 

2012 

1 
January 

2012 

Investment  

Financial statements in which the 
equity method is applied 

Separate financial 
statements  

Shareholding 
percentage 

Paid-up 
capital 

Country of 
incorporation 

Type of 
business 

Company’s 
name 

President Bakery 

 Public Co., Ltd. 

 

 

 

Thai Instant 

 Products  

 Co., Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

Manufac-  

 turing and  

 sales of 

 bakery 

 products 

Manufactur- 

 ing and 

 sales of 

 products  

 from rice. 

 tapioca, 

 corn and 

 other 

 agriculture 

 crops 

  

 

 

 

 

Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand 

 
 

450,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240,000 

 
 

37.515 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

  On 15 October 2013, the Board of Directors’ Meeting of the Company No. 10/2556 passed a resolution to approve the  
  purchase in 60,000 new ordinary shares of Thai Instant Products Company Limited, which is incorporated and  
  domiciled in Thailand, to be a source of the Company’s key raw material, amounting to Baht 21,500,000, representing  
  25% of registered share capital of such company. 
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2012 2012 2013 2013 
(Restated) (Restated) 

Share of profit (loss) from investment in 
associated company during the year Dividend received during the year Company’s name 

Separate financial statements  
Financial statements in which  
the equity method is applied 

President Bakery Public Co., Ltd. 

Thai Instant Products Co., Ltd. 

Total 

320,538 
- 

320,538 

163,753 
- 

163,753 

354,262 
(1,662) 

352,600 

163,753 
- 

163,753 

(Unit: Thousand Baht) 

 12.3 Fair value investments 
  As at 31 December 2013, the fair value of investment in an associated company that are listed companies on the Stock  
  Exchange of Thailand, calculated based on the closing price of the shares as quoted on the Stock Exchange of Thailand  
  and in proportion to the Company’s shareholding, was approximately Baht 7,344 million (2012:  Baht 9,369 million).  
 12.4 Summarised financial information of associated company 
  Financial information of the associated company is summarised below. 

 12.2 Share of profit and dividend received 

Financial statements in which 
the equity method is applied 

Financial statements in which the 
equity method is applied 

Separate financial 
statements  

Separate financial 
statements  

 
944 

 
- 

 
6,440 

 
- 

 
854 

 
- 

 
5,940 

 
- 

 
943 

 
(7) 

 
6,442 

 
25 

 
850 

 
- 

 
5,942 

 
- 

Profit for the years ended 31 December Total revenues for the years ended 31 December Company’s name 

2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 

President Bakery  

 Public Co., Ltd. 

Thai Instant  

 Products Co., Ltd. 

(Unit: Million Baht) 

(Unit: Thousand Baht) 13. Other long-term investments 

2013 2012 

Investments - cost  

 
4,704 
4,704 

 
- 
- 

Investment in debt security held to maturity 

Government bond No. 2/2 years/2013 due A.D. 2015 

Total other long-term investments - net   

 As at 31 December 2013, the Company had pledged this investment to guarantee the electricity use as required in the normal  
 course of the Company’s business. 
 
14. Investment properties 

2013 2012 

11,496 
(2,296) 

9,200 

11,496 
(2,296) 

9,200 

Land awaiting for sale - cost 

Less: Allowance for impairment 

Net book value - net 

(Unit: Thousand Baht) 

 The fair value of the investment properties as at 31 December 2013 and 2012 amounted to approximately Baht 9 million,  
 which had been determined based on the valuation performed by an independent valuer based on market approach. 

Company’s name 

(Unit: Million Baht) 

2013 2013 2013 2012 2012 2012 

Paid-up capital  as at 
31 December 

Total assets as at 
31 December 

Total liabilities as a 
31 December 

5,010 
167 

450 
240 

4,774 
- 

450 
- 

1,229 
31 

1,206 
- 

President Bakery Public Co., Ltd. 

Thai Instant Products Co., Ltd. 
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(Unit: Thousand Baht) 

Total 

Assets under 
construction 

and 
installation Vehicles 

Furniture, 
fixtures and 

office 
equipment 

Machinery, 
equipment and 
utilities systems 

Building and 
structures Land 

Cost 

31 December 2011 

Additions 

Disposals/write-off  

Transfer in (transfer out) 

31 December 2012 

Additions 

Disposals/write-off  

Transfer in (transfer out) 

31 December 2013 

Accumulated depreciation 

31 December 2011 

Depreciation for the year 

Depreciation on  

 disposals/write-off  

31 December 2012 

Depreciation for the year 

Depreciation on  

 disposals/write-off  

31 December 2013 

Net book value 

31 December 2012 

31 December 2013 

Depreciation for the year 

2012 (Baht 66 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses) 

2013 (Baht 70 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses) 

 
102,201 
120,839 

- 
(49,041) 
173,999 

74,274 
- 

(123,788) 
124,485 

 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
 

173,999 
124,485 

 
48,079 
14,227 

- 
- 

62,306 
- 
- 
- 

62,306 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
 

62,306 
62,306 

 
451,838 

501 
- 

23,321 
475,660 

1,772 
- 

18,375 
495,807 

 
113,549 

22,275 
 

- 
135,824 

22,804 
 

- 
158,628 

 
339,836 
337,179 

 
646,133 

8,952 
(1,384) 
25,523 

679,224 
8,864 

(8,070) 
102,504 
782,522 

 
304,433 

47,086 
 

(1,374) 
350,145 

50,805 
 

(8,048) 
392,902 

 
329,079 
389,620 

 
14,014 

1,000 
(138) 

197 
15,073 

2,868 
(582) 
2,389 

19,748 
 

8,660 
2,094 

 
(119) 

10,635 
2,472 

 
(567) 

12,540 
 

4,438 
7,208 

 
20,311 

1,276 
(802) 

- 
20,785 

4,116 
(703) 

520 
24,718 

 
16,706 

1,418 
 

(802) 
17,322 

1,430 
 

(702) 
18,050 

 
3,463 
6,668 

 
1,282,576 

146,795 
(2,324) 

- 
1,427,047 

91,894 
(9,355) 

- 
1,509,586 

 
443,348 

72,873 
 

(2,295) 
513,926 

77,511 
 

(9,317 
582,120 

 
913,121 
927,466 

 
72,873 
77,511 

 As at 31 December 2013, the Company had an outstanding balance of work under construction of its second factory and  
 machinery installation totaling Baht 94 million (2012: Baht 128 million). This factory has partially operated since the year  
 2008. 
  
 As at 31 December 2013, certain equipment and vehicle items have been fully depreciated but are still in use.  The gross  
 carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to approximately Baht 238 million  
 (2012: Baht 225 million). 
 
16. Intangible assets  

Computer software 

Cost - 1 January 

Additions 

Write-off 

Cost - 31 December  

Less: Accumulated amortisation 

Net book value 

 

Amortisation expenses included in the profit or loss for the year 

2013 2012 

 
10,990 

630 
(51) 

11,569 
(4,372) 

7,197 
 

639 

 
10,250 

740 
- 

10,990 
(3,784) 

7,206 
 

694 

(Unit: Thousand Baht) 

 
15. Property, plant and equipment 
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 As at 31 December 2013, the Company had an outstanding balance of computer software under installation totalling Baht  
 5.7  million (2012: Baht 5.9 million). 
 
17. Short-term loans from financial institutions 

2013 2013 2012 2012 

Interest rate (percent per annum) 

- 
- 

- 68,600 
68,600 

3.00 - 3.05 
 

Short-term loans from financial institutions 

Total 

(Unit: Thousand Baht) 

(Unit: Thousand Baht) 

(Unit: Thousand Baht) 

(Unit: Million Baht) 

18. Trade and other payables 

2013 2012 

48,274 
39,726 

5,659 
913 

16,845 
10,547 

121,964 

51,996 
43,632 
13,288 

802 
11,412 
14,742 

135,872 

Trade payables - related parties (Note 10) 

Trade payables - unrelated parties 

Payables for purchases of assets 

Other payables - related parties (Note 10) 

Other payables - unrelated parties 

Accrued expenses  

Total trade and other payables 

19. Liabilities under finance lease agreements 

2013 2012 

 
3,554 
(382) 
3,172 
(590) 

 
2,582 

 
- 
- 
- 
- 
 

- 

Liabilities under finance lease agreements - related party 

Liabilities under finance lease agreements 

Less: Deferred interest expenses  

Net 

Less: Portion due within one year 

Liabilities under finance lease agreements - related party    

 - net of current portion 

 During the current year, the Company has entered into the finance lease agreements with leasing companies for lease of  
 motor vehicles for use in operations, whereby it is committed to pay rental on a monthly basis. The terms of the agreements  
 are generally 4 years. Finance lease agreements are non-cancelable. 
  
 Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as follows: 

1 - 4 years Less than 
1 year 

As at 31 December 2013 

Total 

2.80 
(0.22) 

2.58 

0.76 
(0.17) 

0.59 

3.56                                                                                                                                                                                                          
(0.39) 

3.17 

Future minimum lease payments 

Deferred interest expenses 

Present value of future minimum lease payments  
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20. Provision for long-term employee benefits  

23,841 
3,600 

917 
(130) 
2,925 

- 
 

31,153 
4,538 
1,081 
(378) 

 
36,394 

10,615 
2,496 

242 
(2,100) 
(2,258) 
(1,882) 

 
7,113 
2,558 

247 
(1,440) 

 
8,478 

34,456 
6,096 
1,159 

(2,230) 
667 

(1,882) 
 

38,266 
 7,096 
1,328 

(1,818) 
 

44,872 
 

Provision for employee 
retirement benefits 

Other long-term employee 
benefits 

 
Total 

Defined benefit obligation as  

at 1 January 2012 

Current service cost 

Interest cost 

Benefits paid during the year 

Actuarial (gain) loss 

Past service costs 

Defined benefit obligation as  

at 31 December 2012 

Current service cost 

Interest cost 

Benefits paid during the year 

Defined benefit obligation as  

at 31 December 2013 

(Unit: Thousand Baht) 

(Unit: Thousand Baht) 

 During the year 2012, the Company amended its other long-term employee benefit plan, resulting in a decrease of Baht 1.9  
 million in its liabilities related to past service costs. The Company recognised past service costs immediately as expenses in  
 profit or loss. 
 
 Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss were as follows: 

2013 2012 

7,096 
1,328 

- 
- 

8,424 

6,096  
1,159 

(2,258) 
(1,882) 

3,115 

Current service cost  

Interest cost  

Actuarial gains recognised during the year 

Past service costs recognised during the year 

Total expense recognized in profit or loss 

 Line items under which such expenses are included in selling and administrative expenses in profit or loss. 
  
 No cumulative amount of actuarial gains or losses recognised in other comprehensive income and taken as part of retained  
 earnings of the Company as at 31 December 2013 (2012: Baht 2.9 million). 
 
 Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows: 

2013 
(% per annum) 

2012 
(% per annum) 

3.47 
1.50 - 5 

7 - 47 

3.47 
1.50 - 5 

7 - 47 

Discount rate 

Future salary increase rate (depending on categories of employees) 

Staff turnover rate (depending on age and categories of employees) 

 Amounts of defined benefit obligations for the current and previous two periods are as follows: 

Total Total 

Other long-
term employee 

benefits 

Other long-
term employee 

benefits 

Provision for 
employee 

retirement 
benefits 

Provision for 
employee 

retirement 
benefits  

Experience adjustments arising on the 
plan liabilities Defined benefit obligations 

Year 2013 

Year 2012 

Year 2011 

36,394 
31,153 
23,841 

8,478 
7,113 

10,615 

44,872 
38,266 
34,456 

- 
342 

- 

- 
(1,682) 

- 

- 
(1,340) 

- 

(Unit: Thousand Baht) 
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(Unit: Thousand Baht) 

(Unit: Thousand Baht) 

(Unit: Thousand Baht) 

21. Share capital  

 On 24 April 2013, the Annual General Meeting of the Company's shareholders No. 1/2013 passed a resolution to approve 
the increase of the Company’s registered capital of Baht 30 million from Baht 120 million (120 million ordinary shares of Bath 1 
each) to Baht 150 million (150 million ordinary shares of Baht 1 each), by issuing 30 million new ordinary shares with a par 
value of Bath 1 each, for offer to existing shareholders of the Company in purchasing rights ratio 4:1 at Baht 12 per share. The 
Company registered the share capital increase with the Ministry of Commerce on 3 May 2013. 
 During May 2013, the Company received payment of 29,704,014 additional issued ordinary shares, amounting to Baht 
356,448,168.  As a result, paid-up share capital of the Company equaled Baht 149,704,014 (149,704,014 ordinary shares of Baht 
1 each) and share premium increased to be Baht 427,714,993. The Company registered the increase of its paid-up share capital 
with the Ministry of Commerce on 7 June 2013. 
 
22.  Statutory reserve 

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory 
reserve at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 
10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. 
 
23.  Expenses by nature 

 Significant expenses by nature are as follows: 

2013 2012 

803,504 
2,393 

269,352 
90,014 
78,150 
19,686 

854,632 
(12,244) 
221,723 
110,389 

73,606 
18,116 

Raw materials, packaging and finished goods purchased for sale used 

Changes in inventories of finished goods (increase) decrease 

Salaries and wages and other employee benefits 

Fuel and utilities expenses 

Depreciation and amortisation expenses 

Export expenses 

24.  Income tax  

 Income tax expenses for the years ended 31 December 2013 and 2012 are made up as follows: 

2013 2013 2012 
(Restated) 

2012 
(Restated) 

Separate  
financial statements 

Separate  
financial statements 

Financial statements in which 
the equity method is applied   

10,546 
 

(628) 
9,918 

8,958 
 

(802) 
8,156 

10,546 
 

(628) 
9,918 

8,958 
 

(802) 
8,156 

Current income tax: 

Current income tax charge 

Deferred tax: 

Relating to origination and reversal of temporary differences   

Income tax expenses reported in profit or loss 

 The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the year ended 31 December  
 2013 and 2012 are as follows: 

Deferred tax relating to actuarial losses 

Deferred tax relating to components of loss on change 

 in value of available-for-sale investments 

2013 2013 2012 
(Restated) 

2012 
(Restated) 

Financial statements in which 
the equity method is applied 

(238) 
 

349 
111 

- 
 

- 
- 

- 
 

- 
- 

455 
 

- 
455 

 Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rates for  
 the years ended 31 December 2013 and 2012 
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486,925 
20% 

 
97,385 

 
(17,051) 

125 
 

(21) 
(70,520) 
(87,467) 

 
9,918 

299,117 
23% 

 
68,796 

 
(21,833) 

(1,091) 
 

(53) 
(37,663) 
(60,640) 

 
8,156 

298,078 
20% 

 
59,616 

 
(17,051) 

125 
 

(21) 
(32,751) 
(49,698) 

 
9,918 

455,902 
23% 

 
104,857  

 
(21,833) 

(1,091) 
 

(53) 
(73,724) 
(96,701) 

 
8,156 

Accounting profit before tax 

Applicable tax rate 

Accounting profit before tax multiplied  

 by applicable  

Effects of: 

 Promotional privileges (Note 25) 

 Non-deductible expenses 

 Additional expense deductions  

  allowed 

 Income not subject to tax 

Total 

Income tax expenses reported in the statements  

 of comprehensive income  

2013 2013 2012 
(Restated) 

2012 
(Restated) 

Separate financial statements  
Financial statements in which 
the equity method is applied 

(Unit: Thousand Baht) 

(Unit: Thousand Baht) 
 The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows: 

Deferred tax assets 

 Allowance for doubtful accounts 

 Allowance for diminution in value of inventories 

 Allowance for asset impairment 

 Provision for long-term employee benefits 

Total  

(Restated) 

Statements of financial position 

As at 1 January 2012 As at 31 December 2012 As at 31 December 2013 

1,027 
44 

459 
6,573 
8,103 

1,027 
6 

459 
7,239 
8,731 

1,085 
30 

459 
5,727 
7,301 

 In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax rate from 30 percent to 23 percent in  
 2012, and then to 20 percent from 2013. In addition, in order to comply with the resolution of the cabinet, in December  
 2011, the decreases in tax rates for 2012 - 2014 were enacted through a royal decree. The Company has reflected the  
 changes in the income tax rates in its deferred tax calculation, as presented above.  
 
25. Promotional privileges 

 The Company has received promotional privileges from the Board of Investment for manufacture of instant foods and semi-
instant foods, pursuant to the promotion certificate No. 1042(3)/2548 issued on 18 January 2005. Subject to certain imposed 
conditions, the privileges are effective as from 10 March 2004 with the capacity of 33,300 tons per annum. 
  
 Significant privileges under this certificate 
 a) Exemption from import duty on machinery, manufactured as from 1993, as approved by the Board. 
 b) Exemption from corporate income tax on net income from the promoted operations for a period of eight years,  
  commencing as from the date of first earning operating income.   
 c) Exemption from income tax on dividends received from the promoted operations during the corporate income tax  
  exemption period. 
 e) Exemption from import duty on raw and essential materials imported for use specifically in producing for export for a  
  period of one year as from the date of first import. 
 f) Exemption from import duty on items imported for re-export for a period of one year as from the date of first import. 
 
 The Company commenced generating revenues from the promotion certificate No. 1042(3)/2548 in January 2008.  
 
