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″เรา″ คือผูผลิตแปงสาลีชั้นนํา โดยมุง เนนการพัฒนาสูความเปนเลิศ ทั้งในดานพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑอยางเปนมือ
ี
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
สาสนจากประธานกรรมการบริษัท
สาสนจากประธานกรรมการบริหาร
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายได
ทรัพยสินทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
ปจจัยความเสี่ยง
โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
- รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
- รายละเอียดเกีย่ วกับการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม

การกํากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบตอสังคม
รายการระหวางกัน
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบการเงินประจําป 2557
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก
ที่ตั้งสํานักงานและคลังสินคา

:
:
:

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหนายแปงสาลี
90/9 หมูที่ 1 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เลขทะเบียนบริษัท
:
0107553000131
โทรศัพท
:
0-2183-4570
โทรสาร
:
0-2183-4575
E-mail Address
:
info@tmill.co.th
Website
:
www.tmill.co.th
285,000,000 บาท (สองรอยแปดสิบหาลานบาท)
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว :
ประกอบดวยหุนสามัญ 285,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
เรียกชําระแลวจํานวน 285,000,000 หุน
เปนจํานวนเงิน 285,000,000 บาท (สองรอยแปดสิบหาลานบาท)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
บุคคลอางอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย
:
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259
TSD Call center: 0 2229-2888
E-mail : TSDCallCenter@set.or
Website: http://www.tsd.co.th
ผูแทนผูถือหุนกู

:

ไมมี

ผูสอบบัญชี

:

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดย
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
หรือ
นาย อําพล จํานงวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
หรือ
นางสาวยุพิน ชุมใจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 19 ยูนิต 4
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3980-7
โทรสาร 0-2231-3988
E-mial:amc@amc-mri.com
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

ผูตรวจสอบภายใน

:

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนายศักดิ์ศรี อําพวัน
267/1 ถนนประชาราษฎร สาย 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท : 0-2587-8080
โทรสาร : 0-2586-0301

ที่ปรึกษาทางการเงิน

:

ไมมี

ที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ
:
ไมมี

วิสัยทัศน
"เรา" คือผูผลิตแปงสาลีชั้นนํา โดยมุงเนนการพัฒนาสูความเปนเลิศ ทั้งในดานพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑอยางเปนมืออาชีพ

พันธกิจ
1. มุงมั่นอยางไมหยุดยั้งในการสงมอบผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงสุดแกลูกคาทุกกลุม
2. สงเสริมใหพนักงานมีภาวะความเปนผูนําในทุกระดับและสรางบรรยากาศใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
3. ใหความสําคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนแกผูถือหุน ดวยอัตราการเติบโตของผลกําไรอยางตอเนื่อง
4. เปนแบบอยางในดานความเปนมืออาชีพ ความโปรงใส และการดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล
5. เปนแบบอยางในการดําเนินธุรกิจตามมาตราฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกความรับผิดขอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
งบกําไรขาดทุน
(ลานบาท)
รวมรายได
ตนทุนและคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ
งบแสดงฐานการเงิน
(ลานบาท)
สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของผูถือหุน
อัตราสวนทางการเงิน
จํานวนหุนที่ออก (ลานหุน)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไรตอหุน (บาท)
เงินปนผลจายตอหุน (บาท)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
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2555

2556

2557

1,067.2
942.2
125.1
20.4
25.4
79.3

1,110.0
1,020.8
89.2
11.3
15.8
62.2

1,097.3
1,024.5
72.8
8.9
12.9
50.9

1,034.2
484.2
550.0

936.1
366.7
569.4

1,178.2
586.4
591.8

285
1.93
0.43
0.15
126.18
8.90
18.25
8.59
0.88

285
2.00
0.22
0.10
68.75
7.78
11.11
6.31
0.64

285
2.08
0.18
0.08
55.94
6.35
8.77
4.82
0.99
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

สาสนจากประธานกรรมการ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทของคนไทยอยูในภาค
ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม
เอ ไอ (mai) บริษัทฯ ผลิตแปงสาลีซึ่งควบคุมการผลิตภายใตระบบคุณภาพสุขอนามัย
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารอาทิเชน ISO 22000, GMP, HACCP และ
HALAL แปงสาลีเปนวัตถุดิบหลักที่นําไปผลิตอาหารไมวาจะเปน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
บะหมี่ ส ด ขนมป ง เค ก ซาลาเปา ปาท อ งโก และอื่ น ๆ ดั ง นั้ น การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมจะเติบโตตามความตองการบริโภคของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นหรือ
แนวโนมความนิยมในการบริโภคอาหารที่ผลิตจากแปงสาลีที่เพิ่มมากขึ้นเชนกัน

นายปรีชา อรรถวิภัชน
ประธานกรรมการ

ในป 2557 หากเปรียบเทียบกําไรสุทธิเฉพาะเฟส 1 โดยไมรวมคาใชจาย
เพื่อโครงการขยายกําลังการผลิตจํานวน 10.2 ลานบาทจะทําใหกําไรสุทธิต่ํากวาป
2556 เพียง 3.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.9 เทานั้น

นอกเหนือจากการใหความสําคัญกับการเติบโตในดานธุรกิจ มุงพัฒนาตลาดและสรางความสัมพันธกับลูกคา บริษัทฯ
ยังมุงเนนในเรื่องการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารงานภายในองคกรควบคูกันไป อีกทั้งดําเนินโครงการสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน เพื่อสรางความสัมพันธ แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสงเสริมใหชุมชนมีการพัฒนาในดานตางๆ
มากมาย
ทายสุดนี้ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณทีมบริหารของบริษัทฯ ที่
สามารถดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2557 ที่ผานมาใหมีการเติบโตอยางนาพอใจ รวมถึงพนักงานทุกทานสําหรับความ
ทุมเทความอุตสาหะและเปนกําลังสําคัญในการมีสวนรวมในการขยายธุรกิจ รวมถึงผูถือหุน ลูกคา คูคา และพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ที่ใหการสนับสนุนและไววางใจบริษัทดวยดีเสมอมา คณะกรรมการทุกทานพรอมทุมเทความสามารถในการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาท ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่แข็งแกรงอันนํามาซึ่งความยั่งยืนของบริษัทฯ
ตอไป

นายปรีชา อรรถวิภัชน
ประธานกรรมการ
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

สาสนจากประธานกรรมการบริหาร

ผลการดําเนินงานในป 2557 ของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด
(มหาชน) มีกําไรสุทธิรวม 50.9 ลานบาท ลดลงจากป 2556 เปนเงิน 11.3 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 18.1 ซึ่งสาเหตุสําคัญคือ คาใชจายเพื่อโครงการขยายกําลัง
การผลิต ซึ่งหากไมรวมคาใชจายกอนดังกลาวจะทําใหในป 2557 มีกําไรสุทธิรวม
59.2 ลานบาท โดยลดลงจากป 2556 เพียง 3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.9
เทานั้น
ป 2557 นับไดวาเปนอีกปหนึ่งที่สถานการณในตลาดมีภาวะการแขงขัน
สูง
รวมถึงสถานการณราคาขาวสาลีในตลาดโลกมีความผันผวนจึงทําใหฝาย
บริหารมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนกลยุทธตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ จึงสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดได ซึ่งนโยบายรวมถึงแผนกล
ยุทธในการบริหารตางๆ ที่เลือกใชนั้น ถือไดวาประสบความสําเร็จเมื่อดูจากผล
การดําเนินงานปกติ

นายประภาส ชุติมาวรพันธ
ประธานกรรมการบริหาร

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ตองขอขอบคุณ คณะผูบริหารและพนักงานทุกทาน ที่ทุมเทความรูความสามารถ
ทั้งหมดในการทํางาน รวมแรงรวมใจกันพัฒนาบริษัทฯ ใหเจริญเติบโตกาวหนา รวมทั้งขอขอบคุณผูถือหุน ลูกคา คูคา และ
พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ที่มีสวนชวยในการสนับสนุนและใหความไววางใจในคณะกรรมการบริหาร
ดวยดีเสมอมา คณะกรรมการบริหารขอใหคํามั่นวาจะมุงมั่น ตั้งใจ บริหารงานของบริษัท ดวยความรอบคอบ โปรงใส และ
ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง

นายประภาส ชุติมาวรพันธ
ประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

นายสมชัย วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

“บริษัท” ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ซึ่งทุกทานเปนกรรมการอิสระ
โดยประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูและประสบการณ
ทางดานการเงินการบัญชี ไดแก นายสมชัย วนาวิทย มีนายเอนก คําชุม และ นาย
เฉลิ ม ชั ย ว อ งไววิ ท ย เป น กรรมการ โดยผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต รวมทั้ ง การ
สงเสริมและผลักดันใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท และกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบที่
กําหนดไวโดยในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดย
เป น การประชุ ม เพื่อ พิ จ ารณาผลการสอบทานงบการเงิ น ประจํ า ไตรมาสและ
ตรวจสอบงบการเงินประจําป ตลอดจนรับทราบผลการตรวจสอบภายในประจํา
ไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําป ตลอดจนรับทราบผลการตรวจสอบ

ภายในประจําไตรมาสและการติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะจํานวน 4 ครั้ง โดยมีผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบ
ภายในรวมประชุมดวยทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมทุกครั้งทุกทานไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบและแสดงความคิดเห็น
อยางเปนอิสระตรงไปตรงมา รวมถึงไดมีการรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาในป 2557 กระบวนการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสมโดยงบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและครอบคลุม
ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชี
รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลในรายงาน
ทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือไดจึงเชื่อมั่นวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติอยางถูกตองตามกฏหมาย ขอบังคับ ตลอดจนระเบียบ
ตางๆ ไวอยางครบถวน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยกําหนดไว โปรงใส และเชื่อถือได

นายสมชัย วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

นายปรีชา อรรถวิภัชน
ประธานกรรมการ

นายประภาส ชุติมาวรพันธ
ประธานกรรมการบริหาร

นายสมชัย วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ

นายณรงค เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการบริหาร

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ
กรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท (ตอ)

ดร.สุภสร ชโยวรรณ
กรรมการ

นายชลัช ชินธรรมมิตร
กรรมการบริหาร

นายธนดล สุจิภิญโญ
กรรมการบริหาร

นายสมชาย ชินธรรมมิตร
กรรมการ

นายเฉลิมชัย วองไววิทย
กรรมการตรวจสอบ

นายเอนก คําชุม
กรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) เปนผูนําเขาวัตถุดิบจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เพื่อนํามาแปร
รูปเปนแปงสาลีและจําหนายใหแกลูกคาภายในประเทศ โดยบริษัทใชระบบแปรรูปแปงสาลีอัตโนมัติ (Computer Integrated
Manufacturing Practices : GMP) ภายใตระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดควบคุมวิกฤตของแปงสาลี (Hazard Analysis and
Critical Control Point : HACCP) อีกทั้งยังคํานึงถึงความปลอดภัยดานอาหารเปนสําคัญ จนทําใหแปงสาลีทุกกระสอบของ
บริษัทฯ ไดรับการยืนยันคุณภาพจาก ISO 22000 : 2005 (Food Safety) ทั้งนี้ ยังมีมาตรการการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability
Measures) เพื่อใหเกิดความมั่นใจสูงสุดในคุณภาพของแปงสาลีทุกกระสอบ รวมถึงยังเคยเขารวมโครงการระบบ THS 24000 :
2552 (Thailand Halal Standard) ซึ่งถือไดวาเปนโรงงานผลิตแปงสาลีแหงแรกในประเทศไทยที่ไดรับรองจากศูนยพัฒนา
ศักยภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑฮาลาลแหงประเทศไทย
1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดวิสัยทัศนของบริษัทดังนี้ “เรา” คือผูผลิตแปงสาลีชั้นนํา โดย
มุงเนนการพัฒนาสูความเปนเลิศทั้งในดานพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑอยางเปนมืออาชีพ และบริษัทฯ ไดกําหนดพันธกิจของ
บริษัทฯ ขึ้น ดังนี้
1. มุงมั่นอยางไมหยุดยั้ง ในการสงมอบผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงสุดแกลกู คาทุกกลุม
2. สงเสริมใหพนักงานมีภาวะความเปนผูนําในทุกระดับและสรางบรรยากาศใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
3. ใหความสําคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนแกผูถือหุน ดวยอัตราการเติบโตของผลกําไรที่อยูในระดับสูงอยาง
ตอเนื่อง
4. เปนแบบอยางในดานความเปนมืออาชีพ ความโปรงใส และการดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล
5. เปนแบบอยางในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้บริษัทฯ มีกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจภายในระยะ 2 - 3 ปขางหนา ดังนี้
o บริษัทฯ
จะผลักดันใหโรงงานสามารถใชกําลังการผลิตที่มีอยูไดอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเพื่อใหบริษัทฯ มีสินคามากพอสําหรับรองรับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้น ในอนาคตได
o บริษัทฯ มีแผนในการขยายฐานลูกคาใหมีความหลากหลายมากขึ้นจากเดิมที่เนนเฉพาะกลุมโรงงานอุตสาหกรรม
รายใหญ ใหครอบคลุมผูประกอบการขนาดกลางและเล็กใหมากขึ้น รวมถึงผูบริโภคขั้น สุดทาย เพื่อลดการ
กระจุกตัวในกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดเล็งเห็นโอกาสในการขยายฐาน
ลูกคาใหครอบคลุมในตางจังหวัดเพิ่มขึ้น เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ มุงเนนจําหนายสินคาใหลูกคาในกรุงเทพและ
ปริมณฑล ซึ่งในการขยายฐานลูกคาดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ มีชองทางในการเพิ่มฐานรายไดของบริษัทฯ ได
ตอไป ทําใหอัตรากําไรเติบโตและสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนไดมากขึ้น
o บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาสินคาใหม ๆ ออกมาจําหนายใหมากกวาปจจุบัน รวมถึงการพัฒนาสินคาที่มีอยูให
สามารถเพิ่มมูลคาได เพื่อใหบริษัทฯ สามารถจําหนายสินคาที่ราคาสูงขึ้นได ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวจะ
สงผลใหบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มสูงขึ้น สามารถสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนไดมากยิ่งขึ้น
9

รายงานประจําป 2557

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TMILL”) เดิมชื่อ บริษัท ไทยชูการคลังสินคา จํากัด กอตั้ง
โดยการรวมตัวของกลุมอุตสาหกรรมโรงงานน้ํา ตาล ไดแก กลุมโรงงานในเครือบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) บริษัท
ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด โดยจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ.
2520 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 10 ลานบาท ดําเนินธุรกิจคลังสินคาโดยรับฝากสินคาน้ําตาลทรายดิบและน้ําตาล
ทรายขาวเปนสินคาหลัก ตอมาในเดือนเมษายน 2534 บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) (“TSTE”) ไดเขาซื้อหุนจาก
กลุมผูถือหุนเดิมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนภายในเครือบริษัทของ TSTE ทําให TSTE ถือหุนในสัดสวน
รอยละ 61.30 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว และบริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทยอยของ TSTE ตั้งแตนั้นเปนตนมา
ตอมาในป 2544 บริษัทฯ ไดขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินคา และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนบริษทั
ไทยชูการอินเตอรเทรด จํากัด ดําเนินธุรกิจให TSTE เชาอสังหาริมทรัพย ไดแก คลังสินคาเทกอง ใชพักสินคาน้ําตาลทรายดิบรอ
ขนถายขึ้นเรือเดินสมุทร และในป 2548 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ที เอส ฟลาว
มิลล จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจโรงงานแปงสาลี โดยในการเพิ่มทุนครั้งนี้ TSTE ไดซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษทั ฯ จึงทําใหสัดสวนการ
ถือหุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 97.13 ของทุนจดทะเบียนใหม
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด และ เริ่มดําเนินการ
ธุรกิจโรงงานแปงสาลีในเดือนมิถุนายน 2550 ตอมาในเดือนกันยายน 2550 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 200 ลานบาทเปน
400 ลานบาท โดยสัดสวนการถือหุนของ TSTE ปรับเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 98.82 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว และเมื่อเดือน
ธันวาคม 2552 ผูบริหารของ TSTE มีความประสงคจะนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด เอ็ม เอ
ไอ”) จึงไดทําการปรับโครงสรางทุนของบริษัทฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 400 ลานบาท เปน 200 ลานบาท โดยการลดจํานวน
หุนลงเหลือ 2 ลานหุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ตอมาในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท
เปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจาก 100 บาท เปน 1 บาทตอหุน รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน 85 ลานบาท
โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 85 ลานหุนเพื่อเตรียมเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับประชาชนทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
เปน 285 ลานบาท เปนทุนชําระแลวจํานวน 200 ลานบาท คิดเปนจํานวน 200 ลานหุน
ตอมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดอนุญาตใหบริษัท
สามารถเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 85 ลานหุนตอประชาชนทั่วไปได บริษัทฯ จึงไดเสนอขายหุนใหกับผูถือหุนเดิมตาม
สิทธิ Pre-emptive right โดยเปดใหจองซื้อในวันที่ 9 12 และ 13 พฤศจิกายน 2555 และเสนอขายตอบุคคลทั่วไปในวันที่ 14-16
พฤศจิกายน 2555 ตอมาบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 200 ลานบาท เปน 285 ลานบาท ในวันที่ 19
พฤศจิกายน 2555 และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดสั่งรับหุนสามัญของ
บริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป สงผลใหหุนสามัญของบริษัทจํานวน
285,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เริ่มทําการซื้อขายไดตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไดตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน
2555 เปนตนไป โดยจัดอยูในหมวดธุรกิจขนาดกลาง และใชชื่อยอในการซื้อขายหลักทรัพยวา TMILL
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รายงานประจําป 2557

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
โครงสรางบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีโครงสรางกลุมบริษัทดังนี้
บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 1,870 ลานบาท
ทุนชําระแลว 1,623 ลานบาท
รอยละ 23.82
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 145 ลานบาท
ทุนชําระแลว 145 ลานบาท
รอยละ 69.34
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 285 ลานบาท
ทุนชําระแลว 285 ลานบาท
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