 The Company’s operating revenues for the years are below shown divided according to promoted and non-promoted  
 operations. 
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(Unit: Thousand Baht) 

(Unit: Million Baht) 

(Unit: Million Baht) 

2013 2013 2013 2012 2012 2012 

Total Non-promoted operations Promoted operations 

 
361,734 
233,395 
595,129 

 
536,402 
354,865 
891,267 

 
898,136 
588,260 

1,486,396 

 
940,917 
551,782 

1,492,699 

 
326,027 
263,507 
589,534 

 
614,890 
288,275 
903,165 

Sales 

 Domestic sales 

 Export sales 

Total sales  

26. Earnings per share  

 Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year (excluding other comprehensive income) by the 
weighted average number of ordinary shares in issue during the year.   
 
27. Segment information  

 Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed by 
the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and assess its 
performance. The chief operating decision maker has been identified as Managing Director.  
 The Company is principally engaged in the manufacture and sales of semi-instant foods. Its operations are carried on only 
in Thailand. The Company sells its products in both domestic and overseas markets, which could be summarised as follows:  

2013 2012 

898 
588 

1,486 

941 
552 

1,493 

Revenue from domestic sales  

Revenue from export sales  

Total revenue from sales  

 The Company’s revenue from domestic sales and export sales for the year ended 31 December 2013, could be summarised  
 as follows.   

Revenue from domestic sales  

Revenue from export sales  

Total revenue from sales 

2013 

(%) 

2012 

(%) 

60.4 
39.6 

100.0 

63.0 
37.0 

100.0 

 Segment performance is measured based on operating profit or loss, on a basis consistent with that used to measure  
 operating profit or loss and total assets in the financial statements. As a result, all of the revenues, operating profits and  
 assets as reflected in these financial statements pertain to the aforementioned reportable operating segment and geographical  
 area. 
  
 The revenue from domestic sales for the year ended 31 December 2013 were from a main domestic customer, in amount of  
 Baht 847 representing about 94% of total revenue from domestic sales for the respective periods (2012: amount of Baht 879  
 Representing about 93% of total revenue from domestic sales). 
 
28. Provident fund 

 The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 
2530.  Both employees and the Company contribute to the fund monthly at the rate of 3-5 percent of basic salary.  The fund, 
which is managed by TISCO Asset Management Co., Ltd., will be paid to employees upon termination in accordance with the 
fund rules. During the year 2013, the Company contributed Baht 4.4 million (2012:  Baht 3.6 million) to the fund. 
 
29. Dividend payment 

 During the years ended 31 December 2013 and 2012, the Company had dividend payments as follows: 
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Payment date Approved by 
Dividend 
per share  Total dividends  

  

 
117,600 

 
 
 

89,822 
 
 
 

207,422 
 

122,400 
 
 
 

105,600 
 
 
 

228,000 

 
0.98 

 
 
 

0.60 
 
 
 

1.58 
 

1.02 
 
 
 

0.88 
 
 
 

1.90 

 
23 May 2013 
 
 
 
16 October 2013 
 
 
 
 
 
24 May 2012 
 
 
 
24 October 2012 
 

Year 2013 

Dividend for the  

 second-half of 2012  

 
 
Interim dividend  

 for 2013 

 
 
  
Year 2012 

Dividend for the  

 second-half of  2011 

 
 
Interim dividend  

 for 2012 

Annual General Meeting of the  

 shareholders No. 1/2013  

 on 24 April 2013  

 (120 million ordinary shares) 

Board of Directors’ Meeting  

 No. 9/2013  

 on 17 September 2013                                                

 (149.7 million ordinary shares) 

 
 
Annual General Meeting of the    

 shareholders No. 1/2012  

 on 25 April 2012  

 (120 million ordinary shares) 

Board of Directors’ Meeting                      

 No. 9/2012  

 on 25 September 2012                    

 (120 million ordinary shares) 

(Thousand Baht) 

30.  Commitments and contingent liabilities 

 30.1 Capital commitments  
  The Company 
  a) The Company had total commitments of approximately Baht 16.8 million (2012: Baht 39.8 million) in respect of  
   outstanding construction contracts of factory office at Ratchaburi and agreement to purchase and assembly of new  
   machinery. 
  b) The Company had commitments of approximately Baht 11 million (2012: Baht 5.2 million) in respect of consulting  
   contract for information systems development. 
 
  Associated company 
  As at 31 December 2013, the associated company had capital commitments in respect of procurement agreements for  
  production machinery and equipment of approximately Baht 6.2 million (2012: Baht 1.6 million and JPY 153.8  
  million, totaling approximately Baht 57.8 million), in which the delivery is scheduled between January and February  
  2014. Moreover, its joint venture had capital commitments of approximately Baht 0.1 million (2012: Baht 0.1 million),  
  relating to the restaurant interior decoration and software development.  
 
 30.2 Operating lease commitments    
  The Company 
  The Company has entered into several lease agreements in respect of the office rental and related services agreements  
  and trademark rental agreement the Company made with a related company, which the terms of the agreements are  
  generally 3 years, and the residence rental and security service with lessors, which the terms of the agreements are  
  generally between 1 and 3 years.  
 
  Future minimum lease and related service payments required under these non-cancellable operating lease and service  
  contracts were as follows: 

(Unit: Million Baht) 

2013 

As at 31 December 

2012 
 

1.9 
1.7 

 
3.0 
0.1 

Payable within: 

 Less than 1 year 

 1 to 3 years  

  Associated company 
  The associated company has entered into several lease agreements in respect of the lease of land, office building space  
  and related services. The terms of the agreements are generally between 1 and 15 years.  
  
  Future minimum lease and related service payments under these non-cancellable operating lease contracts were as follows: 
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Payable within: 

 Less than 1 year 

 1 to 3 years  

 More than 5 years  

(Unit: Million Baht) 

2013 2013 

Associated company’s 
joint venture Associated company 

As at 31 December As at 31 December 

2012 2012 

11.7 
2.9 

- 

15.5 
8.4 

- 

12.7 
9.5 

- 

16.6 
10.8 

0.3 

 30.3 Long-term service commitments    
  Associated company 
  The associated company entered into a licensing agreement with an overseas company for a period of 1 year,  
  commencing from 19 July 2001 to 18 July 2002.  The agreement is automatically renewed for every 1 year.  The  
  associated company is committed to pay license fee on the basis and at the rate as stipulated under the agreement. The  
  fees for the year 2013 amounted to approximately Baht 0.2 million (2012: Baht 0.3 million).  
 
  Moreover, its joint venture has entered into license and technical assistance agreements with an overseas related  
  company for the use of a trademark and the receipt of information related to operation and management of restaurants.  
  Under the conditions of the license agreement, its joint venture is to pay an annual license fee as stipulated in the    
  agreement.  The license fees for the year 2013 amounted to approximately Baht 3.4 million (2012: Baht 3.2 million). 
 30.4 Long-term purchase commitments    
  Associated company 
  The associated company has commitments under natural gas purchase agreement for a period of 5 - 7 years. Under the  
  agreement, the associated company is committed to purchase natural gas at the following minimum quantity at the  
  price stipulated in the agreement. 

No. Period 
(Years) 

Expiry date 
Average minimum purchase 

quantity   

1 
2 
3 

5 
7 
7 

31 May 2014 
30 November 2017 
30 November 2020 

    175    per day 
   39,273   per annum 
   23,385   per annum 

(Million BTU) 

 30.5 Guarantees 
  The Company 
  As at 31 December 2013, the Company had commitment to pay a guarantee fee to the local branch of a foreign bank  
  for bank guarantee issued by bank to guarantee a gold class importer and exporter in the amount of Baht 2 million  
  (2012: Baht 2 million).  
 
  Associated company 
  As at 31 December 2013, the associated company had outstanding bank guarantees of approximately Baht 23.4 million  
  (2012: Baht 20.6 million) issued by the banks on behalf of the associated company in respect of certain performance  
  bonds as required in the normal course of the associated company's business. These included letters of guarantee  
  amounting to 19.4 million (2012: Baht 16.1 million) to guarantee electricity use, and Baht 4 million (2012: Baht 4.5  
  million) to guarantee contractual performance under the natural gas purchase agreement, among others. 
 30.6 Litigation 
  Associated company 
  As at 31 December 2013, the associated company was sued for damages totaling approximately Baht 35.5 million in   
  relation to traffic accidents.  
  
  At present, claims made in most of the cases total approximately Baht 30 million, the Court of First Instance has  
  ordered that the cases be temporarily struck, to await the final judgment in a criminal case which is still in the appeal  
  process. 
 