โครงสรางรายได
(1) โครงสรางรายไดแยกตามสายผลิตภัณฑ
ประเภทของ
รายได
แปงสาลี

2553

2554

2555

2556

2557

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
792.1
86.8
754.5
83.0
873.5
81.8
981.5
88.4
965.2
88.0

รําขาวสาลี
จมูกขาวสาลีและ
ขาวสาลี
รายไดอนื่ *
รายไดรวม

106.0

11.6

86.0

9.5

101.4

9.5

121.9

11.0

127.8

11.7

0.5

0.0

57.4

6.3

9.3

5.6

3.5

0.3

0.9

0.1

8.3

0.9

12.9

1.4

33.2

3.1

3.1

0.3

2.9

0.3

906.9

100.0

910.7

100.0

1,067.4

100.0

1,110.0

100.0

1,096.9

100.0

หมายเหตุ : *รายไดอื่นประกอบดวยกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดเงินรางวัลในการทํางานเสร็จกอนเวลา (เงินรางวัลที่ไดรับจากบริษัทเดินเรือใน
กรณีขนสินคาไดเสร็จกอนเวลาที่กําหนด) ดอกเบี้ยรับ รายไดจากการขายขาวเสีย และขายรําเสีย โดยบริษัทฯ มีรายการพิเศษเปนรายไดจากเบี้ยปรับงานลาชา
ในป 2552 ป 2554 และป 2555 รายไดจากคาสินไหมทดแทน เปนรายการพิเศษในป 2554 รวมถึงรายไดชดเชยจากประกันภัยในป 2555

ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายแปงสาลี โดยสั่งเมล็ดขาวสาลีซึ่งเปนวัตถุดิบมาจากตางประเทศทั้งหมด เพื่อมา
ทําการโมเปนแปงสาลี โดยผานกรรมวิธีการผลิตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศสวิตเซอรแลนด เพื่อใหไดแปงสาลีที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตรงตามเกณฑที่ลูกคากําหนด ซึ่งแปงสาลีที่บริษัทฯ ผลิตไดมีทั้งแบบโปรตีนสูงและแบบโปรตีนต่ํา โดย
แปงสาลีแตละชนิดที่ผลิตไดจะนําไปใชเปนวัตถุดิบผลิตสินคาที่แตกตางกัน หากเปนแปงสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสําหรับผลิต
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป บะหมี่สด ขนมปง และอาหารสัตว ในขณะที่แปงสาลีโปรตีนตํ่าจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เคกซาลาเปา
ปาทองโก หรือแปงอเนกประสงค บริษัทฯ จําหนายแปงสาลีภายใตตราสินคาของบริษัทกวา 10 ตราสินคา อาทิเชน แปงบะหมี่
สด-ตราเสนหยก แปงบะหมี่สด-ตราเสนเหลือง แปงขนมปง-ตราปงแดง แปงขนมปง ตรา-ปงเหลือง แปงอาหารสัตว-ตรากุลา
แดง เปนตน โดยมีขนาดบรรจุแปงสาลีแบงเปน 2 ขนาด ไดแก ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม มียอดจําหนายมากที่สุดคิดเปนสัดสวน
รอยละ 78.68 ของปริมาณการจําหนายแปงสําหรับป 2557 แบบรถเบาทขนาด 10,000 กิโลกรัม สัดสวนรอยละ 21.32 โดยมี
โครงสรางรายไดในเชิงยอดขายและปริมาณการจําหนายแปงสาลีแตละชนิด ดังนี้
- โครงสรางรายไดของแตละผลิตภัณฑตั้งแตป 2553 จนถึงป 2557
ประเภทของรายได
แปงบะหมี่สด
แปงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
แปงขนมปง
แปงอเนกประสงค
แปงทําบิสกิต
แปงทําอาหารสัตว
แปงชนิดอืน่ ๆ

2553
2554
2555
2556
2557
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
182.5
23.0
183.8
24.4
246.9
28.3
250.0 25.46
209.3
21.7
163.8
20.7
163.9
21.7
211.3
24.2
245.9 25.04
142.3
14.7
206.9
26.1
176.2
23.4
223.8 22.80
297.8
30.9
19.4
169.3
65.2
8.2
91.9
12.2
112.4
12.8
123.4 12.57
121.6
12.6
71.8
9.1
78.0
10.3
98.4
11.3
111.9 11.40
142.2
14.7
88.5
11.2
46.9
6.2
22.8
2.6
18.7
1.90
44.0
4.6
13.4
1.7
13.7
1.8
12.4
8.19
7.8
0.06
8.0
0.8
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ประเภทของรายได
รวมรายไดจากการ
จําหนายแปงสาลี
ทั้งหมด

2553
2554
2555
2556
2557
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
792.1 100.0
754.4 100.0
873.5 100.0
981.5 100.0
965.2 100.0

- ปริมาณการจําหนายแปงสาลีแตละชนิดตั้งแตป 2553 จนถึงป 2557
ประเภท
แปงบะหมี่สด
แปงบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป
แปงขนมปง
แปงอเนกประสงค
แปงทําบิสกิต
แปงทําอาหารสัตว
แปงชนิดอืน่ ๆ
รวมปริมาณการ
จําหนายแปงสาลี
ทั้งหมด

2553
2554
2555
2556
ตัน
รอยละ ตัน รอยละ ตัน รอยละ ตัน รอยละ
11,314
22.6 8,944
22.2 13,065
25.7 13,758 23.94
12,029
24.1 10,635
26.2 14,813
29.1 16,208 28.21
11,502
3,894
4,530
6,146
543
49,958

23.0 8,262
7.8 5,035
9.1 4,421
12.3 2,794
1.1
506
100.0 40,597

20.4 8,395
12.4 6,783
10.9 6,045
6.9 1,305
1.2
466
100.0 50,872

16.5 11,628
13.3 7,481
11.9 6,908
2.6 1,164
0.9
314
100.0 57,461

2557
ตัน
รอยละ
11,961
20.7
9,497.6
16.5

20.24 16,229.5
13.02 7,692.9
12.02 9,176.1
2.03 2,829.8
0.54
316.4
100 57,703.4

28.1
13.3
15.9
4.9
0.5
100

สําหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑแปงสาลีของบริษัทฯ สามารถแบงประเภทไดดังนี้
1) แปงบะหมี่สด
บริษัทฯ ผลิตและจําหนายแปงสาลีสําหรับทําเสนบะหมี่แบบจีนภายใตตราสินคาเสนหยก ซึ่งมีปริมาณโปรตีนรอยละ
11-13 และแปงสาลีสําหรับทําเสนบะหมี่แบบญี่ปุนภายใตตราสินคาเสนเหลืองและมีปริมาณโปรตีนอยูที่รอยละ 10-11 โดย
คุณสมบัติของแปงสาลีจะทําใหบะหมี่มีความเหนียว ยืดหยุนดี มีความออนนุมและมีสีสวย
2) แปงขนมปง
บริษัทฯ ผลิตและจําหนายแปงสาลีสําหรับทําขนมปงภายใตตราสินคาปงแดง ซึ่งเปนแปงที่มีปริมาณโปรตีนสูงอยูที่
รอยละ 13-14 และมีปริมาณกลูเต็นสูง ซึ่งกลูเต็นเปนโปรตีนที่สกัดจากแปงสาลี โดยคุณสมบัติจะมีความเหนียว และยืดหยุนดี
ดูดซึมน้ําไดมาก ทนทานตอการนวดและการหมัก ทําใหขนมปงมีคุณภาพดีไดรูปทรง มีขนาดใหญ และเนื้อละเอียดเหนียวนุม
3) แปงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
บริษัทฯ ผลิตและจําหนายแปงสาลีสําหรับทําบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปภายใตตราสินคาเสนทอง ซึ่งมีปริมาณโปรตีนรอยละ
10 – 12 โดยคุณสมบัติของแปงสาลีจะทําใหบะหมี่มีความเหนียว นุม สีเหลืองออน นารับประทาน
4) แปงบิสกิต
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ผลิตและจําหนายแปงสาลีสําหรับทําบิสกิตภายใตตราสินคากังหัน ซึ่งมีปริมาณโปรตีนคอนขางต่ําถึง
ปานกลางอยูที่รอยละ 9-10 โดยแปงดังกลาวมีความเหนียวและดูดซึมน้ําที่พอเหมาะสําหรับทําบิสกิต ขนมปงกรอบ ขนมไข
วอฟเฟล แพนเคก โดนัทเคก ขนมสาลี่ และขนมทอดตาง ๆ
5) แปงเอนกประสงค
บริษัทฯ ผลิตและจําหนายแปงสาลีเอนกประสงคภายใตตราสินคาลูกกลิ้ง ซึ่งเปนแปงที่มีปริมาณโปรตีนปานกลาง
ประมาณรอยละ 10-11 มีความเหนียว ยืดหยุน และดูดซึมน้ําพอเหมาะ ใชทําขนมไดหลากหลายชนิด เชน บะหมี่ ปาทองโก
โดนัท โรตี เคก คุกกี้ ขนมเปยะ ขนมไข ขนมสาลี่ แพนเคก วาฟเฟลซาลาเปา และขนมทอดตาง ๆ
6) แปงอาหารสัตว
บริษัทฯ ผลิตและจําหนายแปงสาลีสําหรับใชผสมอาหารสัตวภายใตตราสินคากุลาแดง เชน อาหารกุง อาหารปลา
อาหารสุนัข เปนตน ซึ่งมีปริมาณโปรตีนในสัดสวนรอยละ 13
7) อื่นๆ
บริษัทฯ ผลิตและจําหนายแปงสาลีที่มีคุณสมบัติสําหรับนําไปทําอาหารตางๆ ไดอีกมากมาย คือ
1) แปงสาลีสําหรับทําซาลาเปา ภายใตตราสินคาตาหลงเปา ซึ่งมีปริมาณโปรตีนต่ําอยูที่รอยละ 7 - 9 เนื้อแปง
มีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณเถาต่ํา มีความเหนียวนอย เหมาะสําหรับนําไปทําซาลาเปา เคก คุกกี้ปุยฝาย ขนม
สาลี่ เอแคลร โมจิ แยมโรล ขนมไข
2) แปงสาลีสําหรับทําปาทองโก ภายใตตราสินคาคูโก โดยมีปริมาณโปรตีนอยูที่รอยละ 11 -13 ดูดซึมน้ําดี
มาก มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทําใหไดปาทองโกท่ฟี ูตัวดี กรอบ ไดปริมาณมากไมอมน้ํามัน
3) แปงสาลีสําหรับทําเคก ภายใตตราสินคา หัวใจ เชน บัตเตอรเคก สปนจเคก ชิฟฟอนเคก เปนตน โดยแปง
สาลีดังกลาวจะมีปริมาณโปรตีนอยูที่รอยละ 7-9 เนื้อแปงมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ํา น้ําตาล ไขมันได
มาก และชวยใหการผสมสวนตางๆ เขากันไดดี ทําใหไดเนื้อเคกละเอียดมีความนุมนวล
4) แปงขนมปงโฮลวีท ภายใตตราสินคา ปงทอง แปงสําเร็จรูปสําหรับทําขนมปงโฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูง
ถึงรอยละ 50 สามารถนําไปผลิตขนมปงไดงายและไดเนื้อขนมปงเหนียวนุม อุดมไปดวยใยอาหาร วิตามิน
แรธาตุ และสารตานอนุมูลอิสระสําหรับผูที่รักสุขภาพ
ปจจุบันปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายแปงสาลีมาจากการถูกควบคุมของหนวยงานราชการ 2
หนวยงาน ไดแก 1) กรมการคาภายใน และ 2) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการคาภายในไดกําหนดใหแปงสาลีเปนสินคา
ควบคุมราคาจําหนาย และใหผูประกอบการตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เรื่อง การ
แจงตนทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับแปงสาลี เพื่อที่หนวยงานราชการจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคา ใหราคา
เปนธรรม และปองกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูประกอบการไมสามารถขึ้น ราคาขายใหสูง
กวาราคาที่ผูประกอบการแจงได ดังนั้น หากราคาขาวสาลีในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น จนทําใหราคาขายสินคาสูงกวาราคาขายที่ได
แจงไว โรงงานผลิตแปงสาลีไมสามารถผลักภาระตนทุนใหแกลูกคาไดทั้งหมดเนื่องจากมีขอจํากัดในการปรับขึ้นราคา ซึ่ง
โรงงานจะตองไดรับอนุญาตจากกรมการคาภายในกอนจึงจะปรับขึ้นราคาได รวมถึงเรื่องความปลอดภัยตอผูบริโภคเนื่องจาก
แปงสาลีเปนวัตถุดิบหลักในการนําไปผลิตสินคามากมายที่เราบริโภคในแตละวัน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทที่สําคัญ
ในการดําเนินการใหโรงงานสามารถผลิตสินคาที่ปลอดภัยตรงตามสุขลักษณะทุกอยาง
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การตลาด ภาวะการแขงขัน และแนวโนมอุตสาหกรรม
การตลาด และการแขงขัน
ปจจุบันคนไทยนิยมบริโภคขนมปงมากขึ้น เพราะขนมปงเปนเมนูอาหารที่หารับประทานไดงาย และสะดวกในการซื้อ
หา รวมทั้งยังมีราคาที่ไมแพง และหาซื้อไดงาย และธุรกิจขนมปงมีอยูหลายแบรนดมาทําตลาด เพื่อสรางสีสัน และเพิ่มทางเลือก
ใหกับผูบริโภค รวมถึงตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขยายตัวขึ้นจากปที่ผานมา สงผลใหตลาดมีความตองการแปงสาลีเปนจํานวนมาก
เพื่อไปผลิตเปนสินคาโดยยังไมรวมความตองการการนําแปงสาลีไปผลิตสินคาชนิดอื่น
ลักษณะการตลาด
เนื่องจากสินคาของบริษัทฯ เปนสินคาแปรรูปนําไปผลิตสินคาใหแกผูบริโภค บริษัทฯ จะเนนการผลิตและจําหนาย
สินคาที่มีคุณภาพ โดยใชเครื่องจักรอุปกรณแปรรูปแปงที่ทันสมัย เพื่อใหสามารถควบคุมการผลิตสูตรแปงอยางแมนยํา สะอาด
และถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการผลิตสินคาใหมีความหลากหลายเพื่อใหตรงกับความตองการของ
ลูกคา โดยผลิตแปงสาลีตามสูตรเฉพาะของบริษัทฯ รวมถึงการใหบริการผลิตแปงสาลีตามสูตรเฉพาะที่ลูกคาตองการ (TailorMade Flour) และมีการคิดคนแปงสาลีสูตรใหม (Novel Products) เพื่อสนองตอบความตองการที่หลากหลายของลูกคา นอกจาก
การพัฒนาคุณภาพของสินคาซึ่งเปนกลยุทธการตลาดที่สําคัญของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ ไดมีการศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาด
ทําการวิเคราะหคูแขงขัน และคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลอยางตอเนื่อง เพื่อนํามากําหนดกลยุทธในการดําเนินงานที่
เหมาะสม
กลยุทธการแขงขัน
ถึงแมวาบริษัทฯ จะเพิ่งเริ่มดําเนินธุรกิจโรงงานผลิตแปงสาลีเมื่อกลางป 2550 แตหากพิจารณาจากปริมาณการขาย
สินคาแลวพบวาบริษัทฯ มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งกลยุทธการแขงขันในทางการตลาดมีความสําคัญมากที่ทําใหบริษัทฯ
สามารถเพิ่มยอดขายได มุงเนนการสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ การใหการบริการที่เนนการเอาใจใสความตองการของลูกคา ดังนั้น
ในดานการตลาดบริษัทฯ จึงมีกลยุทธการแขงขันโดยแบงออกไดดังนี้
1)
กลยุทธดานคุณภาพ บริษัทฯ เลือกใชอุปกรณเครื่องจักรที่ทันสมัยใชระบบแปรรูปแปงสาลีอัตโนมัติซึ่งมี
ความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแปงสาลีสูตรตาง ๆ ไดอยางแมนยํา สะอาดและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการมีฝาย
ประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิตตั้งแตกระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑขั้น
สุดทายกอนการสงมอบเพื่อใหการตรวจสอบเปนไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการ
รับวัตถุดิบฝายตรวจสอบคุณภาพจะสุมเก็บตัวอยางวัตถุดิบทุกๆ 2 ชั่วโมงสําหรับกรณีที่ซื้อแบบเทกอง และเก็บตัวอยางจากรถ
ทุกคันกรณีซื้อเปน Container เพื่อนํามาวิเคราะหคาความชื้น โปรตีน และเถา สําหรับผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิตจะมี
การสุมเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหคาอื่น ๆ เพิ่มเติม ไดแก กลูเตน ตรวจดูสีแปง วิเคราะหเชื้อจุลินทรีย และทํา Baking test (นํา
แปงมาทําเปนผลิตภัณฑตามที่ลูกคาจะนําไปใช)
รวมถึงการดูแลแปงที่ผลิตเรียบรอยใหเก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยตอสภาวะ
อากาศ สัตวแมลง เชน มอด เปนตน
2)
กลยุทธดานบริการ พนักงานขายจะเนนการเอาใจใสความตองการของลูกคาเปนสําคัญ และมีการสอบถาม
ลูกคาเพื่อประเมินคุณภาพสินคาวาตรงตามความตองการของลูกคาหรือไม รวมถึงมีแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่ทําการ
วิเคราะหวิจัยหาผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อใหลูกคามีสินคาใหเลือกที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการ
ใหบริการหลังการขาย หลังจากสงมอบสินคาใหลูกคาแลวหากสินคามีปญหาบริษัทฯ จะรีบสงฝายตรวจสอบคุณภาพเพื่อ
ตรวจหาสาเหตุใหกับลูกคาและจะรีบดําเนินจัดสงสินคาใหมใหลูกคาไมเกิน 7 วัน
3)
กลยุทธดานราคา ในชวงเริ่มเปดดําเนินธุรกิจการใชกลยุทธดานราคาถือเปนกลยุทธที่สําคัญเนื่องจากบริษัทฯ
เพิ่งเริ่มดําเนินธุรกิจไมนาน ตองสรางฐานลูกคาใหเขมแข็งเพื่อจะเพิ่มยอดขายในอนาคตตอไป ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจําเปนตอง
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จําหนายสินคาในราคาที่จูงใจตอลูกคาในชวงแรก และปจจุบันไดปรับราคาเพื่อใหมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาที่ลูกคา
ไดรับ
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
เนื่องจากแปงสาลีเปนวัตถุดิบหลักที่จําเปนตองใชในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภท ซึ่งลูกคาแตละ
ประเภทจะนิยมซื้อแปงสาลีที่มีปริมาณโปรตีนแตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใช ดังนั้นบริษัทฯ จะผลิตแปงสาลีตาม
สูตรเฉพาะของบริษัทฯ และผลิตตามสูตรเฉพาะตามที่ลูกคาตองการ (Tailor-Made Flour) เพื่อสามารถรองรับตามความตองการ
ของลูกคาที่หลากหลายได โดยกลุมลูกคาที่ซื้อแปงสาลีโปรตีนสูงคิดเปนสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 75 ของรายไดรวม
ไดแก ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ผลิตบะหมี่สด ผลิตขนมปง และผลิตอาหารสัตว สวนแปง
สาลีโปรตีนต่ําคิดเปนสัดสวนรายไดรอยละ 25 จะเปนผูประกอบกิจการรายยอย ไดแก รานเบเกอรี่ รานขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว
ขนมอบนานาชนิด ซาลาเปาและปาทองโก
ลักษณะลูกคาของบริษัทฯ จะสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) กลุมลูกคา ที่ส่งั ซื้อสินคาเปนครั้ง โดยไมมีการผูก
สัญญาระยะยาว ซึ่งกลุมลูกคาลักษณะนี้บริษัทฯจะทําการสงใบเสนอราคาลาสุดไปใหตามสินคาที่ลูกคาแตละรายตองการสั่งซื้อ
และ 2) กลุมลูกคาที่มีการผูกสัญญาเปนรายไตรมาส โดยกลุมลูกคาประเภทนี้ บริษัทฯจะมีการสงใบเสนอราคาไปเชนกันแตจะ
ระบุใหชัดเจนวาราคาที่นําเสนอเปนราคาที่ครอบคลุมชวงระยะเวลาใด และในแตละเดือนจะมีปริมาณการจัดสงมากนอยเพียงใด
และรวมของทั้งสัญญาจะมีปริมาณเทาใด โดยจะมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนขอมูลลาสุดใหกับลูกคาไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยที่
ผานมาบริษัทฯมีสัดสวนยอดขายของลูกคาแตละประเภทอยูที่ประมาณรอยละ 80 และรอยละ 20 ตามลําดับ
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทแบงได 3 ประเภท ไดแก 1) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแก โรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตบะหมี่สําเร็จรูป ผลิตบะหมี่สด ผลิตขนมปง และผลิตอาหารสัตว 2) ผูขายสงหรือยี่ปวรายใหญ และ 3) ผูใช
แปงสาลีขนาดกลางและยอม (SME) บริษัทฯ มีการใหเครดิตในการชําระคาสินคาประมาณ 15 – 60 วัน ซึ่งขึ้นอยูกับลูกคาแตละ
ประเภท โดยพื้นที่กลุมลูกคาของบริษัทฯ โดยสวนใหญจะอยูบริเวณกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล รวมไปถึงแถบภาค
ตะวันออก
นโยบายการกําหนดราคา
แปงสาลีที่บริษัทฯ จําหนายมีหลายประเภทโดยแยกเปนแปงสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูงและโปรตีนต่ํา และในแปงสาลี
ที่มีปริมาณโปรตีนสูงสามารถแบงไดหลายชนิด ไดแก แปงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป แปงบะหมี่สด แปงขนมปง และแปงอาหารสัตว
สวนแปงสาลีที่มีปริมาณโปรตีนต่ําเปนแปงสาลีจําพวกแปงเอนกประสงค บิสกิต เคก ซาลาเปา และปาทองโก จากคุณสมบัติที่
แตกตางกันจึงมีผลตอตนทุนการผลิตของแปงสาลีทําใหราคาขายสินคาแตละประเภทแตกตางกัน รวมถึงบริษัทฯ ตองคํานึงถึง
กลุมลูกคาที่ซื้อสินคาจากบริษัทฯ วาเปนอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญหรือเปนอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก
บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการกําหนดราคาแปงในลักษณะตนทุนในการผลิตบวกดวยอัตรากําไรตามที่คณะกรรมการบริหารได
กําหนดไว โดยจะพิจารณาราคาขายสินคาของผูประกอบการรายอื่นประกอบดวย ซึ่งในการตั้งราคาขายดังกลาวตองไมเกินราคา
ขายที่บริษัทฯ แจงกับกรมการคาภายในไว
การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ลักษณะการขายของบริษัทฯ จะเนนการขายตรงใหแกลูกคา โดยลูกคาจะสั่งสินคาเปนล็อตโดยมีการกําหนดราคา
ลวงหนาเปนระยะสั้น ๆ และบริษัทฯ จะทยอยจัดสงใหลูกคาตามที่ลูกคาตองการตามราคาที่ตกลงไวโดยการชําระเงินมีทั้งแบบ
การใหเครดิตทางการคา และแบบเงินสด ในการขายตรงดังกลาวบริษัทฯ มีทีมงานขายของบริษัทเอง โดยจะเนนกรุงเทพและ
ปริมณฑลเปนหลัก ในป 2557 มีทีมงานขายจํานวน 6 คน ดูแลลูกคากวา 270 ราย ซึ่งพนักงานขายมีประสบการณความเชี่ยวชาญ
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และชํานาญในดานการขาย โดยทําหนาที่ติดตอและประสานงานในการขายกับกลุมลูกคาเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมผูคาสงหรือ
ยี่ปวจะเปนชองทางในการจัดจําหนายสินคาเพื่อใหสินคากระจายถึงผูบริโภคอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตขาวสาลีและแปงสาลีในตลาดโลก
ผลผลิตขาวสาลีในปนี้นับวามีปริมาณมากและมีแนวโนมราคาที่ลดลงในรอบหลายๆปที่ผานมา ประมาณการณจาก
ปริมาณผลผลิตจากขาวสาลีทั่วโลกที่มีมากที่สุดในรอบ 11 ป นับจากป 2003 เปนตนมา ผลผลิตขาวสาลีทั่วโลกในป 2014 อยูที่
718.5 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2013 แมวากําลังการผลิตจากประเทศผูสงออกหลักอยางสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลียจะ
ลดลง แตก็ไมมีผลกระทบใดๆ เนื่องจากการทดแทนจากกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซีย จีน และอินเดีย