  In the other case, the claim is approximately Baht 5.5 million. The Appeal Court issued an order upholding the  
  judgment of the Court of First Instance, and ordered the associated company and other co-defendants to pay damages  
  of approximately Baht 2.1 million. However, the associated company filed an appeal with the Supreme Court and the  
  appeal is being considered by the Supreme Court. 
  
  The associated company has insurance that partially covers such claims for damages and the management believes that  
  the associated company will not suffer material losses (if any) as a result of this litigation. Therefore, the associated  
  company has not set aside provision for the contingent liability in its accounts. 
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31. Financial instruments 

 31.1 Financial risk management 
  The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 107 “Financial Instruments: 
  Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable, investments,  
  short-term loans and trade and other payables. The financial risks associated with these financial instruments and how  
  they are managed is described below. 
 
  Credit risk 
  The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable since it has a small number  
  of customers. The Company manages this risk by adopting appropriate credit control policies and procedures.  
  Furthermore, the Company has entered into a guarantee agreement with a bank for a part of export sales. The Company  
  therefore does not expect to incur material financial losses. The maximum exposure to credit risk is limited to the  
  carrying amounts of trade accounts receivable as stated in the statements of financial position. 
 
  Interest rate risk 
  The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, short-term investments and short- 
  term loans.  The Company does not use derivatives to manage its interest rate risk.  However, since most of the  
  Company’s financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the  
  market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.  
 
  Significant financial assets and liabilities classified by type of interest rates are summarised in the table below, with  
  those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the  
  repricing date if this occurs before the maturity date.  

Financial assets 

Cash and cash equivalents 

Current investments  

Trade accounts receivable 

Other long-term investments  

 

Financial liabilities 

Trade and other payables 

Liabilities under finance  

 lease agreements 

Effective interest 
rate 

 
Total 

Non-
interest 
bearing 

Within 
1 year 

1 - 5  
years 

Floating interest 
rate  

Fixed interest rates 

(% p.a.) (Million Baht) 

 
0.25 - 0.75 
3.15 - 3.25 

- 
2.85 - 2.92 

 
 
 
 

7.40 
 

As at 31 December 2013 

 
- 
- 
- 

4.70 
4.70 

 
- 
 

2.58 
2.58 

 
- 

373.80 
- 
- 

373.80 
 

- 
 

0.59 
0.59 

 
1.18 

- 
- 
- 

1.18 
 

- 
 

- 
- 

 
0.11 

- 
233.42 

- 
233.53 

 
121.96 

 
- 

121.96 

 
1.29 

373.80 
233.42 

4.70 
613.21 

 
121.96 

 
3.17 

125.13 

Effective interest 
rate 

 
Total 

Non-
interest 
bearing 

Within 
1 year 

1 - 5 
years 

Floating interest 
rate  

Fixed interest rates 

(% p.a.) (Million Baht) 

As at 31 December 2012 

 
0.25 - 0.75 

2.53 
- 
 
 
 

3.00-3.05 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
 

- 
- 
- 

 
- 

3.35 
- 

3.35 
 
 

68.60 
- 

68.60 

 
0.51 

- 
- 

0.51 
 
 

- 
- 
- 

 
0.20 

- 
235.58 
235.78 

 
 

- 
135.87 
135.87 

 
0.71 
3.35 

235.58 
239.64 

 
 

68.60 
135.87 
204.47 

Financial assets 

Cash and cash equivalents 

Current investments  

Trade accounts receivable 

 

Financial liabilities 

Bank overdrafts and short-term  

 loans from financial institutions 

Trade and other payables 
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  Foreign currency risk 
  The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from sales, collections and purchases of machinery that  
  are denominated in foreign currencies. The Company seeks to reduce this risk by entering into forward exchange  
  contracts when it considers appropriate. Generally, the forward contracts mature within one year. 
   
  The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are summarised below. 

US dollar 

Singapore dollar  

Euro  

Japanese yen 

Financial liabilities 

 
Foreign currency Financial assets Buying Selling 

Average exchange rate as at 31 December 

(Baht per 1 foreign currency unit) 

1,866 
292 

- 
- 

2,524 
209 

- 
- 

146 
- 

40 
- 

193 
- 

40 
920 

32.5795 
25.5670 

- 
- 

30.3873 
24.6996 

- 
- 

32.9494 
- 

45.3223 
- 

30.7775 
- 

40.8603 
0.35796 

2013 2013 2013 2013 
(Thousand) (Thousand) (Thousand) (Thousand) 

2012 2012 2012 2012 

  The outstanding forward exchange contracts are summarised below.  

US dollar 

US dollar 

950 

1,010 

31.28 - 32.80 

30.67 - 30.83 

5 February - 26 March 2014 

20 February - 3 April 2013 

Contractual maturity date 

Contractual maturity date 

Contractual exchange rate 
for amount sold 

Contractual exchange rate 
for amount sold 

(Baht per 1 foreign  currency unit) 

(Baht per 1 foreign  currency unit) 

 
Sold amount 

 
Sold amount 

(Thousand) 

(Thousand) 

 
Foreign currency 

 
Foreign currency 

As at 31 December 2013 

As at 31 December 2012 

31.2 Fair value of financial instruments 
 Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature and loans bear floating interest rates, 
their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in statements of financial position.  
 A fair value is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing 
parties in an arm’s length transaction.  The fair value is determined by reference to the market price of the financial instrument 
or by using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument. 
 
32. Capital management 
 The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate financial structure and 
preserves the ability to continue its business as a going concern.  
 The Company manages its capital position with reference to its debt-to-equity ratio. According to the statement of financial 
position, in which the equity method is applied, and the separate statement of financial position as at 31 December 2013, the 
Company’s debt-to-equity ratio was 0.06:1 (2012: 0.10:1) and 0.10:1 (2012: 0.17:1), respectively. 
 
33. Events after the reporting period 
 On 14 January 2014, fuel oil tank at the Company’s first factory had faced the fire incident. The fire damaged the fuel oil 
storage tank, the machinery’s spare part warehouse, spare part stocks, the RO system for boiler and high voltage electricity 
transmitted to the transformer. However, the Company’s factory building and machinery had no damage. The damages are being 
assessed by the Company and insurance company. 
 The repair and replacement for the work systems essential to the production, such as the water system, the waste water 
treatment system and the electricity system, have been completed.  The production resumed on 7 February 2014. 
For damages mentioned above, the Company’s management is virtually certain that the insurance will cover these losses. 
Therefore, the loss and income from insurance compensation will be recorded in the incurred period. 
 
34. Approval of financial statements 
 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 18 February 2014. 



133Annual Report 2013

 ( ) /  
Value of connected 

transactions (Million Baht) 

บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส (TF) 
Thai President Foods Public 
Co., Ltd.  (TF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บจก.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง     
Dai-ichi Packaging Co., Ltd. 
 
 
 
บจก. เพรซิเดนทอินเตอรฟูด 
President Interfood Co., Ltd. 
 
 
 
 
 
บจก.ไทยอันเปา ผลิตภัณฑ 
กระดาษ 
Thai Anbao Paper Products 
Co., Ltd. 
 
 
 
บจก. คิงสฟูด เอ็นเตอรไพรซ 
Kingfood Enterprise  
Co., Ltd. 
 

35.7 
248.4  

1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.5 
 
 
 
 

6.7 
 
 
 
 
 
 

34.8 
 
 
 
 
 
 

0.6 
 
 
 

47.3 
266.5  

0.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71.5 
 
 
 
 

6.1 
 
 
 
 
 
 

32.2 
 
 
 
 
 
 

0.4 
 
 

 / 
Conflict of interest person 

 / 
Nature of relationship 

/ 
Major Transactions 

2556/2013 2555/2012 

* ขายสินคาสำเร็จรูป  
*  ซื้อสินคาสำเร็จรูปและซื้อวัตถุดิบ 
*  เชาอาคาร เพ่ือเปนที่ตั้งสำนักงานใหญ  
 ชั้น 9 เน้ือที่ 260 ต.ร.ม. มีระยะเวลา 
 สัญญา  3  ป ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน  
 2556  ถึงวันที่  27 กันยายน 2559 
* Selling finished goods 
* Buying finished goods and  
 seasoning raw materials 
* Rent for the Headquarters building,   
 with a contract term of three years,  
 from September 28, 2013 to  
 September 27, 2016 
 
 
ซื้อวัสดุและคาใชจายแมพิมพ 
 
* Buying  packaging materials and  
 cylinder charges. 
 
 คานายหนา  และคาชิปปง 
 
 
* Commission and shipping costs. 
 
 
 
ซื้อวัสดุหีบหอและคาใชจายแมพิมพ 
 
 
* Buying  packaging materials 
 
 
 
 ซื้อวัตถุดิบ 
* Buying raw materials. 
 