ปริมาณการซื้อขายขาวสาลีในตลาดสําหรับป 2014/2015 คาดวาจะมีปริมาณลดลงประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับปกอน
ปจจัยที่มีผลตอการลดลงเนื่องมาจากกําลังการซื้อในตลาดเอเชีย และแอฟริกาที่ลดลง แมวาความตองการของขาวสาลีคุณภาพดี
จากยุโรปยังมีมากเทาเดิมก็ตาม
ปริมาณความตองการขาวสาลีทั้งหมดในรอบป 2014/2015 คาดวามีประมาณ 701ลานตัน สูงขึ้นจากป 2013/2014
ประมาณ 1.7% เนื่องจากความตองการขาวสาลีในกลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตวมีอัตราสวนในการเติบโตมากขึ้นหลังจากที่ซบ
เซามาถึง 2 ฤดูกาล
มีการประมาณการวาสินคาคงเหลือขาวสาลีทั่วโลก ณ สิ้นฤดูกาลป 2015 จะสูงถึง 192.4 ลานตัน สูงที่สุดในรอบ 11 ป
ตั้งแตป 2003 และจากตัวเลขที่กลาวมาขางตนยังมีการประมาณการตอวาสัดสวนสินคาคงเหลือตอความตองการจะเพิ่มขึ้นเปน
26.9% ในป 2014/2015 จาก 25.2% ในป 2013/2014 ซึ่งสัดสวนดังกลาวจะมีผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของปริมาณขาวสาลี
คงเหลือโดยตรงอยางประเทศผูสงออกขาวสาลีหลักๆ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดาและออสเตรเลีย เปน 14.1% จาก 15.6%
เนื่องจากผลผลิตที่มากขึ้น ภาพรวมของขาวสาลีในปที่ผานมา มีผลทําใหราคาขาวสาลีตกต่ําที่สุดในรอบสี่ปนับตั้งแตเดือน
กันยายน 2014 เปนตนมา (ขอมูลจาก Food Outlook October 2014 ของ FAO)
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ตารางแสดงรายชื่อประเทศผูผลิตและผลผลิตขาวสาลีในฤดูผลิตป 2556/2557 และ 2557/2558
ชื่อประเทศ

ผลผลิต
ป 2556/2557
(คาประเมิน)

ผลผลิต
ป 2557/2558
(ประมาณการ)

ผลตาง

ลานตัน

รอยละ

สหภาพยุโรป

143.70

147.10

2.40

จีน

121.90

125.30

2.80

อินเดีย

93.50

95.90

2.60

สหรัฐอเมริกา

58.00

55.20

-4.80

รัสเซีย

52.10

59.00

13.20

แคนาดา

37.50

27.70

-26.10

ออสเตรเลีย

27.00

24.20

-10.40

ปากีสถาน

24.20

25.30

4.50

ตุรกี

22.00

19.80

-10.00

ยูเครน

22.00

23.00

4.50

อิหราน

14.00

13.00

-7.10

คาซัคสถาน

14.00

13.60

-2.90

อารเจนตินา

9.20

11.50

25.00

อียิปต

8.80

9.00

2.30

อุซเบกิสถาน

6.90

7.30

5.80

อื่น ๆ

62.30

61.60

-1.10

ผลผลิตรวมของทั้งโลก

707.1

718.50

0.20

ที่มา : Food Outlook October 2014 ของ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือคณะกรรมการพืชเศรษฐกิจเกษตร
องคการอาหารและเกษตร)

หลังจากที่ราคาขาวสาลีพุงสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ และพฤษภาคม เมื่อป 2557 ราคาขาวสาลีทั่วโลกก็ลดลงในเดือน
มิถุนายนเนื่องจากสภาวะการเพาะปลูกขาวสาลีที่ดีขึ้น เกณฑราคาขาวสาลี Hard Red Winter no.2 (F.O.B. Gulf) มีคาเฉลี่ยอยูที่
279 ดอลลารตอตัน เปนราคาเฉลี่ยที่ต่ําที่สุดในรอบ 4 ป เปน 11% ต่ํากวาระยะเวลาเดียวกันในปกอน ราคาขาวสาลีปรับเพิ่มขึ้น
ในเดือนสิงหาคม สืบเนื่องจากปญหาเรื่องคุณภาพและพื้นที่การเพาะปลูกในยุโรป และอเมริกาเหนือ แตโดยรวมแลวราคาของ
ขาวสาลีทั่วโลกก็อยูในแนวขาลงเนื่องจากการประมาณการวาปริมาณขาวสาลีจะเพิ่มขึ้นจากสถิติในรอบ 2 ปที่ผานมา ซึ่งขัดแยง
กับสมมติฐานกอนหนานี้ เนื่องจากขาวสาลีจาก Black Sea ยังคงสงออกตอเนื่องและยังมีผลทําใหราคาลดลงเชนเดียวกับการ
ถดถอยของตลาดลวงหนาของสินคาขาวสาลี (wheat future) จากระดับสูงที่เคยไตถึงในชวงตนปโดยราคาขาวสาลีสําหรับการ
ขนสงในเดือนธันวาคม ณ ตลาดชิคาโก (CBOT) ตกต่ําลงมากที่สุดในรอบ 4 ป ซึ่งต่ําถึง 185 ดอลลารตอตันในเดือนกันยายน
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ปริมาณขาวสาลีที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ยังมีการคาดหวังวาการเพาะปลูกขาวโพดและการแข็งคาขึ้นของเงินดอลลา
สหรัฐซึ่งมีผลตอมูลคาของขาวสาลี
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติคาดการวาการซื้อขายขาวสาลี (รวมถึงแปงขาวสาลี) ในป 2014/2015 ณ
เดือนมิถุนายน/กรกฎาคม เพิ่มขึ้นเปน 2 ลานตัน ตั้งแตเดือนกันยายน โดยเริ่มตนที่ 150 ลานตัน เกือบ 4.2 ลานตัน (27%) ต่ํากวา
สถิติป 2013/2014
ในเอเชีย ปริมาณขาวสาลีนําเขาคาดการวาจะสูงถึง 74 ลานตัน ต่ํากวาฤดูกาลกอนประมาณ 2 ลานตัน แตก็ยังมีความ
คาดหวังวาปริมาณนําเขาจะสูงขึ้นกวาปกอน 1 ลานตัน ในเมืองจีนมีการคาดเดาวาปริมาณการนําเขาขาวสาลีจะลดลงเนื่องจาก
การเพาะปลูกขาวสาลีในประเทศจีนที่มีความสมบูรณมาก อาจจะลดลงถึง 2.7 ลานตันจาก 4 ลานตันในป 2014/2015 ขาวสาลี
นําเขาสําหรับประเทศอิหรานคาดวาจะลดลง 5 แสนตัน เปน 5.5 ลานตัน จากปกอนที่ที่มีตัวเลขการนําเขาขาวสาลีที่มากเปน
พิเศษ ประเทศอื่นๆเชน ปากีสถาน เยเมน และอุซเบกิซถาน ก็มีแนวโนมวาปริมาณการนําเขาจะลดลงเชนกัน ในทางตรงกันขาม
ประเทศอื่นๆเชน เกาหลีและอิสราเอลก็มีแนวโนมวาจะนําเขาขาวสาลีสําหรับอาหารสัตวมากขึ้นเนื่องจากปริมาณขาวสาลีที่
สมบูรณ โดยเฉพาะจากยุโรป ประเทศผูซื้อขาวสาลีอยางเชนอินโดนีเซียมีแนวโนมวาจะนําเขาขาวสาลีมากขึ้นในป 2014/2015
เปนไปตามกระแสความตองการของตลาดสินคาที่ทําจากขาวสาลีที่มากขึ้น
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแปงสาลีในประเทศไทย
ปจจุบันคนไทยมีความคุนเคยกับผลิตภัณฑจากแปงสาลีเปนอยางดี ไมวาจะเปนขนมปง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป บะหมี่สด
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ตาง ๆ อาทิเชน เคก ซาลาเปา ปาทองโก ขนมขบเคี้ยวและอื่นๆ ทําใหอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากแปงสาลีใน
ประเทศไทยมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง และจากผลสํารวจการเติบโตของแปงสาลีในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตในป
2557 เพิ่มขึ้นจากป 2556 โดยแบงออกเปนอุตสาหกรรมแปงสาลีในดานการบริโภคเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 14.5 ลานตันเปน 15.5
ลานตัน และในดานอาหารสัตว จาก 15.5 ลานตันเปน 16 ลานตัน คิดเปน 6.8% และ 3.2% ตามลําดับ (Australian Grains
Industry Conference (AGIC) Singapore 9 March 2015) ซึ่งแนวโนมความตองการอาหารสัตวในตลาดโลกมีทิศทางที่เติบโตขึ้น
อยางตอเนื่องพอๆ กับอุตสาหกรรมดานการผลิตแปงชนิดตางๆ ที่รองรับความตองการของการผลิตอาหารอบสไตลตะวันตก
(ASTV ผูจัดการออนไลน 16 มีนาคม 2557)
วัตถุดิบหลักในการผลิตแปงสาลี คือ ขาวสาลี ซึ่งเปนธัญพืชที่เจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมที่มีอากาศเย็นและ
ไมสามารถปลูกไดในประเทศ ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการนําเขาจากตางประเทศ โดยประเทศไทยสามารถนําเขาไดทั้งใน
รูปของขาวสาลีและแปงสาลี โดยขาวสาลีและแปงสาลีที่นําเขาจากแตละประเทศจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน โดยปกติขาวสาลี
แบงได 2 จําพวก ไดแก ขาวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และขาวเมล็ดออน (Soft Wheat) ซึ่งแปงที่ไดจากขาวเมล็ดแข็งจะมีโปรตีน
สูงในขณะที่แปงที่ไดจากขาวเมล็ดออนจะมีโปรตีนต่ํา ดังนั้นผูประกอบการตองทําการวิเคราะหคุณภาพของขาวสาลีกอนวามี
ความเหมาะสมจะนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑประเภทใดเพื่องายตอการสั่งซื้อ ขาวสาลีที่ประเทศไทยสั่งซื้อเปนประจํา ไดแก
- Hard Wheat จากสหรัฐอเมริกา ไดแก Dark Northern Spring (“DNS”) และ Hard Red Winter (“HRW”)
- Soft Wheat จากสหรัฐอเมริกา ไดแก Western White และจากออสเตรเลีย ไดแก Australian Standard White
ประเทศไทยมีการนําเขาขาวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเปนหลัก รองลงมาเปนยูเครนและแคนาดา
และมีบางสวนนําเขาจากประเทศภายในทวีปเอเซียดวยเชนกัน แตเปนสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับยอดสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลีย โดยราคาขายขาวสาลีถูกกําหนดโดย Grain Exchange ในสหรัฐอเมริกา สถิติแหลงและปริมาณการนําเขาขาว
สาลีของประเทศไทยในชวง 5 ปที่ผานมาตั้งแตป 2553 จนถึงป 2557 เปนดังนี้
หนวย : ตัน
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ประเทศ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

สหรัฐอเมริกา

529,520

422,904

477,233

606,521

500,109

ออสเตรเลีย

438,703

642,451

1,381,790

369,563

449,969

แคนาดา

138,998

310,349

198,636

250,037

107,850

ยูเครน

62,837

0

245,308

388,321

374,549

6,360

6,360

0

0

0

0.02

41,584

267,267

77,016

1,756

0

0

7,387

0

0

รัสเซีย

117,757

2,552

2,939

0

483

บราซิล

108,024

0

0

0

0

ฝรั่งเศส

66,020

0

0

0

0

ตุรกี

56,250

0

0

0

0

อังกฤษ

53,100

0

0

0

0

ไตหวัน

999.5

0

0

0

0

อื่น ๆ

0.01

4.9

204

6

8

รวม

1,579,102

1,426,204

2,580,764

1,691,464

1,434,724

จีน
อินเดีย
ปากีสถาน

ที่มา : กรมศุลกากร

นอกจากการนําเขาในรูปขาวสาลีแลวประเทศไทยมีการนําเขาแปงสาลีดวยเชนกันโดยแหลงนําเขาแปงสาลีที่สําคัญ
ของไทยในป 2557 ไดแก เวียตนาม ตุรกี ฟลิปปนส ญี่ปุน และศรีลังกา โดยสถิติการนําเขาสําหรับตลาดการนําเขาแปงสาลีใน
ประเทศไทยตั้งแตป 2553 จนถึงป 2557 เปนดังนี้
หนวย : ตัน
ประเทศ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