 

ผูถือหุนและกรรมการรวมกันบางสวน  คือ  
* TF ถือหุนในสัดสวนรอยละ  1.21 
*  กรรมการรวมกัน 
   นายบุญเปยม เอ่ียมรุงโรจน 
   นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย 
 
* Common shareholders and  
 directors, as follows: 
* TF holds 1.21 % of the shares  
* Common directors 
 Mr. Boonpiam Eamroongroj 
 Mr. Apichart Thammanomai 
 
ผูถือหุนรวมกัน คือ  
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย 
Common shareholders   
Mr. Pipat Paniangvait 
 
ผูถือหุนและกรรมการรวมกันบางสวน คือ 
นายบุญเปยม เอ่ียมรุงโรจน 
นางสดใส หาญชนะ 
Common shareholders and  directors  
Mr. Boonpiam Eamroongroj 
Mrs. Sodsai  Hanchana 
 
ผูถือหุนและกรรมการรวมกันบางสวน  คือ 
ดร. พจนี พะเนียงเวทย 
นายพันธ พะเนียงเวทย 
Common shareholders and  director  
Dr. Pojjanee Paniangvait 
Mr.Pun Paniangvait 
 
ผูถือหุนรวมกัน คือ  
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย 
Common shareholders  
Mr. Pipat Paniangvait 

The Company has disclosed connected transactions in the Notes to Financial 

Statements, point 10: Businesses and Connected Transactions. In 2013, significant 

connected transactions were as follows:   

ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ã¹ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¢ŒÍ 10. –ÃÒÂ¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¡Ñº

¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ «Ö่§ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹·Õ่ÁÕÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞã¹»‚ 2556 ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ä Œ́´Ñ§¹Õ้ 

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ 
Connected transactions 
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ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน : 
รายการระหวางกันท่ีมีสาระสำคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวม และ
บริษัที่เก่ียวของกัน รวมถึงบุคคลที่เก่ียวโยงกันดังกลาว เปนรายการ          
ซึ่งสวนใหญเก่ียวเน่ืองกับการซ้ือขายสินคาและบริการ ไดผานการพิจารณา
จากผูสอบบัญชี และนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา
อนุมัติ เพ่ือดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม มีนโยบาย      
การกำหนดราคาท่ีเหมาะสม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการท่ีเกิดข้ึน
กับบุคคลภายนอก และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ 
บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน รวมถึงบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติในหลักการ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 (1)  
ใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกลาว หากธุรกรรมเหลาน้ัน 
มีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญา
ทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความ-
เก่ียวของ     

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน : ในการทำรายการ
ระหวางกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซ้ือ/ขายสินคาระหวางกัน ใหใชราคา
เชนเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไมมีราคาดังกลาว บริษัทฯ        
จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินคาหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต
เง่ือนไขท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน เพ่ือใหมั่นใจวาราคาดังกลาวสม
เหตุสมผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

นโยบายการทำรายการระหวางกันในอนาคต : คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริษัทฯ จะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคตวาจะเปนไปดวยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผล
ตอบแทนที่ยุติธรรม อยางไรก็ตามเนื่องจากรายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้น
สวนใหญเปนรายการท่ีดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ           
มีนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการ
ระหวางกันกับบริษัทฯ ที่เก่ียวของกันยังมีแนวโนมที่จะเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง
ในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความ-
เหมาะสมในเง่ือนไขและราคาที่เปนธรรมเปนหลักในการพิจารณา 

Necessity and reasonability of connected transactions : The 
significant connected transactions between the Company, the 
associated company and related companies as well as related 
persons were mostly related to purchases of goods and services 
which have been reviewed by the Auditor and submitted to the 
Audit Committee for approval. The purpose of the procedure is to 
ensure that connected transactions were fairly conducted, with 
prices appropriate and comparable to transactions conducted with 
outside parties and that there is no siphoning of interest between 
the Company and the associated company, related companies or 
related person. 

The Board of Directors passed a resolution granting approval 
in principle for management to enter into such transactions in 
accordance with the Securities and Exchange Act (No.4) B.E. 
2551, Section 89/12 (1), provided that the transactions have 
business terms and conditions similar to what a reasonable person 
would have with the general parties to an agreement under the 
same circumstances, using trading bargaining  power without the 
influence of the status of  Director, executive or related person. 

The procedure for approval of connected transactions : In 
entering into connected transactions between companies, in case 
of buying/selling, prices charged to outsiders shall be used.  In 
cases where there are no such prices, the Company will compare 
the prices of goods or services with outside prices under the same 
or similar condition, to ensure that the prices are reasonable and 
are for the Company’s maximum benefits. 

The policy for entering into connected transactions in the 
future : The Audit Committee and the Company will see to it that 
connected transactions that may arise in the future are reasonable 
and yield fair returns. However, most connected transactions are 
part of the normal business and the Company has a policy to enter 
into transactions in businesses that compliment each other. 
Therefore, connected transactions between related companies are 
likely to continue in the future, and the Company will continue to 
adhere to reasonableness, using appropriateness of the conditions 
and fair prices as the basis for consideration.   

มูลคา (ลานบาท) /  
Value of connected 

transactions (Million Baht) บุคคลที่อาจมีความขัดแยง / 
Conflict of interest person 

ลักษณะความสัมพันธ / 
Nature of relationship 

ลักษณะรายการที่สำคัญ/ 
Major Transactions 

2556/2013 2555/2012 

บจก. ไทยอินสแตนทโพรดักส 
Thai Instant Products  
Co., Ltd. 
 
 
บมจ.เพรซิเดนทเบเกอร่ี 
President Bakery  Public 
 Co., Ltd.  
 
 
บจก. เพรซิเดนทโฮลดิ้ง 
President  Holding   
Co., Ltd.  
 
 
 

บริษัทรวม บริษัทฯ ลงทุนในสัดสวน 
รอยละ 25 
The associated company,  
shareholding  25 % 
 
บริษัทรวม บริษัทฯ ลงทุนในสัดสวน 
รอยละ 37.51 
The associated company,  
shareholding  37.51 % 
 
ผูถือหุนรายใหญ ถือหุนในบริษัทฯ 
รอยละ 32.62 
Major shareholder, holds 32.62%  
of the shares 

ซื้อวัตถุดิบ 
 
* Buying raw materials 
 
 
เงินปนผลรับ 
 

*Dividend income 

 
 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (รถยนต) –
สุทธิ จากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป 
* Liabilities under finance lease  
 agreements (car) - related party  net  
 of current portion 

4.9 
 
 
 
 

163.7 
 
 
 
 

2.6 

เร่ิมลงทุน 
ป 2556 

Start investing 
on OCT 15, 

2013 
 
 

163.7 
 
 
 
 
 
 
- 
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คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 
• 140,750 (0.09%) หุน 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• ไมมี 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  
  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 
• 2552 - 2555 กรรมการผูจัดการ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  
  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 
• 2552 - 2554 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  
  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 
• 2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี จำกัด (มหาชน) 
  ผลิต และจำหนายขนมปงและเบเกอร่ี 
• 2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรซิเดนทอินเตอรฟูด จำกัด  
  ตัวแทนนายหนา 
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จำกัด (มหาชน) 
  ผลิต และจำหนายบะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป และขนมปงกรอบ 

¹ÒÂºØÞà»‚›ÂÁ àÍÕ่ÂÁÃØ‹§âÃ¨¹� 
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡ÓË¹´¤‹ÒμÍºá·¹ 

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 17 ¡Ã¡®Ò¤Á 2532 

 

ÍÒÂØ 62 »‚ 

Mr. Boonpiam Eamroongroj 
Chairman / Nomination and Remuneration Committee 

Date first appointed : 17 July 1989 

 

Age 62 Years 

Education background / Director skills and duties trainings 

• Master’s Degree in Business Administration, Thammasat University 
• Master’s Degree in Marketing, Thammasat University 
• Bachalor Degree in Machanical Engineering, Chulalongkorn University 
• Director Certification Program 
Shareholding (No. of shares) 

• 140,750 (0.09%)  
Relationship with Director 

• None 
The past 5 years of work experience 

• Present Chairman / Nomination and Remuneration Committee, President Rice Products Plc.    
  Manufacturer and exporter of instant rice products. 
• 2009 - 2012 Managing Director, President Rice Products Plc.    
  Manufacturer and exporter of instant rice products. 
• 2009 - 2011 Nomination and Remuneration Committee, President Rice Products Plc.    
  Manufacturer and exporter of instant rice products. 
• 2009 - Present Director, President Bakery Plc. 
  Manufacturer and distributor of bread and bakery products. 
• 2009 - Present Director, President Inter Foods Co., Ltd.  
  Export Agency 
• 2012 - Present Director, Thai President Foods Plc.  
  Manufacturer and distributor of instant noodles and biscuits. 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¼ÙŒºÃÔËÒÃ áÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ· 
Board of Directors, Management and Company Secretary Profile 
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คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (สมัครเขาอบรมในเดือนกรกฎาคม 2557) 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 

• 10,000 (0.01%) หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

• เปนนองของกรรมการลำดับที่ 7 ดร. พจนี  พะเนียงเวทย  

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย อินสแตนท โพรดักส จำกัด  

  ผลิต และจำหนายอาหารสำเร็จรูป 

• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย อันเปา ผลิตภัณฑกระดาษ จำกัด  

  ผลิต และจำหนายวัสดุหีบหอ 

• ปจจุบัน ที่ปรึกษาทางดานกีฬา  บริษัท เออีพี สแควร สปอรต แมเนจเมน จำกัด  

  ใหคำปรึกษาหรือจัดการงานกีฬา การแขงขันกีฬาทุกประเภท 

• ปจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด  

  ผลิต และจำหนายบรรจุภัณฑ 

• 2555 - 2556 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด  

  ผลิต และจำหนายบรรจุภัณฑ 

• 2552 - 2554 ผูชวยผูจัดการโรงงาน บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด  

  ผลิต และจำหนายบรรจุภัณฑ 

¹ÒÂ¾Ñ¹¸ � ¾Ðà¹ÕÂ§àÇ·Â � 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ 

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 24 àÁÉÒÂ¹ 2556 

 

ÍÒÂØ 38 »‚ 

Mr. Pun Paniangvait 
Managing Director 

Date first appointed : 24 April 2013 

 

Age 38 Years 

Education background / Director skills and duties trainings 

• Master of Law (LL.M) in Business Law (International Program), Chulalongkorn University 

• Director Accreditation Program (Attending in July 2014) 

Shareholding (No. of shares) 

• 10,000 (0.01%)  

Relationship with Director 

• As the brother of director No.7 Dr. Pojjanee Paniangvait  

The past 5 years of work experience 

• Present Managing Director, President Rice Products Plc. 

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

• Present Director, Thai Instant Product Co., Ltd. 

  Manufacture and distributor of delicatessen. 

• Present Director, Thai Anbao Paper Products Co., Ltd.     

  Manufacturer and distributor of packaging materials. 

• Present Sports consultant, AEP Square Sport Management Co., Ltd. 

  Counseling or sports management, Competitive sports. 

• Present Consultant, Dai-Ichi Packaging Co., Ltd. 

  Manufacture and distributor of packaging. 

• 2012 - 2013 Deputy Managing Director, Dai-Ichi Packaging Co., Ltd. 

  Manufacture and distributor of packaging. 

• 2009 - 2011 Assistant Factory Manager, Dai-Ichi Packaging Co., Ltd. 

  Manufacture and distributor of packaging. 
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¹Ò§Ê´ãÊ ËÒÞª¹Ð 
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ / ¼ÙŒª‹ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ 

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 28 àÁÉÒÂ¹ 2535 
 

ÍÒÂØ 54 »‚ 

Mrs. Sodsai Hanchana 
Executive Director / Assistant Managing Director 

Date first appointed : 28 Apirl 1992 

 

Age 54 Years 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  

• ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 

• 52,500 (0.04%) หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

• ไมมี 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

• 2552 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน) 

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

• 2552 - ปจจุบัน รักษาการ ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน) 

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว   

• 2555 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน) 

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว   

• 2552 - 2555 ผูจัดการการตลาด บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน) 

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว   

• 2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรซิเดนทอินเตอรฟูด จำกัด 

  ตัวแทนนายหนา 

Education background / Director skills and duties trainings 

• Master in Marketing, Thammasart University 

• Bachelor of Science (Food Science and Biotechnology) Chulalongkorn University 

• Director Accreditation Program   

Shareholding (No. of shares) 

• 52,500 (0.04%)  

Relationship with Director 

• None  

The past 5 years of work experience 

• 2009 - Present Executive Director, President Rice Products Plc.  

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

• 2009 - Present Acting R&D Manager, President Rice Products Plc.  

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

• 2012 - Present Assistant Managing Director, President Rice Products Plc.  

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

• 2009 - 2012 Marketing Manager, President Rice Products Plc.  

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

• 2009 - Present Director, President Inter Foods Co., Ltd.  

  Export Agency 
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คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
• อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program   
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 
• 120,000 (0.08%) หุน 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• ไมมี 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
• 2552 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  
  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 
• 2555 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  
  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว   
• 2552 - 2556 รักษาการ ผูจัดการโรงงาน บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  
  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว   
• 2552 - 2556 ผูจัดการบริหาร บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  
  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

Education background / Director skills and duties trainings 

• EX-MBA The National Institute of Development 
• Director Accreditation Program   
Shareholding (No. of shares) 

• 120,000 (0.08%)  
Relationship with Director 

• None  
The past 5 years of work experience 

• 2009 - Present Executive Director, President Rice Products Plc. 
  Manufacturer and exporter of instant rice products. 
• 2012 - Present Assistant Managing Director, President Rice Products Plc. 
  Manufacturer and exporter of instant rice products.   
• 2009 - 2013 Acting Factory Manager, President Rice Products Plc. 
  Manufacturer and exporter of instant rice products.   
• 2009 - 2013 Executive Manager, President Rice Products Plc. 
  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

¹Ò§ÊÒÇË·ÑÂÃÑμ¹� ¡ÇŒÒ§ Ô̈μμ�ÍÒÃÕÂ� 
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ / ¼ÙŒª‹ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ 

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 23 àÁÉÒÂ¹ 2534 

 

ÍÒÂØ 55 »‚ 

Ms. Hatairat Kwangchit - Aree 
Executive Director / Assistant Managing Director 

Date first appointed : 23 Apirl 1991 

 

Age 55 Years 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
• Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program ป 2548 
• อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program ป 2546 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 
• 2,500 (0.002%) หุน 

¹ÒÂÍÀÔªÒμÔ ¸ÃÃÁÁâ¹ÁÑÂ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 29 àÁÉÒÂ¹ 2539 

 

ÍÒÂØ 64 »‚ 

Mr. Apichart Thammanomai 
Director 

Date first appointed : 29 April 1996 

 

Age 64 Years 
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Education background / Director skills and duties trainings 

• Bachelor’s Degree in Political Science, Ramkhamhaeng University 
• Mini MBA in Management, Thammasat University  
• Director Certification Program 2005 
• Director Accreditation Program  2003 
Shareholding (No. of shares) 

• 2,500 (0.002%)  
Relationship with Director 

• None  
The past 5 years of work experience 

• 2009 - Present Director, President Rice Products Plc.    
  Manufacturer and exporter of instant rice products. 
• 2009 - Present Managing Director, President Bakery Plc.  
  Manufacturer and distributor of bread and bakery products. 
• 2009 - Present Director, Thai President Foods Plc.   
  Manufacturer and distributor of instant noodles and biscuits. 
• 2011 - Present Director, President Flour Mills Co., Ltd.   
  Manufacture and distributor of wheat flour. 
• 2013 Director, Kerry Flour Mills Co., Ltd.  
  Manufacturer and distributor of wheat flour. 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  

• ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวาเซาทอิสทเทิรน สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 

• 24,975 (0.02%) หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

• ไมมี 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

• 2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)   

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

• 2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลน บีมีเดีย จำกัด (มหาชน)  

  ธุรกิจบริการ / สื่อและส่ิงพิมพ 

´Ã. à¾็Þ¹ÀÒ ¸¹ÊÒÃÈÔÅ»Š 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 29 àÁÉÒÂ¹ 2539 
 

ÍÒÂØ 59 »‚ 

Dr. Pennapha Dhanasarnsilp 
Director 

Date first appointed : 29 April 1996 

 

Age 59 Years 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• ไมมี 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
• 2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  
  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปท่ีแปรรูปจากขาว 
• 2552 - ปจจุบัน กรรมการผูอำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี จำกัด (มหาชน)  
  ผลิต และจำหนายขนมปงและเบเกอร่ี 
• 2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จำกัด (มหาชน)  
  ผลิต และจำหนายบะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป และขนมปงกรอบ 
• 2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรซิเดนทฟลาวมิลล จำกัด  
  ผลิต และจำหนายสินคาจำพวกแปง 
• 2556 กรรมการ บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล จำกัด  
  ผลิต และจำหนายผลิตภัณฑแปงสาลี 
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Education background / Director skills and duties trainings 

• Doctoral of Business Administration, Nova Southeastern University, USA 
• MBA, Thammasart University 
• Director Accreditation Program   
Shareholding (No. of shares) 