จีน

35,367

32,006

23,213

9,134

865

สิงคโปร

18,432

16,746

14,446

11,211

10,651

ญี่ปุน

18,991

15,375

17,081

14,227

12,486

ฟลิปปนส

11,002

15,919

13,812

15,610

15,181

ตุรกี

28,716

35,973

51,601

32,507

20,009

เวียดนาม

14,736

28,234

49,699

51,153

54,071

4,341

6,421

5,353

3,823

3,953

16,329

28,148

16,337

14,275

11,239

ออสเตรเลีย
ศรีลังกา
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ประเทศ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

มาเลเซีย

2,562

1,906

2,262

3,320

2,607

อินโดนีเซีย

7,755

22

0

9,197

7,221

สโลเวเนีย

21,229

14,105

16,124

5,825

4,987

เบลเยี่ยม

515

547

0

0

0

เกาหลีใต

2,097

1,913

1,796

2,071

0

อื่น ๆ

6,028

14,636

3,329

3,197

11,316

173,107

211,952

215,053

175,550

154,586

รวม
ที่มา : กรมศุลกากร

การนําเขาขาวสาลีของประเทศไทย สวนใหญจะนําเขาขาวสาลีเพื่อนํามาผลิตอาหาร โดยหลัก ๆ จะมาจาก 3 ประเทศ
ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา ดังนั้นเมื่อพิจารณาตัวเลขการนําเขาขาวสาลีจาก 3 ประเทศ และตัวเลขการนําเขา
แปงสาลีในชวงป 2553 – 2557 พบวาอัตราการใชแปงสาลีโดยรวมยังมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องโดยปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 22.4
รอยละ 1.46 ตามลําดับ และลดลงในป 2556 รอยละ 18.36 และป 2557 รอยละ 11.94 โดยคํานวณจากอัตราการแปรรูปจากขาว
สาลี 1 ตันสามารถแปรเปนแปงสาลีได 750 กิโลกรัม
ในสวนของการอุดหนุนจากภาครัฐสําหรับอุตสาหกรรมขาวสาลีและแปงสาลีจะเปนในลักษณะการยกเวนการเรียก
เก็บภาษีอากรขาเขาขาวสาลีและการลดพิกัดอัตราภาษีนําเขาแปงสาลีในป 2548 นอกจากนี้จะเปนการคุมครองในสวนของ
ผูบริโภคมากกวาไมวาจะเปนการกําหนดใหแปงสาลีเปนสินคาควบคุมของกรมการคาภายในหรือการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ประเทศไทยยังไดมีการทําขอตกลงกับสมาชิกเขตการคาเสรีอาเซียน
(AFTA) ซึ่งมีผลทําใหตองมีการลดภาษีนําเขาของแปงสาลีเหลือรอยละ 0 โดยมีผลเริ่มบังคับใชตั้งแตป 2553 เปนตนไป ทําใหมี
การแขงขันดานราคาสูงขึ้นและสงผลกระทบตอผูประกอบการโรงงานแปงสาลีที่ตองพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการใหเปนที่
พอใจของลูกคาในขณะที่ตองรักษาระดับราคาที่เหมาะสมดวยเชนกัน
ภาวะการแขงขัน
อุตสาหกรรมผลิตแปงสาลีในประเทศไทยเริ่มดําเนินการมากวา 40 ป โดยเริ่มแรกมีผูผลิตรวม 4 ราย ไดแก บมจ.
ยูไนเต็ดฟลาวมิลล (UFM) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตป 2521 และไดขอถอนหุนจากการ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน (Delisting) แลวตั้งแตป 2553 บริษัท แหลมทองสหการ จํากัด บริษัท สยามฟลาวคาแปง จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมแปงขาวสาลีไทย ตอมาหลังจากป พ.ศ. 2534 เปนตนมามีผูผลิตเพิ่มขึ้นดังนี้ บริษัท บางกอก ฟลาว มิลล
จํากัด บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จํากัด บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล จํากัด บริษัท คิงส มิลลิ่ง จํากัด บริษัท แปซิฟคฟลาวมิลล
จํากัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหารสัตว จํากัด (ผลิตเพื่อใชเลี้ยงกุงโดยเฉพาะ) และบริษัทที่เพิ่งประกอบอุตสาหกรรมแปง
สาลีไดแก บริษัท เพรซิเดนทฟลาวมิลล จํากัด อยางไรก็ตามในปจจุบันกลุมโรงงานผลิตแปงสาลีในประเทศไทยมีทั้งหมด 11
บริษัท (รวมบริษัทดวย) โดยแตละโรงงานมีกําลังการผลิตอยูระหวาง 250 – 1,500 ตันตอวัน
สภาวะการแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตแปงสาลีในประเทศสวนใหญจะเนนการแขงขันกันในแง
ของคุณภาพและการใหบริการ หากเปนผูประกอบการรายใหมจะเนนการใชกลยุทธราคาเปนหลัก นอกจากการแขงขันภายใน
อุตสาหกรรมดวยกันแล วผูประกอบการยังตองมีการดําเนินธุร กิจ แขงขันกับ ผูประกอบการที่นําเขาแปงสาลีสําเร็จรูปจาก
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

ตางประเทศดวยเนื่องจากกอนป 2548 ประเทศไทยมีการกําหนดพิกัดอัตราภาษีขาเขาของแปงสาลีในอัตราที่สูงถึงรอยละ 40 จึง
ทําใหอุตสาหกรรมผลิตแปงสาลีไดรับการคุมครอง แตหลังจากที่ไทยตองปฏิบัติตามพันธะกรณีขอตกลงกับสมาชิกเขตการคา
เสรีอาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทําสัญญา FTA กับบางประเทศ ไดแก อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทําใหเมื่อป 2548 ไทยไดลด
อัตราภาษีขาเขาเหลือเพียงรอยละ 5.0 และเมื่อตนป 2553 อัตราภาษีขาเขาแปงสาลีจากกลุมประเทศอาเซียนไดลดเหลือรอยละ 0
ทําใหมีการนําเขาแปงสาลีมากขึ้นโดยป 2552 กอนลดอัตราภาษีประเทศไทยนําเขาแปงสาลี จํานวน 113,052 ตัน ตอมาป 2553
ปรับเพิ่มขึ้นเปน 173,107 ตัน ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 53 และเพิ่มขึ้นอีกในป 2554 2555 และลดลงในป 2556 และป 2557 ประมาณ
รอยละ 22 รอยละ 1 รอยละ 18 และรอยละ 12 ตามลําดับ โดยสามารถแยกเปนการนําเขาของแตละประเทศไดดังนี้
สถิติการนําเขาแปงสาลีในชวงป 2553 ถึงป 2557
ประเทศ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

จีน

35,367

32,006

23,213

9,134

865

สิงคโปร

18,432

16,746

14,446

11,211

10,651

ญี่ปุน

18,991

15,375

17,081

14,227

12,486

ฟลิปปนส

11,002

15,919

13,812

15,610

15,181

ตุรกี

28,716

35,973

51,601

32,507

20,009

เวียดนาม

14,736

28,234

49,699

51,153

54,071

4,341

6,421

5,353

3,823

3,953

ศรีลังกา

16,329

28,148

16,337

14,275

11,239

มาเลเซีย

2,562

1,906

2,262

3,320

2,607

อินโดนีเซีย

7,755

22

0

9,197

7,221

สโลเวเนีย

21,229

14,105

16,124

5,825

4,987

เบลเยี่ยม

515

547

0

0

0

เกาหลีใต

2,097

1,913

1,796

2,071

0

อื่น ๆ

6,028

14,636

3,329

3,197

11,316

173,107

211,952

215,053

175,550

154,586

ออสเตรเลีย

รวม
ที่มา : กรมศุลกากร

หากพิจารณาจากสถิติปริมาณการนําเขาแปงสาลีในชวง 2 ปที่ผานมาที่ปรับเพิ่มขึ้นแตการนําเขาแปงสาลีมีขอดอยใน
แงของการควบคุมคุณภาพเนื่องจากตองใชระยะเวลาในการขนสง ความเสี่ยงจากความชื้น และมอด แมลงทําใหคุณภาพแปงสาลี
ไมเปนไปตามที่ลูกคาตองการได สําหรับบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากการนําเขาดังกลาวไมมากนักเนื่องจากเปนกลุมลูกคาคน
ละกลุมกับของบริษัทฯ โดยสวนใหญกลุมผูประกอบการที่นําเขาแปงสาลีเองจะไมเนนการใชแปงที่มีคุณภาพสําหรับการผลิต
จึงไมใชกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนงานในการในการบริหารจัดการในเรื่องดังกลาวดังนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
-

-

การเนนคุณภาพของสินคา บริษัทฯ จะมุงเนนผลิตสินคาที่ไมมีสิ่งปลอมปน ซึ่งอาจอันตรายตอการบริโภคได และ
ใหความสําคัญตอความตองการของลูกคา โดยบริษัทฯ จะผลิตสินคาตามสูตรเฉพาะ (Tailor-Made Flour) เพื่อให
ตรงตามความตองการของลูกคา และขยายกลุมลูกคาใหมีความหลากหลายมากขึ้น
การบริการหลังการขาย เมื่อลูกคาซื้อสินคาจากบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งกอนจัดสง และหากมี
การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของแปงสาลี บริษัทฯ จะเรงดําเนินการแกไขใหลูกคาอยางรวดเร็วไมเกิน 7 วัน
ปริมาณการสั่งซื้อ ในการสั่งซื้อแปงสาลีจากตางประเทศจะตองสั่งซื้อในปริมาณมาก ๆ และจําเปนตองใชเงิน
จํ า นวนมากในการสั่ ง ซื้ อ รวมถึ ง มี ส ถานที่ เ พี ย งพอในการรองรั บ ปริ ม าณแป ง สาลี ที่ สั่ ง ซื้ อ ซึ่ ง จะเหมาะกั บ
ผูประกอบการรายใหญเทานั้น หากเปนผูประกอบรายยอยในประเทศจะมีขอจํากัดในเรื่องสถานที่จัดเก็บ เม็ดเงิน
ที่ใชในการจัดซื้อ ดังนั้นการสั่งซื้อกับบริษัทฯ ใหความยืดหยุนกับลูกคาไดมากกวาทั้งในแงปริมาณและสถานที่
จัดเก็บ ทําใหลูกคาสามารถสั่งซื้อไดในปริมาณที่ตองการได

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแปงสาลีคือขาวสาลี ซึ่งเปนวัตถุดิบที่จะตองนําเขาจากตางประเทศทั้งหมด โดยแหลงวัตถุดิบ
หลักของบริษัทมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองแหลงถือเปนแหลงเพาะปลูกและสงออกขาวสาลีที่ใหญ
ที่สุดของโลก บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกาเปนสวนใหญโดยซื้อแบบเทกอง (Bulk) ซึ่งระยะเวลาในการจัดซื้อ
จะอยูในชวงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกป และจากออสเตรเลียเปนแบบตูคอนเทนเนอร
โดยจะจัดซื้อเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3 – 4 ครั้งขึ้นอยูกับปริมาณความตองการในแตละชวง ขาวสาลีที่บริษัทฯ ใชในการผลิตมี 2
ประเภท ไดแก ขาวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และ ขาวเมล็ดออน (Soft Wheat) แปงสาลีที่ทําจากขาวเมล็ดแข็งมักจะมีโปรตีนใน
สัดสวนที่สงู ประมาณรอยละ 13 – 15 มีคุณสมบัติเนื้อเหนียว มักจะนําไปใชทําบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป บะหมี่สด ขนมปง และอาหาร
สัตว แหลงนําเขาคือสหรัฐอเมริกา ในขณะที่แปงสาลีที่ทําจากขาวเมล็ดออนจะมีโปรตีนต่ํากวารอยละ 10 – 11 จะมีความ
เหนียวนอย และมีลักษณะเนื้อนุม สวนใหญจะนําไปผลิตเคก ซาลาเปา ปาทองโก และคุกกี้ โดยมีแหลงนําเขาจากออสเตรเลีย
สําหรับการบริหารจัดการวัตถุดิบ บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการเก็งกําไรจากวัตถุดิบ และไมมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ
ในลักษณะการเขาทําสัญญา futures เนื่องจากการตั้งราคาขายแปงจะปรับขึ้นลงตามราคาตนทุนขาว ซึ่งลูกคาเขาใจดี สําหรับ
ขั้นตอนการจัดซื้อขาวสาลีจากตางประเทศจะเปนการซื้อโดยผาน Trader ในตางประเทศ โดยใชราคาอางอิงจากราคาซื้อขาย
สินคาลวงหนาที่ Grain Exchange Market ที่สหรัฐอเมริกา ราคาที่บริษัทฯ ซื้อสวนใหญจะเปนแบบ C&F ซึ่งผูขายจะมีหนาที่
จัดหาเรือขนสงจากตางประเทศจนถึงประเทศไทย สวนบริษัทฯ จะรับผิดชอบคาสินคาและคาประกันภัย หากสินคาเกิดความ
เสียหายระหวางทาง บริษัทฯ จะไดรับชดเชยจากการทําประกันภัยไว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพของขาวสาลีเปน
วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ โดยเมื่อนําเขาขาวสาลีจากตางประเทศแลวจะมีการทําการตรวจสอบคุณภาพของขาวสาลีโดยการสุม
ตรวจจากฝายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของบริษัทฯ ทุกครั้งเพื่อใหมั่นใจวาสินคาที่สั่งซื้อมีคุณภาพดีและเปนไปตาม
มาตรฐาน
ในการบริหารจัดการวัตถุดิบเหลานี้ โดยธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจโรงโมแปง บริษัทฯ จะบริหารคงคลังไมใหเกิน 4 6 เดือน เพราะถาบริษัทฯเตรียมวัตถุเดิบไวนานกวานั้น บริษัทฯจะมีตนทุนและขอเสียเปรียบอยางมาก เชน บริษัทฯ จะตองแบก
รับภาระตนทุนทางการเงินที่นํามาใชในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ราคาขาวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยุตลอดเวลา
ถาบริษัทฯจัดเตรียมวัตถุดิบไวมากเกินไป บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในกรณีที่ราคาปรับตัวลดลงทําใหเสียเปรียบคูแขงไดอยางไรก็
ตามในการจัดซื้อขาวสาลีจากสหรัฐอเมริกาจะตองซื้อแบบเทกอง โดยขนสงผานเรือขนาดใหญซึ่งจําเปนจะตองสั่งซื้อใน
ประมาณมาก บริษัทฯจึงตองหาแนวทางในการบริหารจัดการวัตถุดิบเหลานี้ไมใหอยูในคงคลังนานเกินไป เพื่อเปนการลดความ
เสี่ยงดังที่ไดกลาวมาแลว ในบางชวงบริษัทฯจึงมีความจําเปนจะตองขายวัตถุดิบบางสวนใหกับกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมอาหาร
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สัตวที่มีความจําเปนตองซื้อวัตถุดิบอยูแลวเพื่อเปนการบริหารคงคลังไมใหเกิน 4 - 6 เดือนตามมาตรฐานที่วางเอาไว นอกจากนี้
ยังเปนการสรางพันธมิตรทางธุรกิจในสวนของโรงงานอาหารสัตวที่จําเปนจะตองซื้อขาวสาลีไปเลี้ยงสัตวเพิ่มเติม
กระบวนการผลิต
บริษัทฯ มีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับแผนการขายและมีการเปรียบเทียบการผลิตที่ผลิตไดจริงกับความ
ตองการสินคาของฝายขายวาเปนไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไวเพื่อใหการควบคุมการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี
การจัดทําประมาณการวางแผนความตองการใชสินคา อาทิเชน ขาวสาลี สารเคมี เปนตน ไวลวงหนาใหสอดคลองกับแผนการ
ผลิตและมาตรฐานที่กําหนด
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตเปนอยางมากเนื่องจากสินคาของบริษัทฯ เปนสินคาเพื่อการบริโภค
ตองยึดหลักความสะอาดเปนสําคัญ โดยในระหวางการผลิตจะมีการสุมตรวจสอบคุณภาพของสินคาจากฝายประกันคุณภาพ
และมีการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบของฝายผลิตเองเพื่อตรวจสอบสินคาระหวางผลิตกอนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพของสินคาทุกๆ 2 ชั่วโมงโดยฝายประกันคุณภาพ และหากพบวาสินคาไมไดมาตรฐานจะมีการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ
และปรับปรุงแกไขตอไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการผลิตแปงสาลีเปนเครื่องจักรของยี่หอ บูลเลอร
(Buhler) จากประเทศสวิตเซอรแลนด และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซอมบํารุงเครื่องจักรอยูเปนประจํา รวมถึงมีการจัดทํา
ขั้นตอนการผลิตในแตละสวนงานไวอยางละเอียดเพื่อใหเปนไปตามระบบ ISO 22000 : 2005 / GMP / HACCP โดย
กระบวนการผลิตแปงสาลีสามารถสรุปไดทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1) การยายขาวสาลี (SILO) เปนกระบวนการลําเลียงขาวสาลีจากไซโลหลักมาไวไซโลรองเพื่อเตรียมไวสําหรับการทํา
ความสะอาดและปรับสภาพความชื้นของขาวสาลีใหเหมาะตอกระบวนการผลิตแปงสาลีตอไป บริษัทฯ มีไซโล
ทั้งหมด 11 ไซโล โดยแบงเปนไซโลขนาดใหญ 8 ไซโลมีความจุไซโลละ 2,500 ตัน และไซโลขนาดเล็ก 3 ไซโลมี
ความจุไซโลละ 300 ตัน สําหรับบรรจุขาวสาลีที่สั่งนําเขามา
2) การทําความสะอาดเมล็ดขาว (Wheat Cleaning) เปนขั้นตอนการทําความสะอาด ปรับสภาพความชื้น และระยะเวลา
การหมักขาวสาลีเพื่อใหเหมาะตอการนําไปโมแปงสาลี โดยนําเมล็ดขาวสาลีมาผานเครื่องตรวจจับโลหะ คัดแยกเศษ
ฝุนเปลือกขาว ฝุนทราย ฟาง หิน ทําการคัดแยกเมล็ดขาวหักออกทั้งหมด แลวนําไปขัดผิวเมล็ด และเขาสเปรยน้ําเพื่อ
ปรับสภาพความชื้นใหเมล็ดขาวดูดซับน้ําจนหมดเพื่อใหขาวออนตัวเหมาะกับการนําไปโม เมล็ดขาวสาลีจะผาน
ขั้นตอนการทําความสะอาดและปรับความชื้นทั้งหมด 2 ครั้ง ระยะเวลาการทําความสะอาดและปรับความชื้นจะ
แตกตางกันแลวแตประเภทของเมล็ดขาวสาลี หากเปนเมล็ดขาวแบบแข็งตองใชเวลาในกระบวนการทําความสะอาด
เมล็ดขาวประมาณ 42 ชั่วโมงตอขาว 100 ตัน ในขณะที่เมล็ดขาวแบบออนใชประมาณ 30 ชั่วโมงตอขาว 100 ตัน
3) การโมแปงสาลี (Milling) การนําขาวสาลีที่ผานการทําความสะอาดแลวมาผานเครื่องขัดผิวเมล็ดและตรวจจับโลหะ
ดวยแมเหล็กอีกครั้งหนึ่งเพื่อปองกันเศษเหล็กปนเปอน ตอมาผานขั้นตอนการบด โดยจะทําการบดทั้งหมด 2 ครั้ง โดย
การบดชุดแรกเปนการบดเพื่อใหขาวแยกออกจากเปลือกเมล็ดขาว ขาวที่แตกจะผานตะแกรงเพื่อรอนเอาสวนที่ละเอียด
และเขาบดชุดที่สองใหกลายเปนแปง ในสวนที่ผานตะแกรงรอนแลวมีลักษณะหยาบจะสงไปบดกับลูกกลิ้งอีกจนกวา
จะไดขนาดที่ตองการ ผลผลิตที่ไดจะเปนแปงและรําขาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 75 และ 25 ตามลําดับ ซึ่งจะเก็บแยก
ไซโลกัน โดยแปงที่โมเสร็จบรรจุลงไซโลโดยแยกตามสายพันธุของขาวสาลี
4) การผสมและบรรจุ (Blending and Packing) การนําแปงสาลีจากไซโลที่ผลิตไดโดยแบงเปนแตละสายพันธุมาผสมกัน
ตามสูตรที่ลูกคาสั่งซื้อไว หลังจากนั้นจะทําการรอนแปงเพื่อใหแนใจวาแปงสาลีไมมีเศษเจือปนกอนจะนําไปบรรจุลง
ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และกอนนําไปจัดเก็บในคลังสินคาจะผานการดักจับโลหะอีกครั้ง
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ระยะเวลาในการผลิตแปงสาลีใหพรอมจําหนายสําหรับขาวเมล็ดแข็งและเมล็ดออนอยูประมาณ 9.5 วัน และ 9.0 วัน
ตอขาวสาลี 100 ตัน ตามลําดับ ปจจุบันบริษัทฯ มีสายการผลิต 1 สายการผลิต โดยสามารถที่จะผลิตไดเดินเครื่องจักรตลอด 24
ชั่วโมงแบงเปน 3 กะ โดยในแตละครั้งจะสามารถผลิตเฉพาะแตละสายพันธุ กําลังการผลิตสูงสุดอยูที่ 250 ตันขาวตอวัน โดย
อัตราการใชกําลังการผลิตในชวงป 2553 ถึงป 2557 เทากับ รอยละ 82.60 รอยละ 67.00 รอยละ 84.30 รอยละ 95.63 และรอยละ
98.20 ตามลําดับ โดยอัตราการใชกําลังผลิตในชวงป 2553 และป 2554 มีอัตราลดลงเนื่องจากเปนชวงที่ผลผลิตขาวสาลีในตลาด
มีปริมาณลดลงเพราะประสบปญหาสภาพอากาศในแหลงเพาะปลูกขาวสาลีหลักของโลก จึงทําใหราคาขาวสาลีปรับเพิ่มสูงขึ้น
มาก ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงตองปรับกลยุทธในการผลิตและการจําหนายสินคาโดยเนนผลิตแปงสาลีที่ใหอัตรากําไรสูงแทนที่การ
ผลิตในปริมาณมากแตไดอัตรากําไรที่ต่ํา ดวยเหตุนี้จึงทําใหอัตราการผลิตของบริษัทฯ ลดลง แตอยางไรก็ตามในป 2556 และ
2557 ที่ผานมาบริษัทฯ มีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยูที่รอยละ 13.44 และ 2.68 ตามลําดับ
การผลิตแปงสาลี
กําลังการผลิต (ตัน/วัน)
ปริมาณการผลิตเต็มที่ (ตัน)*
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)
การใชกําลังการผลิต (%)
อัตราเพิ่ม (ลดลง) ของปริมาณการผลิต (%)