• 24,975 (0.02%)  
Relationship with Director 

• None  
The past 5 years of work experience 

• 2009 - Present Director, President Rice Products Plc.  
  Manufacturer and exporter of instant rice products. 
• 2013 - Present Director, Plan B Media Plc.  
  Service / Media 
• 2009 - Present Executive Director, I.C.C. International Plc.  
  Distributor of consumer products 
• 2009 - Present Director, Thai Boonka fashion Co., Ltd.  
  School of fashion design 
• 2009 - Present Managing Director, 4 People Foods Co., Ltd.   
  Manufacturer and distributor of instant noodles, and biscuits 
• 2010 - Present Chairman, Pens Marketing and Distribution Co., Ltd.  
  Distributor of consumer products 
• 2012 - Present Director, Healthy Mania Co., Ltd.  
  Import and distributors 

• 2552 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน)   

  ตัวแทนจำหนายสินคาอุปโภคบริโภค 

• 2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย บุนกะ แฟช่ัน จำกัด   

  สถานศึกษาเปดสอนออกแบบเส้ือผา เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับ 

• 2552 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท 4พีเพิลฟูดส จำกัด  

  จำหนายบะหม่ีกึ่งสำเร็จรูปภายในและภายนอกประเทศ 

• 2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสตริบิวช่ัน จำกัด  

  จัดจำหนายสินคาอุปโภคบริโภค 

• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เฮลทตี้ แมเนีย จำกัด  

  นำเขา - จัดจำหนาย 

´Ã. ¾¨¹Õ ¾Ðà¹ÕÂ§àÇ·Â � 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 25 àÁÉÒÂ¹ 2550 
 

ÍÒÂØ 49 »‚ 

Dr. Pojjanee Paniangvait 
Director 

Date first appointed : 25 April 2007 

 

Age 49 Years 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  

• Ph.D., University of California, Davis  

• อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 

• 36,875 (0.02%) หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

• เปนพี่ของกรรมการลำดับที่ 2 นายพันธ พะเนียงเวทย  

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

• 2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  

  ผลิต และสงออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

• 2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย อันเปา ผลิตภัณฑกระดาษ จำกัด   

  ผลิต และจำหนายวัสดุหีบหอ 
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Education background / Director skills and duties trainings 

• Ph.D., University of California, Davis  
• Director Accreditation Program   
Shareholding (No. of shares) 

• 36,875 (0.02%)  
Relationship with Director 

• As the sister of director No. 2  Mr. Pun Paniangvait  
The past 5 years of work experience 

• 2009 - Present Director, President Rice Products Plc.  
  Manufacturer and exporter of instant rice products. 
• 2009 - Present Director, Thai Anpao Paper Products Co., Ltd.  
  Manufacturer and distributor of packaging materials. 
• 2011 - Present Director, President Flour Mills Co., Ltd.  
  Manufacture and distributor of wheat flour. 
• 2009 - Present Vice President, Thai President Foods Plc.  
  Manufacturer and distributor of instant noodles. 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

• 2552 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

• 2555 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

• 2552 - 2554 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

• 2552 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท รอคเวิธ จำกัด (มหาชน)  

  ผลิต และจำหนายเฟอรนิเจอร 

• 2552 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการวิชาการคณะท่ี 645 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

  หนวยงานของรัฐบาลกำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  

¾Åâ·¾ÔÈÒÅ à·¾ÊÔ·¸Ò 
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ /  

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡ÓË¹´¤‹ÒμÍºá·¹ 

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 25 àÁÉÒÂ¹ 2544 
 

ÍÒÂØ 81 »‚ 

LT.GEN. Phisal Thepsithar 
Chairman of Audit Committee / Independent Director 

Nomination and Remuneration Committee 

Date first appointed : 25 April 2001 

 

Age 81 Years 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี เทียบปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) 

• อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program 2002 

 Audit Committee Program 2009 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 

• ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

• ไมมี 

• 2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรซิเดนทฟลาวมิลล จำกัด   

  ผลิต และจำหนายสินคาจำพวกแปง 

• 2552 - ปจจุบัน รองผูอำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จำกัด (มหาชน)  

  ผลิต และจำหนายบะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป 
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Education background / Director skills and duties trainings 

• MBA Thammasat University  
• Higher Diploma  in Accounting Thammasat  University  
• Bachelor’s Degree in Commerce, Thammasat University  
• Bachelor’s Degree in Accounting, Thammasat University  
• Bachelor’s Degree in Laws, Thammasat University  
• Bachelor’s Degree in Dentistry, Mahidol University Second Class Honor 
• Training: Thai Institute of Directors, Director Certification Program 2002, Audit Committee Program 2009 
Shareholding (No. of shares) 

• None  
Relationship with Director 

• None  
The past 5 years of work experience 

• 2009 - Present Chairman of Audit Committee / Independent Director, President Rice Products Plc. 
  Manufacturer and exporter of instant rice products. 
• 2012 - Present Nomination and Remuneration Committee, President Rice Products Plc. 
  Manufacturer and exporter of instant rice products.   
• 2009 - 2011 Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, President Rice Products Plc. 
  Manufacturer and exporter of instant rice products.   
• 2009 - Present Chairman of Audit Committee / Independent Director, Rockworth Plc.  
  Manufacture and distributor of  furniture Ministry of Industry Thailand. 
• 2009 - Present Chairman of  Technical  Committee 645, Dentistry,  
  Thai Industrial Standards Institute Ministry of Industry Thailand. 

  หนวยงานของรัฐบาลกำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
• 2012 - Present Chairman of Audit Committee / Independent Director / Chairman of the Nomination and  
  Remuneration Committee, BTS Group Holding Plc., Transit 
• 2009 - 2012 Independent Director, President Bakery Plc.  
  Manufacturer and distributor of bread and  bakery products 

• 2555 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  

  บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด(มหาชน)  

  ธุรกิจระบบขนสงมวลชน 

• 2552 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี จำกัด (มหาชน)  

  ผลิต และจำหนายขนมปงและเบเกอร่ี 

¹ÒÂá¾·Â �ÊØÃ¾¨¹�  ÊØÇÃÃ³¾Ò¹Ôª 
¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ  

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 25 àÁÉÒÂ¹ 2544 

 

ÍÒÂØ 71 »‚ 

Dr. Surapoch Suwonpanich 
Audi Committee/Independent Director 

Date first appointed : 25 April 2001 

 

Age 71 Years 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program   
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 
• ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• ไมมี 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
• 2552 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  
  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 
• 2552 - 2554 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน   
• 2552 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท รอคเวิธ จำกัด (มหาชน) 
  ผลิต และจำหนายเฟอรนิเจอร 
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Education background / Director skills and duties trainings 

• MBA Thammasat University  

• Director Accreditation Program   

Shareholding (No. of shares) 

• None  

Relationship with Director 

• None 

The past 5 years of work experience 

• 2009 - Present Audit Committee / Independent Director, President Rice Products Plc. 

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

• 2009 - 2011 Nomination and Remuneration Committee, President Rice Products Plc. 

  Manufacturer and exporter of instant rice products.   

• 2009 - Present Audit Committee / Independent Director, Rockworth Plc. 

  Manufacturer and distributor of  furniture. 

ÃÈ. ÊÒÂÊ¹Á »ÃÐ´ÔÉ°´Ç§ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ  

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 5 Á¡ÃÒ¤Á 2552 

 

ÍÒÂØ 77 »‚ 

Associate Professor. Saisanom Praditdoung 
Audit Committee/Independent Director 

Date first appointed : 5 January 2009 

 

Age 77 Years 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  

• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 

• ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

• ไมมี 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

• 2552 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

• 2555 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย  

  สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย   

Education background / Director skills and duties trainings 

• M.S. (Food Science), Kasetsart University 

• Director Accreditation Program 

Shareholding (No. of shares) 

• None  

Relationship with Director 

• None 

The past 5 years of work experience 

• 2009 - Present Audit Committee / Independent Director, President Rice Products Plc. 

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

• 2012 - Present FOSTAT Consult, FOSTAT  
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Education background / Director skills and duties trainings 

• MBA Thammasat University  

• Master in Marketing, Thammasart University  

• Director Accreditation Program   

Shareholding (No.of shares) 

• None  

Relationship with Director 

• None 

The past 5 years of work experience 

• 2010 - Present Independent Director, Nomination and Remuneration Committee, President Rice Products Plc.  

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

• 2012 Nomination and Remuneration Committee, President Rice Products Plc.  

  Manufacturer and exporter of instant rice products.  

• 2009 - Present Audit Committee, Rockworth Plc.  

  Manufacturer and distributor of  furniture. 

• 2009 - Present Director, NaturaLife Asia Co., Ltd.  

  Distributor of pharmaceutical products. 

¹ÒÂ»ÃÐàÊÃÔ°  àμª¾ÒË¾§É � 
¼ÙŒª‹ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ 

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 3 Á¡ÃÒ¤Á 2555 
 

ÍÒÂØ 61 »‚  

Mr. Prasert Taechapahapong 
Assistant Managing Director 

Date first appointed : 3 January 2012 

 

Age 61 Years 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 
• 1,000 (0.001%) หุน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 

• ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

• ไมมี 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

• 2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)    

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

• 2555 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)    

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว   

• 2552 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอคเวิธ จำกัด (มหาชน)   

  ผลิต และจำหนายเฟอรนิเจอร 

• 2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แนลชัวรัลไลฟ เอเชีย จำกัด 

  ตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเวชภัณฑ 

¹ÒÂäªÂÃÑμ¹� à´ªä¡ÃÈÑ¡´Ô์ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ  

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 28 àÁÉÒÂ¹ 2553 

 

ÍÒÂØ 63 »‚ 

Mr. Chairat  Dejkraisak 
Independent Director 

Date first appointed : 28 April 2010 

 

Age 63 Years 
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¹ÒÂà¡ÕÂÃμÔªÑÂ ¶ÇÑÅÂÇÔªª¨ÔμÃ 
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁ 

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2552 

 

ÍÒÂØ 56 »‚ 

Mr. Kiettichai  Thawanyawitchajit 
Senior Engineer Management  

Date first appointed : 1 June 2009 

 

Age 56 Years 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  

• วทบ.เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 

• 750 (0.001%) หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

• ไมมี 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

• 2554 - ปจจุบัน ผูจัดการวิศวกรรม บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  

  ผลิต และสงออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

• 2552 - 2554 ผูบริหารอาวุโส ฝายวิศวกรรม บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จำกัด (มหาชน)  

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

   
Education background / Director skills and duties trainings 

• Bachelor of Science Chemical Technology, Chulalongkorn University 

Shareholding (No.of shares) 

• 750 (0.001%)  

Relationship with Director 

• None 

The past 5 years of work experience 

• 2011-Present Engineering Manager, President Rice Products Plc.   

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

• 2009 - 2011 Senior Engineer Management, President Rice Products Plc.   

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

¹.Ê.³Ñ°¡ÄμÒ  ÂÍ´ÇÈÔ¹ 
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹ / àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 1 Á¡ÃÒ¤Á 2544 

 

ÍÒÂØ 49 »‚ 

Ms. Nattakitta Yodvasin 
Accounting & Finance Manager / Company Secretary 

Date first appointed : 1 January 2001 

 

Age 49 Years 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  

• ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

• อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program,  

 Company Secretary Program- CSP รุน 28/2008 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 

• 35,350 (0.02%) หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

• ไมมี 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

• 2552 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  บมจ.เพรซิเดนทไรซโปรดักส  

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

• 2552 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท  บมจ.เพรซิเดนทไรซโปรดักส  

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 
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Education background / Director skills and duties trainings 

• B.B.A. (Accounting) Ramkhamhaeng University  

• MBA  Ramkhamhaeng University  

• Director Accreditation Program, Company Secretary Program- CSP, generation 28/2008 

Shareholding (No. of shares) 

• 35,350 (0.02%)  

Relationship with Director 

• None 

The past 5 years of work experience 

• 2009 - Present Accounting & Finance Manager, President Rice Products Plc.  

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

• 2009 - Present Company secretary, President Rice Products Plc.  

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

Education background / Director skills and duties trainings 

• Business Administration in General Management Assumtion University 

Shareholding (No.of shares) 

• 375 (0.0003%)  

Relationship with Director 

• None 

The past 5 years of work experience 

• 2009 - Present Export Manager, President Rice Products Plc.  

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  

• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 

• 375 (0.0003%) หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

• ไมมี 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

• 2552 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายการตลาดตางประเทศ บมจ.เพรซิเดนทไรซโปรดักส  

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

¹ÒÂ¸¹ºÑμÃ »ÃÐ ỐÉ°� 
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂ¡ÒÃμÅÒ´μ‹Ò§»ÃÐà·È 

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 1 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553 

 

ÍÒÂØ 43 »‚ 

Mr. Thanabat Pradit 
Export Manager 

Date first appointed : 1 July 2010 

 

Age 43 Years 
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Education background / Director skills and duties trainings 

• Food Technology, Rajamangala University of Technology, Bangpra 

Shareholding (No.of shares) 

• None 

Relationship with Director 

• None 

The past 5 years of work experience 

• 2013 Production Manager of Retort and Grain Drying segments, President Rice Products Plc.   

  Manufacturer and exporter of instant rice products. 

¹Ò§ÊÁ»Í§ à¼×Í¡ÊÕ 
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂ¼ÅÔμÊ‹Ç¹§Ò¹ Retort ¢ŒÒÇÍºáËŒ§ 

ÇÑ¹·Õ่ä Œ́ÃÑºáμ‹§μÑ้§¤ÃÑ้§áÃ¡ : 3 Á¡ÃÒ¤Á 2556 

 

ÍÒÂØ 42 »‚ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  

• เทคโนโลยีอาหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (จำนวนหุน) 

• ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

• ไมมี 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

• 2556 ผูจัดการฝายผลิตสวนงาน Retort ขาวอบแหง บมจ.เพรซิเดนทไรซโปรดักส  

  ผลิต และสงออกอาหารก่ึงสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 

Mrs. Sompong Phueaksri 
Production Manager of Retort and Grain Drying segments 

Date first appointed : 3 January 2013 

 

Age 42 Years 



ºÃÔÉÑ· à¾Ã«Ôà´¹· �äÃ«�â»Ã´Ñ¡Ê � ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 
President Rice Products Public Company Limited 

 
REGISTRATION NO. 
 

 
REGISTERED CAPITAL 
 
 

 
MAIN BUSINESS 
 

 
HEAD OFFICE 
 
 
 

 
FACTORY 
 
 
  

0107537000092 
 
 
150,000,000 บาท ทุนที่ออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว  
149,704,014 บาท แบงเปนหุนสามัญ 149,704,014 หุน  
มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 1 บาท 
 
ผลิต และสงออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากขาว 
 
 
304  อาคาร ทีเอฟ  ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป  กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย  

 0 2377 5145   0 2374 7956 
www.pr.co.th 
 
1) 115 หมู 15 ซอยไรคุณเพ็ญ ถนนทรงพล ตำบลปากแรต 
 อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 70110 
  032-201 503 - 4    032-201 248 
 
 
2) 158 หมู 15 ถนนทรงพล ตำบลปากแรต 
 อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 70110 
  032-719 599     032- 719 555 

¢ŒÍÁÙÅ·Ñ่Çä»¢Í§ºÃÔÉÑ· 
Company’s General Information 

ºØ¤¤ÅÍŒÒ§ÍÔ§Í×่¹æ 
Reference Person 

0107537000092 
 
 
150,000,000 Baht, Issued and Fully Paid  
149,704,014 Baht, Comprising 149,704,014  
Ordinary Shares, Par Value 1 Baht Per Share 
 
Manufacturer and exporter of instant rice  
products. 
 
304 TF Building,  Srinakarin Road, Huamark,  
Bangkapi Bangkok 10240, Thailand 
Tel. (66 2) 377 5145       Fax. (66 2) 374 7956 
www.pr.co.th 

1) 115 Moo 15 Soi Rai Khun Pen, Songpol Rd.,  
 Tumbol Pakrad Amphoe Banpong,  
 Ratchaburi Province 70110 
 Tel. 032-201 503 - 4  Fax. 032-201 248 
 
2) 158 Moo 15, Songpol Rd., Tumbol Pakrad 
 Amphoe Banpong, Ratchaburi Province 70110 
 Tel. 032-719 599  Fax. 032-719 555 

 
REGISTRAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUDITOR 
 
 
 
 

 
BANK 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด   
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 : 0 2229 2800  
 :  0 2359 1259 

TSD Call center: 0 2229 2888  
E-mail:  TSDCallCenter@set.or.th 
Website:  www.tsd.co.th 
 
 
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร 
บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด 
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารซิตี้แบงก 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
62 The Stock Exchange of Thailand Building, 
Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok  
10110,  Thailand 
Tel:  (66 2) 229 2800  
Fax:  (66 2) 359 1259 
TSD CALL CENTER : (66 2) 229 2888  
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th    
Website:  www.tsd.co.th 
 
Ms. Siriwan Suratepin 
Ernst & Young Office Limited 
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex 
193/136-137 Rajadapisek Road, Klongtoey, 
Bangkok 10110 
 
Bangkok Bank Public Company Limited 
Citibank, N.A 
Bank of Ayudhya Public Company Limited 
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