ป 2553
250
78,000
64,408
82.6
-9.0

ป 2554
250
78,000
52,264
67.0
-18.9

ป 2555
250
78,000
65,754
84.30
+25.82

ป 2556
250
78,000
74,594
95.63
+13.44

ป 2557
250
78,000
76,595
98.20
+2.68

หมายเหตุ : *จํานวนวันที่ผลิตคิดจาก 26 วันตอเดือน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไมมีเนื่องจากใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเปนกระบวนการผลิตแบบปดจึงไมมีฝุนแปง
ฟุงกระจายออกไปภายนอกที่จะสงผลกระทบตอชุมชนรอบขาง สวนการใชน้ําในโรงงานจะใชเพื่อปรับความชื้นขาวสาลีซึ่งใน
ระหวางกระบวนการผลิตขาวจะดูดซับน้ําทั้งหมดทําใหโรงงานไมมีการปลอยน้ําเสียซึ่งจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยที่
ผานมาไมมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
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งานที่ยังไมไดสงมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินคาที่ยังไมไดสงมอบจํานวน 0 ลาน
บาท และ 61.29 ลานบาท ตามลําดับ โดยสัญญาทั้งหมดมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป
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ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีทรัพยสินถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจที่หักคาเสื่อมราคา โดยวิธีคํานวณแบบเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณของทรัพยสินเปนระยะเวลา 3 - 30 ปขึ้นอยูกับประเภทของทรัพยสิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31
ธันวาคม 2557 ทรัพยสินของบริษัทฯ มีมูลคาทางบัญชีสุทธิจํานวน 347.3 ลานบาท และ 752.9 ลานบาท ตามลําดับ สามารถสรุป
ไดดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
4.1.1 อาคาร และสวนปรับปรุงอาคาร*
โรงงาน 1 แหง และอาคารสํานักงาน 3
ชั้น ที่ตั้ง : 90/9 หมู 1 ซอยสยามไซโล
ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
4.1.2 เครื่องจักรและอุปกรณ
4.1.3 เครื่ อ งตกแต ง และเครื่ อ งใช
สํานักงาน
4.1.4 ยานพาหนะ
4.1.5 ระบบสาธารณูปโภค
4.1.6 สินทรัพยระหวางกอสราง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลคาทางบัญชีสุทธิ (ลาน
บาท)
ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค.
2556
2557

เจาของ

61.5

ภาระผูกพัน

59.1
ไมมีภาระผูกพัน

เจาของ
เจาของ

217.7
3.3

219.1
3.4 ไมมีภาระผูกพัน

เจาของ
เจาของ

7.2
21.4

8.2 ไมมีภาระผูกพัน
19.8 ไมมีภาระผูกพัน

เจาของ

36.2

443.3 ไมมีภาระผูกพัน

347.3

รวม

752.9

หมายเหตุ : * อาคารโรงงานและสํานักงานตั้งอยูบนที่ดินที่บริษัทฯ เชาจาก TSTE
ในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดรับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแหงใหมสองแหงโดยบริษัทฯ ตองปลดภาระจํานองหลักทรัพยรวมทั้งทรัพยสินใดๆ
ที่ไดใหไวเปนหลักประกันแกผูใหกูรายอื่น ซึ่งในเดือนตุลาคม 2556 บริษัทฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว นอกจากนี้สถาบันการเงินเดิมที่ใหกูยืมไดลด
วงเงินเลตเตอรออฟเครดิตทรัสตรีซีท เงินกูยืมระยะสั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และปรับเงื่อนไขการกูยืมเปน Nagative
Pledge

บริษัทกําลังขยายกําลังการผลิตโดยดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2556 โดยโครงการดังกลาวไดมาซึ่งทรัพยสิน ซึ่งหากคํานวณขนาดรายการ โดยใชเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือ
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จําหนายไปซึ่งสินทรัพย ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม
2547 รายการดังกลาวขางตน จัดเปนรายการประเภทที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ มีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และทํา
หนังสือเวียนใหผูถือหุนทราบภายใน 21 วันนับตั้งแตวันที่แจงตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทไดเปดเผยสารสนเทศเปนที่เรียบรอยแลว
บริษัทกําลังดําเนินการกอสรางถังไซโลเฟส 2 พรอมระบบลําเลียงอัตโนมัติตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยโครงการดังกลาวไดมาซึ่งทรัพยสิน ซึ่งหากคํานวณขนาดรายการ โดยใชเกณฑมูลคารวม
ของสิ่งตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขา
ขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งสินทรัพย พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รายการดังกลาวขางตน จัดเปนรายการประเภทที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ มีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ และทําหนังสือเวียนใหผูถือหุนทราบภายใน 21 วันนับตั้งแตวันที่แจงตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทไดเปดเผย
สารสนเทศเปนที่เรียบรอยแลว
ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน
บริ ษั ท มี เ ครื่ อ งหมายการค า ทั้ ง หมด 12 ตราสิ น ค า โดยบริ ษั ท ฯ ได ยื่ น จดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค า กั บ สํ า นั ก
เครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2555 ซึ่งหากดําเนินการเสร็จแลว บริษัทฯ
จะเปนเจาของเครื่องหมายการคาโดยมีอายุ 10 ป นับจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา รายละเอียดของเครื่องหมาย
การคามีดังนี้

รายละเอียด
เครื่องหมายการคา /บริการ
1. ตราปงทอง

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินคา
แปงสําเร็จรูปสําหรับทําขนมปง
โฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูงถึง
รอยละ 50 อุดมไปดวยใยอาหาร
วิตามิน แรธาตุ และสารตาน
อนุมูลอิสระสําหรับผูที่รักสุขภาพ

2. ตราปงแดง

แปงสาลีคุณภาพพิเศษสําหรับทํา
ขนมปง เหมาะสําหรับใชทําขนม
ปงชนิดตางๆ เชน ขนมปงแซนวิช
ขนมปงกะโหลก ขนมปงไสใส
ตางๆ
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3. ตราปงเหลือง

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินคา
แปงสาลีสําหรับทําขนมปง มี
ความเหนียวและยืดหยุนดี แปง
ชนิดนี้เหมาะสําหรับใชทําขนมปง
แซนวิช ขนมปงใสใส โดนัทยีสต
เดนิส แพสทรี้ พิซซา

4. ตราเสนทอง

แปงสาลีสําหรับทําบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป

5. ตราเสนหยก

แปงสาลีสําหรับทําบะหมี่คุณภาพ
ดีพิเศษ ทําบะหมี่สด และหมี่เกี๊ยว

6. ตราเสนเหลือง

แปงสาลีสําหรับทําบะหมี่สด หรือ
แผนเกี๊ยว

7. ตราลูกกลิ้ง

แป ง สาลี อ เนกประสงค เ หมาะ
สํ า หรั บ ใช ทํ า ขนมได ห ลายชนิ ด
เช น โดนั ท โรตี คุ ก กี้ ขนมเป ย ะ
ขนมไข ขนมสาลี่ แพนเคก
วาฟเฟ ล ซาลาเปา และขนมทอด
ตางๆ
แปงสาลีที่เหมาะสําหรับใชทํา
บิสกิต ขนมปงกรอบ ขนมไข วาฟ
เฟล แพนเคก โดนัทเคก
ขนมสาลี่ และขนมทอดตางๆ

8. ตรากังหัน

แปงสาลีเหมาะสําหรับใชทํา
ซาลาเปา เคก คุกกี้ ปุยฝาย ขนม
สาลี่ เอแคลร โมจิ แยมโรล
ขนมไข

9. ตราตาหลงเปา
ไดรับรองการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาเมื่อวันที่
3 มกราคม 2557
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รายละเอียด
เครื่องหมายการคา /บริการ
10. ตราคูโก

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินคา
แปงสาลีสําหรับทําปาทองโก

แปงสาลีผานกรรมวิธีพิเศษทําให
เนื้อแปงมีสีขาวละเอียด
เหมาะสําหรับใชทําบัตเตอรเคก
สปองคเคก ชิฟฟอนเคก
และเคกตางๆ
แป ง สาลี โ ปรตี น สู ง สํ า หรั บ ใช
ทํ า อาหารสั ต ว เช น อาหารกุ ง
อาหารปลา อาหารสุนัข เปนตน

11. ตราหัวใจ

12. ตรากุลาแดง

นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวมในอนาคต
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 15 มีนาคม 2555 ไดมีมติกําหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและ/
หรือ บริษัทรวมของบริษัทในอนาคต โดยในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจ จึงอาจมีการจัดตั้งบริษัท
ยอยหรือบริษัทรวมขึ้นเพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจะสงกรรมการบริษัทฯ เขา
ไปเปนกรรมการของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมดังกลาว เพื่อรวมกําหนดนโยบายการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและ
เอื้อตอการดําเนินธุรกิจของกลุม
การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น โดยสวนใหญจะมีขอตกลงกับผูรวมลงทุน เชน กรณี การลงทุนใน
กิจการรวมคาจะกําหนดจํานวนกรรมการซึ่งเปนบุคคลที่บริษัทฯ เปนผูกําหนดโดยใชสัดสวน การถือหุนเปนเกณฑกําหนด
จํานวนกรรมการที่จะเขาไปควบคุมดูแล สําหรับบริษัทยอย บริษัทฯ จะสงกรรมการเขาไปเปนตัวแทนมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการทั้งหมด หากการดําเนินการมีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ จะตองขออนุมัติจากที่ประชุม
กรรมการของบริษัทฯ กอน และในกรณีที่เปนการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบอีกดวย
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ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ความเสี่ยงจากการมีพื้นที่เก็บวัตถุดิบไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
ปจจุบัน บริษัทฯ มีไซโลขนาดเล็กและใหญรวมกันทั้ง หมด 11 ไซโล สําหรับจัดเก็บวัตถุดิบคือขาวสาลีซึ่งไซโลที่
บริษัทฯ มีอยูทั้งหมดยังมีพื้นที่ไมเพียงพอตอปริมาณวัตถุดิบของบริษัทฯ ในบางชวงเวลาที่มีขาวสาลีเปนจํานวนมาก จึงทําให
บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาไซโลหรือโกดังเพิ่มจากบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งระยะอายุสัญญาเชาจะขึ้นอยูกับความจําเปนในการ
จัดเก็บในแตละชวงเวลา ที่ผานมาบริษัทฯ จะทําสัญญาเชาระยะสั้นอายุประมาณ 2-6 เดือน อยางไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความ
เสี่ยงหากในชวงเวลาที่ตองการเชาไซโลหรือโกดังดังกลาวหรือกรณีตองการเชาไซโลเพิ่มแตบริษัทที่เกี่ยวของไมสามารถให
บริษัทฯ เชาพื้นที่ได ทําใหเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในแงการจัดหาสถานที่เก็บขาวสาลี และในแงคาใชจายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ราคาคาเชาในปจจุบันเปนราคาคาเชาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุมใหเชากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาคาเชาไซโลของ
บุคคลภาย นอกในบริเวณเดียวกันพบวาราคาคาเชาไซโลต่ํากวาราคาคาเชาของบุคคลภายนอกรวมถึงคาขนสงที่ตองเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทฯ เคยมีความตองการเชาพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบเพิ่มแตไมสามารถเชาไซโลจากบริษัทที่เกี่ยวของได จึง
ตองขอเชาพื้นที่ จากผูใหเชาคลังสินคารายอื่น ซึ่งบริษัทฯ สามารถดําเนินการเชาไซโลจากบุคคลภายนอกได โดยคาใชจายรวม
คาขนสงตางๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 0.6 ลานบาทตอระยะเชาจํานวน 3 เดือนตอ 1 ไซโล ซึ่งถือเปนจํานวนที่ไมมากนัก ทั้งนี้
ในอนาคตบริษัทฯ มีการลงทุนกอสรางถังไซโลจัดเก็บวัตถุดิบขนาดบรรจุ 40,000 ตัน ทําใหมีพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบเพียงพอ
ไมจําเปนตองเชาโกดังเพื่อจัดเก็บวัตถุดิบอีกตอไป
ความเสี่ยงทางดานการเงิน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ สิ้น ป 2555 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.4 เทา และ ปรับเพิ่มขึ้นเปน
0.5 เทาในป 2556 และ 0.8 เทาในป 2557 สาเหตุมาจากการกูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนขยายกําลังการผลิต โดย ณ 31
ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินอยูในรูปของเงินกูระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวประมาณ 490.8 ลานบาท
และภาระดอกเบี้ยจายจํานวน 8.5 ลานบาท โดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยเปนแบบลอยตัว ซึ่งหากมีการปรับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูขึ้นยอมสงผลกระทบตอบริษัทฯ ทําใหมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น สงผลตอผลการดําเนินงานทําใหกําไรของ
บริษัทฯ ลดลง รวมถึงอาจทําใหผลตอบแทนตอผูถือหุนลดลงดวย อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ย โดยการจัดสรรเงินกูยืมที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวใหเหมาะสมและติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยอยาง
สม่ําเสมอ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ในการดําเนินธุร กิจ ผลิตและจําหนายแปงสาลี วัตถุดิบ หลักที่สํ าคัญ คือ ขาวสาลีซึ่งเป นวัตถุดิบ ที่ตองนําเขาจาก
ต า งประเทศ ซึ่ ง การชํ า ระเงิ น จะใช เ งิ น สกุ ล เหรี ย ญสหรั ฐ เป น หลั ก ในขณะที่ สิ น ค า ทั้ ง หมดที่ บ ริ ษั ท ฯ ผลิ ต จะจํ า หน า ย
ภายในประเทศ ซึ่งการดําเนินธุรกิจดังกลาวอาจสงผลใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้น หากคาเงินบาทออนคาลงเมื่อเทียบกับคาเงินเหรียญสหรัฐจะทําใหตนทุนของ บริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น แตในขณะเดียวกัน
หากคาเงินบาทแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับคาเงินเหรียญสหรัฐจะทําใหตนทุนของบริษัทฯ ลดต่ําลง ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จึงไดมีการทําธุรกรรมทางการเงินโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนําเขาผลิตภัณฑ
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จากตางประเทศลวงหนา (Fixed Forward Exchange Rate) เพื่อปองกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจสงผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ไมมีนโยบายเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทําสัญญาจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนานั้น จะอยูในดุลยพินิจที่รอบคอบของผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งในการทําสัญญาดังกลาวสงผลใหบริษัทฯ บริหารตนทุน
ไมใหมีความผันผวนมากนักและทราบตนทุนลวงหนาได ทั้งนี้ ในชวงผลการดําเนินงานที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมไดรับผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอยางมีนัยสําคัญเนื่องจากในชวงป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทฯ มีกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 2.5 ลานบาท 1.2 ลานบาท และ 1.5 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ดี การทําสัญญาลวงหนาที่ผานมามิได
ประกันวาบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการใหมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนตอเนื่องไดทุกป เนื่องจากขึ้น อยูกับความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทําสัญญาลวงหนา
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบใหตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ตองการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแปงสาลี คือ ขาวสาลี ซึ่งเปนธัญพืชที่เจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมที่มีอากาศเย็น ซึ่ง
ประเทศไทยไมสามารถเพาะปลูกไดจึงจําเปนตองมีการนําเขาขาวสาลีจากตางประเทศทั้งหมด ประเทศที่ปลูกและจําหนายขาว
สาลี ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย อารเจนตินา และอีกหลายประเทศในยุโรป โดยคุณภาพของขาวสาลี
จะมีความแตกตางกันในแตละแหลงเพาะปลูก สําหรับบริษัทฯ จะเลือกซื้อขาวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย
เปนหลักเนื่องจากขาวสาลีมีคาโปรตีนที่เหมาะกับการผลิตสินคาของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาขาวสาลีใหตรงตาม
ปริมาณการผลิตและตรงตามคุณภาพที่ตองการไดอาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ ดังที่เคยเกิดมาแลวที่ออสเตรเลีย ซึ่ง
ประสบสภาวะอากาศแหงแลงทําใหผลผลิตออกมานอย บริษัทฯ จะเกิดความเสี่ยงจากการไมมีวัตถุดิบเพียงพอสําหรับผลิตสินคา
สงมอบใหกับลูกคาได อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดทําขอตกลงซื้อขายลวงหนากับผูคาวัตถุดิบในการจัดหาขาวสาลีที่มีคุณภาพและ
มีปริมาณตามที่บริษัทฯ ตองการจากทั้งสองประเทศแลว รวมถึงการที่บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมและรักษาระดับวัตถุดิบคง
คลังใหมีปริมาณเพียงพอตอแผนการผลิตและจําหนายเพื่อปองกันการขาดแคลนวัตถุดิบแลว นอกจากนี้จากการที่ปจจุบันมีหลาย
ประเทศในโลกที่เปนแหลงเพาะปลูกและผลิตขาวสาลีได บริษัทฯ จึงสามารถหันไปนําเขาขาวสาลีจากประเทศอื่นได อาทิเชน
แคนาดา ประเทศในแถบอเมริกาใต จีนหรืออินเดีย ถึงแมคุณภาพของขาวสาลีอาจจะไมเทียบเทากับขาวสาลี ที่นําเขาจาก
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย แตบริษัทฯ สามารถนําเขามาผลิตโมเปนแปงและผสมสูตรใหเหมาะกับความตองการของลูกคาได
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาขาวสาลี
ขาวสาลีเปนสินคาโภคภัณฑประเภทหนึ่งที่มีตลาดซื้อขายลวงหนา (Grain Exchange) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งตนทุนหลัก
ของบริษัทฯ คือ ขาวสาลี คิดเปนอัตราสวนประมาณรอยละ 90 ของตนทุนขาย ซึ่งในการจัดซื้อขาวสาลีของบริษัทฯ จะจัดซื้อ
หลัก ๆ ปละประมาณ 3 ครั้ง ซึ่งในแตละครั้งจัดซื้อ มีปริมาณมากประมาณ 20,000 ตัน ราคาขาวสาลีที่จัดซื้อ ครั้งหนึ่งๆ อาจใช
สําหรับการผลิตสินคาไปถึง 4 - 6 เดือน หากราคาขาวสาลีมีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลใหตนทุนของบริษัทฯ มีความผันผวนและ
สงผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาขายแปงสาลีใหกับลูกคาไดทันที ทั้งหมดเนื่องจาก
ขาวสาลีเปนหนึ่งในสินคาควบคุมของกรมการคาภายใน หากตองการปรับราคาจําหนายตองแจงตอกรมการคาภายในกอน
อยางไรก็ ดีบริ ษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาขาวสาลีไดโดยมีแ ผนกการตลาด
ตางประเทศติดตามแนวโนมราคาขาวสาลีในตลาดโลกอยางตอเนื่อง และในชวงที่ราคาขาวสาลีขึ้น สูงมากๆ บริษัทฯ จะจัดซื้อ
ใหเพียงพอกับความตองการผลิตและจําหนายเทานั้น รวมถึงยังมีการจัดการปองกันความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาดวย
การจัดซื้อลวงหนาใหเหมาะสมกับแนวโนมของราคาและยังมีการบริหารจัดการตนทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา
เพื่อลดความผันผวนของตนทุนที่อาจเกิดขึ้นได นอกจากนี้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากการบริหาร
จัดการตนทุนในสวนการผลิตโดยมีแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (R&D) ของบริษัทฯ ไดทําการคนควาวิจัยอยางตอเนื่องถึง
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การเลือกใชวัตถุดิบที่มีราคาตํ่าแตสามารถนํามาผสมและไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดังเดิม และจากการบริหารจัดการตนทุนตามที่
กลาวมามีสวนชวยทําใหในป 2557 ราคาขาวสาลีลดลง 0.34 บาทตอกิโลกรัม สงผลใหตนทุนในสวนของขาวสาลีลดลงทั้งสิ้น
10.9 ลานบาท
ความเสี่ยงจากความผันผวนของตนทุนการขนสงวัตถุดิบ (ราคานํ้ามัน)
บริษัทฯ ตองนําเขาขาวสาลีจากตางประเทศโดยใชการขนสงทางเรือ ซึ่งคาขนสงดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของตนทุน
ขาวสาลี โดยคาระวางเรือในการขนสงจะอางอิงกับราคาน้ํามันในตลาดโลก ซึ่งหากราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จะสงผลใหคา
ระวางเรือปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่สูงขึ้นดวยเชนกัน รวมถึงหากมีความตองการใชการขนสงทางเรือที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหบริษัท
เดินเรือปรับเพิ่มคาระวางเรือไดเชนกัน ซึ่งตนทุนดังกลาวเปนตนทุนที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ยอมตองสงผลกระทบตอตนทุนขายของบริษัทฯ และมีสวนทําใหผลกําไรของบริษัทฯ ปรับลดลง อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมี
การบริหารจัดการตนทุนสวนคาระวางเรือ โดยการนําเขาขาวสาลีในปริมาณมากบรรทุกเรือขนาดใหญจะทําใหตนทุนคาขนสง
ตอหนวยลดลงประกอบกับการรวมกับผูประกอบการโรงงานโมแปงสาลีรายอื่นๆ ในการนําเขาขาวสาลีลงเรือบรรทุกลําเดียวกัน
โดยแตละรายสามารถนําเขาขาวสาลีไดตามปริมาณที่ตองการ และยังสามารถประหยัดตนทุนคาขนสงไดมากกวาการนําเขาขาว
สาลีมาโดยลําพังเพียงรายเดียว
ความเสี่ยงที่บริษัทฯไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
ในการซื้อสินคาวัตถุดิบ บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาในรูปแบบของ forward หรือ futures
contract เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะมีการปรับราคาแปงสาลีใหสะทอน
ราคาของขาวสาลีที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยในชวงที่ราคาขาวสาลีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จะปรับราคาขายแปง
สาลีใหส ะทอนราคาที่เปลี่ยนแปลงสําหรับ ลูกคาที่ไมไดมีการทําสัญญากันไว แต สําหรับ ลูกคาที่ทําสัญญาไวแลวบริษัท ฯ
จําเปนตองคงราคาไวตามสัญญา สวนในชวงที่ราคาขาวสาลีในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริษัทฯ จําเปนตองมีการบริหารจัดการ
วัต ถุ ดิบ โดยการเร ง ขายแป ง สาลี รวมไปถึง การขายข า วสาลีบ างส ว นให กับ กลุม ลู กค า อุต สาหกรรมอาหารสั ตว ที่ มี ค วาม
จําเปนตองใชขาวสาลีอยูแลว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดการปองกันความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาดวยการจัดซื้อให
เหมาะสมกับแนวโนมของราคา และยังมีการบริหารจัดการตนทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อลดความผันผวน
ของตนทุนที่อาจเกิดขึ้นได
ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ
ความเสี่ยงจากการที่ราคาขายแปงสาลีเปนสินคาควบคุม
ในป 2552 กรมการคาภายในไดประกาศใหแปงสาลีเปนสินคาควบคุมโดยผูประกอบการตองแจงตนทุนการผลิต
ตนทุนการนําเขาสินคา ตนทุนคาใชจาย ราคาจําหนาย ฯลฯ ใหแกกรมการคาภายใน ซึ่งราคาขายที่แจงจะถือเปนเพดานราคาขาย
สูงสุดที่บริษัทฯ สามารถจําหนายได ดังนั้น หากตนทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นจนเกินเพดานราคาขายที่เคยแจงไว จะทําใหการขึ้น
ราคาแปงสาลีของผูประกอบการทําไดยากและขาดความคลองตัวในการปรับราคาขายแปงสาลี เนื่องจากตองแจงใหกรมการคา
ภายในทราบกอน ดวยเหตุนี้ผูประกอบการจะตองบริหารจัดการตนทุนเองและไมสามารถผลักภาระตนทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ใหแกลูกคา โดยการปรับขึ้นราคาไดทันที จึงทําใหเกิดความเสี่ยงในแงของผลกําไรที่อาจลดลงหากราคาวัตถุดิบมีการปรับเพิ่ม
สูงขึ้น อยางไรก็ตามโดยปกติตนทุนและราคาขายมักจะต่ํากวาราคาเพดานที่แจงไว แตหากตนทุนสินคาของบริษัทฯ ปรับสูงขึ้น
มากทําใหบริษัทฯ จําเปนตองขอปรับราคาขายขึ้น ซึ่งจะมีการแจงใหกับทางภาครัฐรับทราบและปรับขึ้นราคาเพื่อใหสอดคลอง
กับตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมและเพื่อปองกันปญหาสินคาขาดแคลน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงจาก
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นโยบายของรัฐเปนอยางมากจึงไดมีการบริหารจัดการทั้งในแงตนทุนและการมุงเนนผลิตและพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ และการ
ใหบริการลูกคาใหเปนที่พอใจ เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงทั้งในและตางประเทศได
ความเสี่ยงจากการเปดเสรีการนําเขาแปงสาลีจากภาครัฐ
กอนป 2548 ประเทศไทยมีการกํ าหนดพิกัดอัตราภาษีขาเขาของแปงสาลีในอัตราที่สูงถึงรอยละ 40 จึงทําให
อุตสาหกรรมผลิตแปงสาลีไดรับการคุมครอง แตหลังจากที่ไทยตองปฏิบัติตามพันธะกรณีขอตกลงของสมาชิกเขตการคาเสรี
อาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทําสัญญา FTA กับบางประเทศ ไดแก อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทําใหเมื่อป 2548 ไทยตองลดอัตรา
ภาษีขาเขาเหลือเพียงรอยละ 5.0 และเมื่อเดือนมกราคม 2553 อัตราภาษีขาเขาแปงสาลีจากกลุมประเทศอาเซียนไดลดลงเหลือ
อัตรารอยละ 0 ทําใหมีการแขงขันดานราคาสูงขึ้น และการลดอากรขาเขาของแปงสาลี ทําใหลูกคาอาจนําเขาแปงสาลีเขามาเอง
โดยตรงแทนการซื้อจากโรงงานผลิตแปงสาลีในประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินของบริษัทฯ ในแงของยอดขายที่
อาจลดลงได และยอมสงผลถึงกําไรที่ตองปรับลดลงดวย อยางไรก็ตาม ที่ผานมาการเปดเสรีการนําเขาแปงตามขอตกลงของ
AFTA ยังไมสงผลตอการดําเนินธุรกิจ โดยที่ผานมาสัดสวนการนําเขาแปงสาลีโดยตรงจากตางประเทศเทียบกับการซื้อจาก
โรงงานการผลิตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดีบริษัทฯ มีแผนงานในการในการบริหารจัดการในเรื่อง
ดังกลาวโดย
1. การมุงเนนคุณภาพของสินคา บริษัทฯ จะมุงเนนผลิตสินคาที่ไมมีสิ่งปลอมปน ซึ่งอาจอันตรายตอการบริโภค
2. การบริการหลังการขาย เมื่อลูกคาซื้อสินคาจากบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งกอนจัดสง และหากมี
การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของแปงสาลี บริษัทฯ จะเรงดําเนินการแกไขใหลูกคาอยางรวดเร็วไมเกิน 7 วัน
3. ปริมาณการสั่งซื้อ การสั่งซื้อสินคากับบริษัทฯ สรางความยืดหยุนกับลูกคาไดมากกวาโดยลูกคาไมตองเตรียม
สถานที่ไวจัดเก็บ ทําใหลูกคาสามารถสั่งซื้อไดในปริมาณที่ตองการ นอกจากนี้หากลูกคาตองการความรวมมือ
จากบริษัทฯ ในการพัฒนาวัตถุดิบแปงสาลี ทางบริษัทฯ สามารถสงทีมนักวิทยาศาสตรของบริษัทฯ ไปรวมมือใน
การพัฒนาแปงสาลีใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาไดอีกดวย
ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทฯ มากกวารอยละ 50
ณ 5 มกราคม 2558 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) TSTE ถือหุนเปน
จํานวนรอยละ 69.34 ของทุนชําระแลวทั้งหมด ซึ่งสัดสวนดังกลาวมากกวารอยละ 50 ทําให TSTE สามารถควบคุมมติที่ประชุม
ผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน
ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของ
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อยางไรก็ตามเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส และถวงดุลอํานาจดังกลาว บริษัทฯ ไดพิจาณา
ปรับโครงสรางองคกรใหมเพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได และมีการถวงดุลอํานาจจึงไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวม
กรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 12 ทาน ในจํานวนนี้มีกรรมการที่ไมใชกลุมผูถือหุนรายใหญ 4 ทาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดใหมี
ฝายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเปนอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนาที่หลักในการ
ดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเปนไปตามระบบที่ไดกําหนดไว และตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารเพื่อใหเกิด
ความโปรงใส นอกจากนี้ในกรณีเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมในกิจการที่
เกี่ยวของ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาว และในการอนุมัติ
รายการจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยฯ
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 285,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 285,000,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนทุนที่ชําระแลวจํานวน 285,000,000 หุน คิดเปน 285,000,000 บาท โดยบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนและสัดสวนการถือหุนจากทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนของ
บริษัทมหาชนจํากัด ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 มีดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
นายวรวิทย ลีนะบรรจง
นายน้ํา ชลสายพันธ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นางขันทอง อุดมมหันติสุข
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
นางนุศรา เพียรสุภาพ
นายโชติอนันต มหัคฆพงศดํารง
นางศรินญา หวังวัชรกุล
รวมผูถือหุน 11 อันดับแรกที่ถือหุนมากกวารอยละ 0.5%
ผูถือหุนรายยอยอื่นๆ
รวมผูถือหุนทั้งหมด

จํานวนหุน
197,633,100
5,800,000
3,913,000
3,824,500
2,893,400
2,647,935
2,500,000
2,103,639
2,080,083
2,034,300
1,555,500
226,985,457
58,013,489
285,000,000

สัดสวนรอยละ
69.35
2.04
1.37
1.34
1.01
0.92
0.88
0.74
0.73
0.71
0.55
79.64
20.36
100.00

หมายเหตุ: 1. ตัวแทนของบริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯมีทั้งหมด 9 ทาน ประกอบดวย
นายปรีชา อรรถวิภัชน นายประภาส ชุติมาวรพันธ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ นายณรงค เจนลาภวัฒนกุล นายสุภสร ชโยวรรณ
นายชลัช ชินธรรมมิตรนายสมชาย ชินธรรมมิตรนายธนดล สุจิภิญโญ และนายชาญกฤช เดชวิทักษ
2. รายชื่อผูถือหุนและสัดสวนการถือหุนของบริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) (“TSTE”) 10 รายแรกณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
นาง เยาวนุช เดชวิทักษ
น.ส. เยาวลักษณ ชุติมาวรพันธ
บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ
นาง บุญพรอม ชินพิลาศ
นาง พัชรี ชินธรรมมิตร
รวม

จํานวนหุน
สัดสวนรอยละ
34,583,736
23.82
24,173,680
16.65
14,109,084
9.72
11,881,540
8.18
10,305,559
7.10
6,882,480
4.74
6,070,898
4.18
5,483,532
3.78
3,585,560
2.47
1,506,997
1.04
107,589,115
81.68

โครงสรางการจัดการ
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหนาที่
ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวนทั้งหมด 12 ทาน โดยในป 2557 มีการจัดประชุมนอกสถานที่
(Board Retreat) จํานวน 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการประชุม คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวย
ลําดับ

รายชื่อ

1

นาย ปรีชา

อรรถวิภัชน

2

นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ

3

ดร.ชาญกฤช

เดชวิทักษ

ตําแหนง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
36

การประชุมคณะกรรมการ
จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง
การประชุม ที่เขารวม
ประชุม
12
12
12

11

12
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ลําดับ

รายชื่อ

4

นาย ชนะชัย

5

นาย ณรงค

6

นาย ชลัช

7

นาย ธนดล

8

ดร.สุภสร

9

นาย สมชาย

10

นาย สมชัย

11

นาย เอนก

12

นาย เฉลิมชัย

ตําแหนง

ชุติมาวรพันธ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
เจนลาภวัฒนกุล กรรมการ
กรรมการบริหาร
ชินธรรมมิตร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
สุจิภิญโญ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ชโยวรรณ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
ชินธรรมมิตร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
คําชุม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
วองไววิทย
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการ
จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง
การประชุม ที่เขารวม
ประชุม
12
12
12

11

12

9

12

11

12

11

12

10

12

11

12

11

12

9

หมายเหตุ : เลขานุการบริษัทฯ คือนางสาวจุฑามาศ มาลัย ไดรับการแตงตั้งในที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่11/2556 เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2556 และมีผลตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ นายประภาส ชุติมาวรพันธ หรือ นายณรงค
เจนลาภวัฒนกุล หรือ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ หรือ นายชาญกฤช เดชวิทักษ หรือนายธนดล สุจิภิญโญ หรือ
นายชลัช ชินธรรมมิตร จํานวนสองในหกทานลงลายมือชื่อรวมกัน พรอมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไวดังนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
1.

มีหนาที่กําหนดเปาหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ
ตลอดจนควบคุม และกํากับดูแลการบริหารการจัดการใหฝายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งไดรับมอบหมายให
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิ ทธิผลเพื่อใหแนใจวาฝาย
บริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นไดปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุด
ใหแกกิจการและกําไรสูงสุดใหแกผูถือหุน

2.

มีอํานาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมี
ความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ

3.

มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาด
ใหญของบริษัทฯ ตามที่ไดรับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝายบริหาร

4.

ตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส

5.

มีอํานาจติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณการดําเนินงานของบริษัท
ฯ ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการปฏิบัติงานของฝายจัดการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯเปนไปอยางมีประสิทธิผล

6.

มีอํานาจแตงตั้ง มอบหมาย หรือแนะนําใหอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร

7.

ดําเนินการใหบริษัทฯมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน โดยจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเปนผูติดตามและดําเนินการรวมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

8.

จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําป และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

9.

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ

10.

มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นวาเหมาะสมและเพื่อ
ผลประโยชนของบริษัทฯ

เรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนคือ
ก)

เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน และ

ข)

เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีสวนไดเสีย และอยูในขายที่กฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุน

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําไดก็ตอเมื่อ
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ก)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

ข)

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ

ค)

การทํา แกไข หรือ เลิกสัญ ญา เกี่ย วกับการใหเชากิจการของบริษั ทฯทั้ งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน

ง)

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับบริษัทฯ

จ)

การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุนกูของบริษัทฯ

ฉ)

การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ

ช)

การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฯ และที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยั ง มี ข อบเขตหน า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลให บ ริ ษั ท ฯปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
มีโครงสรางที่เปนอิสระจากผูบริหารของบริษัทฯ
ซึ่งประกอบไปดวย
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนกรรมการที่เปนอิสระจากผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งหมด 3 ทานประกอบดวย
ลําดับ
1
2
3

รายชื่อ
นาย สมชัย วนาวิทย
นายเอนก คําชุม
นายเฉลิมชัย วองไววิทย

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางสาวจุฑามาศ มาลัย ไดรบั การแตงตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย และนายเฉลิมชัย วองไววิทย เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูหรือมีประสบการณดานบัญชีและ
การเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไวดังนี้
1.
สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูส อบบั ญ ชีภ ายนอก และผู บ ริ ห ารที่ รับ ผิ ด ชอบจั ด ทํา รายงานทางการเงิ น ทั้ ง รายไตรมาสและประจํ า ป
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปน
และเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2.

สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให บ ริ ษั ท ฯปฏิ บั ติต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั กทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน
ตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัทฯ

6.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

(จ)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

(ฉ)

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน

(ช)

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
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(ซ)

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.

ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ฯมอบหมาย ด ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8.

มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตางๆ
นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดแก

ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมี

(ก)

รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

(ข)

การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค)

การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด
เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ทั้งหมดจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายอเนก คําชุม
นายสมชาย ชินธรรมมิตร
ดร.สุภสร ชโยวรรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไวดังนี้
1.
สรรหาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาในกรณีที่ตําแหนงวางลง
2.

สอบทานเกี่ยวกับโครงสราง ขนาด องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และใหขอเสนอแนะในกรณีที่
เห็นสมควรใหมีการเปลี่ยนแปลง

3.

ประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯเปนประจําทุกปเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ

4.

กํา หนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค าตอบแทนอย า งเหมาะสม สํา หรั บ กรรมการและ
ผูบริหารบริษัทฯใหสอดคลองเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุม
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อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการแตละคน และหากพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่
ประชุมผูถือหุนเดิม ใหนําเสนอเรื่องตอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัตติ อไป
5.

ปฎิบัติหนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งหมด 6 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
นายประภาส ชุติมาวรพันธ
ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ
นายณรงค เจนลาภวัฒนกุล
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ
นายธนดล สุจิภิญโญ
นายชลัช ชินธรรมมิตร

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร*
กรรมการบริหาร*

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหาร ไวดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯทุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ และควบคุม
กํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจาย
ประจําปในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบใน
ที่ประชุมคราวตอไป
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การใชจายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การจัดซื้อทรัพยสิน
วัตถุดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 10,000,000(สิบ
ลาน) บาท และอนุมัติวงเงินสําหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ ไดแก ขาวสาลี สําหรับแตละรายการไมเกิน 250,000,000
(สองรอยหาสิบลาน) บาท และใหรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน
การค้ําประกันเงินกูหรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
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7. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดานการ

ปฏิบัติการอื่นๆ
8. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงิน
คาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง
9. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิ ก เพิ ก ถอน เปลี่ ย นแปลง หรื อ แก ไ ข บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบอํ า นาจ หรื อ อํ า นาจนั้ น ๆ ได ต ามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร
10. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใด
ที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดขัดแยงกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
ผูบริหาร
โครงสรางองคกร
อนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

*บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจํากัดทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งหมด 6 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1 ดร. ชาญกฤช
เดชวิทักษ
กรรมการผูจัดการ
2
นางสาวสุรางครัตน จงประสพทรัพย
ผูชวยผูอํานวยการฝายโรงงาน
3
นายสุนทร
สุขสําราญ
ผูชวยผูอํานวยการฝายขาย
4
นางแววตา
เนตรพันธ
ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี (อาวุโส)
5
นางสาวชลิดา
ศัตรูพินาศ
ผูจัดการฝายการตลาด
6 นางสาวจุฑามาศ
มาลัย
ผูจัดการสํานักเลขานุการ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่
ของกรรมการผูจัดการไวดังนี้
กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะตอง
บริหารบริษัทฯตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัทฯและผูถือหุนอยางดีที่สุด
สรุปขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของกรรมการผูจัดการได ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. เป นผูรับมอบอํานาจของบริษัท ฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯใหเปนตามวัตถุประสงค ขอ บั งคับ นโยบาย
ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯ ทุกประการ
4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจ
ชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ และ/
หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ไดกําหนดไว
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวาภายใน
และภายนอกบริษัทฯ
6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาตาง ๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของบริษัทฯ
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ
7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การติดตอเรื่องบัญชีเงินฝาก
กับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
8. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแก
พนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัทฯ
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9. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการพนจาก
การเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
ยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร
10. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ
และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติ
รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทฯหรือ
บริษัทยอยตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการและ / หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) ไดมีมติแตงตั้งใหนางสาวจุฑามาศ มาลัย ดํารง
ตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทปรากฎ
ในเอกสารแนบ 1

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ไดกําหนดวงเงินรวมสูงสุดสําหรับคาตอบแทน
และโบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารในป 2557 และมอบหมายใหคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาจัดสรรคาตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผูถือหุนอนุมัติเปนคาตอบแทน ซึ่งในป
2557 ไดรับการอนุมัติจํานวน 11,075,500 บาท ซึ่งประกอบดวยเบี้ยประชุมกรรมการคณะตาง ๆ และโบนัสกรรมการโดยมี
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ป 2557 ดังนี้
ลําดับ

รายชื่อ

1
2

นายปรีชา
อรรถวิภัชน
นายประภาส ชุติมาวรพันธ

3

นายชนะชัย

ชุติมาวรพันธ

4

นายณรงค

เจนลาภวัฒนกุล

ตําแหนง

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
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คาตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรม คณะกรรมการ
โบนัส
บริษัท
การ
สรรหาและ
ตรวจสอบ
พิจารณา
คาตอบแทน
420,000
140,000
300,000
100,000

รวม

560,000
400,000

300,000

-

-

100,000

400,000

300,000

-

-

100,000

400,000
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ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหนง

5

ดร.สุภสร

ชโยวรรณ

6

นายชลัช

ชินธรรมมิตร

7

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร

8

นายธนดล

สุจิภิญโญ

9

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ

10

นายเอนก

11

นายเฉลิมชัย วองไววิทย

12

นายสมชัย

คําชุม

วนาวิทย

กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

คาตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรม คณะกรรมการ
โบนัส
บริษัท
การ
สรรหาและ
ตรวจสอบ
พิจารณา
คาตอบแทน
300,000
5,000
100,000

-

-

100,000

400,000

300,000

-

5,000

100,000

405,000

300,000

-

-

100,000

400,000

300,000

-

-

100,000

400,000

300,000

60,000

5,000

120,000

485,000

300,000

60,000

-

120,000

480,000

300,000

120,000

-

140,000

560,000

3,720,000

240,000

15,000

1,320,000

5,295,000

(ข) คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

เงินเดือนรวม
คาโทรศัพทและคาเสื่อมรถยนต
โบนัสรวม

ป 2557
จํานวนกรรมการ
จํานวนเงิน (บาท)
บริหารและผูบริหาร (ราย)
12
12,359,310
12
94,000
12
4,185,870
46

405,000

300,000

(2) คาตอบแทนอื่นๆ
o ไมมี

คาตอบแทน

รวม
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คาตอบแทน

ป 2557
จํานวนกรรมการ
จํานวนเงิน (บาท)
บริหารและผูบริหาร (ราย)
12
165,525
12
18,207
12
16,822,912

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชนพนักงาน
รวม

หมายเหตุ :
 “ผูบริหาร” ในที่นี้ หมายถึง ผูบริหารของบริษัทฯ สี่รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา และผูบริหารรายที่สี่ทุกราย ตามนิยามในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นับจากกรรมการผูจัดการลงมา มีผูจัดการฝายการเงินและบัญชี (อาวุโส) ผูชวย
ผูอํานวยการฝายโรงงาน ผูชวยผูอํานวยการฝายขาย ผูจัดการฝายการตลาด และผูจัดการสํานักเลขานุการ
 บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ รวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2551 ซึ่งประกอบดวยเงินที่
พนักงานจายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 2 และเงินที่บริษัทฯ จายสมทบใหในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้
บริหารโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

(2) คาตอบแทนอื่นๆ
1. กรรมการผูจัดการ
2. ผูชวยผูอํานวยการฝายโรงงาน
3. ผูชวยผูอํานวยการฝายขาย

:
:
:

มีรถประจําตําแหนงพนักงานขับรถและคาน้ํามันรถ
มีรถประจําตําแหนงและคาน้ํามันรถ
มีรถประจําตําแหนงและคาน้ํามันรถ
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพื่อนํามาเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางองคกรใหมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสรุป
สาระสําคัญการดําเนินการดานการกํากับดูแลกิจการมีดังนี้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย ขึ้น 3 คณะ
ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พรอมทั้งจัดตั้ง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงอีก 1 คณะ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการดวย ทั้งนี้เพื่อชวยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญอยางรอบคอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มุงเนน
การสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุนโดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยรวมมีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส
และตรวจสอบได คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบดวยกรรมการ ที่มีคุณสมบัติและหนาที่รับผิดชอบตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรไวอยางชัดเจน
1. สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการจะอํานวยความสะดวกใหการประชุมผูถือหุน โดยใหมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทุกราย
และละเว น การกระทํ า ใดๆ ที่ เ ป น การจํ า กั ด สารสนเทศของบริ ษั ท ฯ และการเข า ร ว มประชุ ม ผู ถื อ หุ น โดย
คณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทฯ มีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนขอมูลทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา และแจงใหผูถือ
หุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพรขอมูลดังกลาวไวใน
เว็บ ไซตข องบริษั ท ฯ ที่ www.tmill.co.th อีกหนึ่งชองทาง เพื่อ เปดโอกาสใหผูถือ หุนสามารถศึกษาขอ มูล
ประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอนอกจากการไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ เพียงทางเดียว
คณะกรรมการมีการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่และ
สงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ได
รวมทั้งอาจเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกทาน โดยเฉพาะประธาน
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอื่นๆ จะเขารวมประชุมผูถือหุนดวย
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ ตระหนักดีวาการดําเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับและความเทาเทียมกันของผู
ถือหุนทุกรายทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหารรวมทั้งผูถือหุนตางชาติและผูถือหุนสวนนอย
ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดรวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของผูถือหุนและ
ผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเปนการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจะเปนสิ่งที่ทําใหผูถือหุนไววางใจและเชื่อมั่นในการที่เขา
มารวมลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ
 บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวัน
สิ้นสุดรอบปบัญชี และหากมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเปนเรื่องที่กระทบ
หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมาย ที่ใช
บังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป
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 บริษัทฯ มีการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ลวงหนาในเวลาอันสมควร และมีการเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถ
ใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และควรเสนอชื่อกรรมการ
อิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายใน
เพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรและแจง
แนวทางดังกลาวใหทุกคนในบริษัทฯยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด
 คณะกรรมการควรกําหนดใหกรรมการบริษัทฯและผูบริหารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตน
และผูเกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯที่อาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทฯโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มี
สวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว
3. บทบาทของผูมสี วนไดเสีย
บริษัทฯไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯไดแก ลูกคา ผูถือหุนและพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งคณะกรรมการ
ตระหนักและใหความมั่นใจวา ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯจะไดรบั การดูแลอยางเต็มที่ โดยคณะกรรมการจะระบุวา
ผูใดคือกลุมผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯใหครบถวนและกําหนดลําดับความสําคัญใหเปนขอพิจารณาเพื่อไมใหเกิด
ความผิดพลาด หรือทําใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯตองลมเหลว หรือไมสําเร็จ และคณะกรรมการจะรายงาน
ขอมูลนอกเหนือจากทางการเงินที่แสดงใหเห็นวาผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแล และคํานึงถึงเปนอยางดีในการ
ตัดสินใจดําเนินงานของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูมี
สวนไดเสียแตละกลุมไวอยางชัดเจน เพื่อใหคณะกรรมการ ฝายบริหารและพนักงานบริษัทฯยึดถือเปนหลักปฏิบัติ
ในการดําเนินงาน โดยยึดเปนภาระหนาที่และเปนวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ สรุปไดดังนี้
ผูถือหุน: ผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูถือหุนโดย
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
และเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย เพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ของผู ถื อ หุ น
โดยรวม
 บริหารบริษัทฯดวยความระมัดระวังและความรอบคอบเพื่อปองกันความเสี่ยงตอผูถือหุน
โดยคํานึงถึงสภาวะความเสี่ยงทั้งในปจจุบันและอนาคต
 ปฏิบัติหนาที่โดยการประยุกตความรูและทักษะการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถใน
ทุกกรณี
 จัดการดูแลมิใหสินทรัพยใดๆ ของบริษัทฯเสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ
 จัดใหมีการรายงานสถานภาพของบริษัทฯโดยสม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง
และแจงใหผูถือหุนทุกรายทราบอยางเทาเทียมกันถึงแนวโนมในอนาคตขององคกรทั้งใน
ดานบวกและดานลบซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดและมีขอมูลสนับสนุนอยาง
เพียงพอ
 ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูเกี่ยวของโดยใชขอมูลใดๆของบริษัทฯซึ่งยังไมได
เปดเผยตอสาธารณะ
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 ไมเปดเผยขอมูลลับของบริษัทฯตอบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคูแขงขัน
 ไมคาํ เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
พนักงาน: บริษัทฯ ไดใหความสําคัญและปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกันดังนี้
 จัดระบบการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงานสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทฯที่ทํา
ธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
 ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล อ มในการทํ า งานให มี ค วามปลอดภั ย ต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของ
พนักงานอยูเสมอ
 จัดใหมีระบบการบริหารบุคลากรในเรื่องการแตงตั้งโยกยายรวมถึงการใหรางวัลและการ
ลงโทษพนักงานที่ชัด เจน มีการปฏิบัติโดยความสุจ ริตใจ ตั้ งอยูบนพื้นฐานของความรู
ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
 ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานโดยใหโอกาสพนักงานอยาง
ทั่วถึงและสม่ําเสมอ
 รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
คูคา :
 ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาตามสัญญาของคูคาทุกราย หลีกเลี่ยงวิธีการที่อาจเปนการไม
สุจริต
 ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา
ลูกคา:บริษัทฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดย
 ใหบริการที่มีคุณภาพที่ยอมรับไดของตลาด
 เป ดเผยขา วสารขอมูลเกี่ย วกับ สินคาและบริการอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือ น
ขอเท็จจริงโดยคํานึงถึงประโยชนสําหรับลูกคา
 ใหการรับประกันสินคาและบริการภายใตเงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
 ไมสงมอบสินคาและบริการใหแกลูกคาทั้งๆ ที่รูวาสินคาและบริการนั้นๆ มีขอบกพรอง
เสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายตอผูบริโภคได และไมปลอยใหสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ
ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดตกถึงมือลูกคา
 ไมทําใหลูกคาเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือ เงื่ อ นไขใดๆ ของ
สินคาหรือบริการนั้น ๆ
 จัดระบบเพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนเกี่ยวกับสินคาและบริการโดยดําเนินการอยางดีที่สุด
เพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนองผลอยางรวดเร็ว
 รักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัด รวมถึงไมนํามาใชเพื่อประโยชนของตนเองและผูที่
เกี่ยวของโดยมิชอบ
 หาทางลดตนทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ เพื่อสามารถเพิ่ม
ประโยชนใหกับลูกคาอยางตอเนื่อง
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 รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข อใดได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบลวงหน า เพื่อ ร วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแกไข
 ไมคากําไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาหรือบริการ แ ล ะ ไ ม กํ า ห น ด
เงื่อนไขการคาที่ไมเปนธรรมกับลูกคา
คูแขงทางการคา: บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบและกติกาการแขงขันที่ดีโดย
 ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดี
 ไม แ สวงหาข อ มู ล ที่ เ ป น ความลั บ ของคู แ ข ง ทางการค า ด ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม สุ จ ริ ต หรื อ ไม
เหมาะสม
 ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย
สังคมสวนรวม: มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมและสังคมโดย
 ไมกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ใหการสนับสนุนกิจกรรมที่มีสวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ําเสมอ
 สรางจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง
 ควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย
 ไมชวยเหลือหรือสนับสนุนใหเกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง
ๆ
 ใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลและรายงานขอมูลที่เกี่ยวของกับการฝาฝนหรือการ
ไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานนั้น
ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไมผานผูบริหารของ
บริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมทั้งการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน
รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง
เปนตน โดยใหสงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรงดังนี้
• สงทางไปรษณีย : นายสมชัย วนาวิทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
90/9 หมู 1 ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
• สงทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส : vanavit@yahoo.com
หมายเหตุ ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด และใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนแลว
นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจง
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คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางคณะกรรมการ
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริษัท
ฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อ ยูในราชอาณาจักร และมีก รรมการอิส ระไม นอยกว า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้ง หมด
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 12 ทาน และเปนกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ เปน
กรรมการอิสระและ ไมดํารงตํ าแหนงเปนกรรมการผูจัดการ และมีการแบงแยกอํานาจหน าที่ของประธานกรรมการ และ
กรรมการบริหารออกจากกันโดยชัดเจน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระอยางนอย 3 ทาน และอยาง
นอย 1 ทานเปนผูมีความรูและประสบการณในดานการเงินและ/หรือการบัญชี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ปฏิบั ติห น าที่ส รรหาผูที่ มี คุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาในกรณีที่ตําแหนงวางลง และกําหนดและสอบทานกรอบนโยบายแนวทางและคาตอบแทนอยางเหมาะสมสําหรับ
กรรมการและผูบริหารบริษัทฯคณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะฝายจัดการภายใตอํานาจที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการ มีหนาที่ รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่กําหนดไว และเปน
ผูเรียกประชุมคณะกรรมการ และเปนประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ประธานกรรมการ
จะตองเปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝายเทากัน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่
ของกรรมการผูจัดการไวดังนี้
กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะตอง
บริหารบริษัทฯตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯและผูถือหุนอยางดีที่สุด
สรุปขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของกรรมการผูจัดการได ดังนี้
1.
2.

ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ
ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

3.

เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ ทุกประการ

4.

ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ
อํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ
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ฉบับนี้ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได
กําหนดไว
5.

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวา
ภายในและภายนอกบริษัทฯ

6.

พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาตาง ๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของบริษัทฯ
รวมทั้ ง กํ า หนดขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารจั ด ทํ า สั ญ ญาดั ง กล า ว เพื่ อ นํ า เสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารและ/หรื อ
คณะกรรมการบริษัทฯ

7.

มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การติดตอเรื่องบัญชีเงิน
ฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท

8.

พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแก
พนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัทฯ

9.

มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการ
พนจากการเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด
ของบริษัทฯยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร

10.

มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร

11.

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯเปนคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติ
รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทฯหรือบริษัท
ยอยตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการและ / หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด
การแตงตั้งกรรมการตองเปนไปตามวาระที่กําหนดไวโดยในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการ
จะตองลาออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการแบงออกเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงที่สุดกับจํานวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนใหจับสลาก
วาผูใดจะออกสวนปหลังๆตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงไป
อาจจะเลือกเขารับตําแหนงไดอีก บริษัทฯ จะจัดใหมีการเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําป เพื่อใหผู
ถือหุนไดรบั ทราบทั่วกัน
บริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2551 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดทําและเก็บเอกสาร ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผู
ถือหุน รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน และรายงานประจําปของบริษัท ตลอดจนติดตามใหมีการนํามติที่ประชุม
คณะกรรมการ/ผูถือหุนไปปฏิบัติ พรอมทั้งเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร และจัดสง
สําเนาใหแกประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ไดรับรายงานดังกลาว และให
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คําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลใหบริษัท คณะกรรมการ
และฝายจัดการปฏิบัติตามอยางถูกตอง และดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพย และสํานักงาน กลต. รวมถึงกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการติดตอประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวของ ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวดังนี้
1.
มี ห น าที่กํ าหนดเปา หมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิ ศทางการดํ าเนิ น งานของบริ ษัท ฯ
ตลอดจนควบคุม และกํากับดูแลการบริหารการจัดการใหฝายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งไดรับมอบหมายให
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อใหแนใจวาฝายบริหาร
หรือบุคคลใดๆ นั้นไดปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ
และกําไรสูงสุดใหแกผูถือหุน
2.

มีอํานาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมี
ความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ

3.

มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาด
ใหญของบริษัทฯ ตามที่ไดรับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝายบริหาร

4.

ตองมีความรั บ ผิด ชอบตอ ผูถือหุนโดยสม่ํ า เสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือ หุน
ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส

5.

มีอํานาจติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณการดําเนินงานของบริษัทฯ
ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการปฏิบัติงานของฝายจัดการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯเปนไปอยางมีประสิทธิผล

6.

มีอํานาจแตงตั้ง มอบหมาย หรือแนะนําใหอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร

7.

ดําเนินการใหบริษัทฯมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน โดยจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน
เปนผูติดตามและดําเนินการรวมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

8.

จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําป และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

9.

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ

10.

มีอํ านาจพิ จ ารณาและอนุ มั ติเ รื่อ งใดๆ ที่จํ า เป น และเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ บริษั ท ฯ หรื อ ที่ เห็ น วา เหมาะสมและเพื่ อ
ผลประโยชนของบริษัทฯ
เรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนคือ
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ก)

เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน และ

ข)

เรื่ อ งใดๆ ที่ ก รรมการมี ส ว นได เ สี ย และอยู ใ นข า ยที่ ก ฎหมายหรื อ ประกาศของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุให
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําไดก็ตอเมื่อ
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข)

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ

ค)

การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายให บุ ค คลอื่ น เข า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน

ง)

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับบริษัทฯ

จ)

การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุนกูของบริษัทฯ

ฉ)

การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ

ช)

การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/
หรื อ ประกาศของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยที่ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีสวนได
เสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยั ง มี ข อบเขตหน า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลให บ ริ ษั ท ฯปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการ
 กําหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกําหนดการ
ดังกลาว เพื่อใหกรรมการ สามารถจัดเวลาและเขารวมการประชุมได
 จํ า นวนครั้ ง ของการประชุ ม คณะกรรมการ กํ า หนดตามความเหมาะสมกั บ ภาระหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองอุทิศเวลาและทุมเทความสนใจใหแกบริษัทฯ อยางเต็มที่ และพรอมที่จะเขา
รวมการประชุมอยางสม่ําเสมอและตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงครบองคประชุม
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กรรมการจะไดรับเอกสารประกอบการประชุม ลวงหน าโดยมี เวลาเพียงพอที่จะศึ กษาพิจารณาและ
ตัดสินใจอยางถูกตองในเรื่องตางๆ ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง
คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปน เพื่อ ขอเอกสารข อมูลคํ าปรึกษา และบริการตางๆ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ จากผูบริหารระดับสูง และอาจขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษา
ภายนอกเมื่อจําเปนเพื่อประกอบการประชุมในแตละครั้ง
ตองมีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไวใหชัดเจนเพื่อใชอางอิง

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทฯ
 บริษัทจัดใหมีแบบประเมินผลตนเองเพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
คณะกรรมการปละ 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธของทุกป และใหกรรมการแตละทานนําสงแบบประเมินที่
เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินและแจงคณะกรรมการไดรับทราบ เพื่อกําหนดแนวทาง
ปรับปรุงในการทํางานตอไป
คาตอบแทนของกรรมการ
 บริษัทฯจัดใหมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อกําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย
แนวทางและคาตอบแทนอยางเหมาะสมสําหรับกรรมการและผูบริหารบริษัทฯใหสอดคลองเหมาะสมกับ
ความรั บ ผิ ด ชอบและเปรี ย บเที ย บได กั บ ระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู ใ นกลุ ม อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น เพื่ อ ให เ กิ ด
ประโยชนตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนดโดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการแต
ละคนและหากพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผูถือหุนเดิมใหนําเสนอเรื่อง
ตอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
 คณะกรรมการไดรายงานการจายคาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เปดเผยไวในแบบ
แสดงขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําปและงบการเงินของบริษัทฯ
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
 คณะกรรมการจะสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูที่เกี่ยวของกับการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯเพื่อเปนการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยสงเขาอบรมหลักสูตร
ตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม บริษัทฯจะจัดเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ตางๆใหแกกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯใหแกกรรมการใหมทุกครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
มีโครงสรางที่เปนอิสระจากผูบริหารของบริษัทฯ
ซึ่งประกอบไปดวย
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนกรรมการที่เปนอิสระจากผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งหมด 3 ทานประกอบดวย
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ลําดับ
1
2
3

รายชื่อ
นาย สมชัย วนาวิทย
นายเอนก คําชุม
นายเฉลิมชัย วองไววิทย

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางสาวจุฑามาศ มาลัย ไดรบั การแตงตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย และนายเฉลิมชัย วองไววิทย เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูหรือมีประสบการณดานบัญชีและ
การเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไวดังนี้
1.
สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูส อบบั ญ ชีภ ายนอก และผู บ ริ ห ารที่ รับ ผิ ด ชอบจั ด ทํา รายงานทางการเงิ น ทั้ ง รายไตรมาสและประจํ า ป
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปน
และเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2.

สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให บ ริ ษั ท ฯปฏิ บั ติต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั กทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน
ตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัทฯ

6.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
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(ค)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

(จ)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

(ฉ)

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน

(ช)

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

(ซ)

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.

ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ฯมอบหมาย ด ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8.

มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตางๆ
นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดแก

ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมี

(ก)

รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

(ข)

การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค)

การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวา
จํ า เป น ด ว ยค า ใช จ า ยของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านภายใต ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบสํ า เร็ จ ลุ ล ว งด ว ยดี ทั้ ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งหมด 3 ทาน
ประกอบดวย
ลําดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายอเนก คําชุม
นายสมชาย ชินธรรมมิตร
ดร.สุภสร ชโยวรรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไวดังนี้
1.
สรรหาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาในกรณีที่ตําแหนงวางลง
2.
สอบทานเกี่ยวกับโครงสราง ขนาด องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และใหขอเสนอแนะในกรณีที่
เห็นสมควรใหมีการเปลี่ยนแปลง
3.
ประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯเปนประจําทุกปเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
4.
กํา หนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค าตอบแทนอย า งเหมาะสม สํา หรั บ กรรมการและ
ผูบริหารบริษัทฯใหสอดคลองเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการแตละคน และหากพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่
ประชุมผูถือหุนเดิม ใหนําเสนอเรื่องตอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตอไป
5.
ปฎิบัติหนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งหมด 6 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
รายชื่อ
1
นายประภาส ชุติมาวรพันธ
2
ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ
3
4
5
6

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายณรงค เจนลาภวัฒนกุล
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ
นายธนดล สุจิภิญโญ
นายชลัช ชินธรรมมิตร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหาร ไวดังนี้
1.
ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯทุกประการ
2.
พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ และ
ควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
3.
พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทฯพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

รายจายประจําปในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป
มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การใชจายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การจัดซื้อทรัพยสิน
วัตถุดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 10,000,000(
สิบลาน) บาท และอนุมัติวงเงินสําหรับ การจัดซื้อวัตถุดิบ ไดแก ขาวสาลี สําหรับแตละรายการไมเกิน
250,000,000 (สองรอยหาสิบลาน) บาท และใหรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
มี อํ า นาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารกู ยื ม เงิ น การจั ด หาวงเงิ น สิ น เชื่ อ หรื อ การออกตราสารหนี้ รวมถึ ง การให
หลักประกัน การค้ําประกันเงินกูหรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดาน
การปฏิบัติการอื่นๆ
กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกําหนด
เงินคาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง
ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจ
ตามที่ค ณะกรรมการบริห ารเห็น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริห ารเห็ นสมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ได
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเปนคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
ขัดแยงกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอ ย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทฯใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมี
สวนไดเสียกับบริษัทฯดังนั้นคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งดานการเงินและมิใชดานการเงิน ซึ่ง
เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวนเพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลาและแสดงใหเห็นถึง
ผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัทฯ
ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธคณะกรรมการบริษัทฯไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัททํา
หนาที่สื่อสารและเปดเผยขอมูลสารสนเทศดังกลาวดวยความโปรงใส ถูกตองครบถวนและทันเวลา แกผูถือหุนนักลงทุนทั่วไป
นักวิเคราะห ภาครัฐที่เกี่ยวของ สื่อมวลชน ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของกลุมอื่นๆผานทางสื่อตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ เว็บไซต
ของบริษัทฯ โดยจะปรับปรุงขอ มูลให เปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอและจะพิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษรวมถึงผานชองทางอื่นๆ เชน ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป(แบบ56-1)และ
รายงานประจําป
60

รายงานประจําป 2557

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกและเปนชองทางการสื่อสารใหกับผูถือหุน ตลอดจนผูใหความสนใจในธุรกิจบริษัท
ฯ สามารถติดตอและใหขอเสนอแนะตลอดจนคําแนะนําตอกรรมการบริษัทฯหรือผูบริหารโดยบริษัทฯไดจัดชองทางการสื่อสาร
ผานคอลัมน “นักลงทุนสัมพันธ” บนเว็บไซตของบริษัทฯ
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
การแตงตั้งกรรมการตองเปนไปตามวาระที่กําหนดไวโดยในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตอง
ลาออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการแบงออกเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุด
กับจํานวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนใหจับสลากวาผูใดจะออก
สวนปหลังๆตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงไปอาจจะเลือกเขา
รับตํ าแหนงได อีก บริษัท ฯ จะจัดใหมีการเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําป เพื่อใหผูถือหุนได
รับทราบทั่วกันโดยแตงตั้งกรรมการผานที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคัด
สรรบุคคล ผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ มาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยมีขอบังคับไววาคณะกรรมการบริษัทฯ จะตองมีกรรมการไมนอยกวา 5 คน
โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดองคประกอบและหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการไวดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2. บริษัทฯ มุงหวังใหมีกรรมการอิสระ ที่มีความเปนมืออาชีพมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และตองมีจํานวน
กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
3. การแตงตั้งกรรมการตองเปนไปตามวาระที่กําหนดไวโดยเจาะจงมีความโปรงใส ชัดเจน มีประวัติของบุคคล
นั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของที่ประชุมผูถือหุน
4. ตองเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําป เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบทั่วกัน
5. มีเลขานุการบริษัทฯ ทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ
และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ
6. มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริหารออกจากกันโดยชัดเจน
7. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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8. ในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น สามั ญ ประจํ า ป ทุ ก ครั้ ง ให ก รรมการลาออกจากตํ า แหน ง หนึ่ ง ในสามถ า จํ า นวน

9.

10.

11.

12.

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดใหกรรมการออกตามจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
สําหรับกรรมการที่จะตองลาออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นใหใชวิธีการ
จับสลากกันวาผูใดจะออกสวนปหลังๆตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนงโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงอีกได
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลวกรรมการอาจพนตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหพนจากตําแหนง
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทฯ อาจ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอย
กวาสองเดือนบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู
ของกรรมการซึ่งตนแทนโดยมติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการที่เหลืออยู
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนง
เพื่อดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่เวนแตศาลจะมี
คําสั่งเปนอยางอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาลคณะกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันพนจากตําแหนง
โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวยโดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสามวัน
ติดตอกัน
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิท ธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายหามกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ นําขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญของบริษัทฯ
และยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนตอตนเอง บุคคลที่เกี่ยวของ หรือบุคคลอื่น รวมการนําขอมูลภายในไปใช
ในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ฯ โดยบริษัทฯ ไดวางแนวทางปองกันการนําขอมูลไปใชประโยชนของผูบริหารและ
บุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้
1. บริษัทฯ จะใหความรูแกกรรมการและผูบริหารเพื่อใหรับทราบถึงหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยของตน คู
สมรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะในบริ ษั ท ฯตามมาตรา 59แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทําและเปดเผย
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

2.

3.

4.

5.

รายงานการถือ หลักทรัพย ของกรรมการ ผูบ ริห ารและผูส อบบัญ ชี และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
บริ ษั ท ฯ กํ า หนดให ก รรมการ และผู บ ริ ห าร รายงานการการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552เรื่องการจัดทําและเปดเผย
รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวัน
เดียวกับที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริษัทฯ กําหนดหามกรรมการ ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลตอ
บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่ที่เกี่ยวของ และควรละเวนการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในชวงเวลา1 เดือน
กอนที่บริษัทฯ จะเผยแพรงบการเงิน หรือเผยแพรสถานะของบริษัทฯ รวมถึง เผยแพรขอมูลที่เปนสาระสําคัญอื่นๆ
สูสาธารณชน
กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานและขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคา
ของหลักทรัพย และมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ60วัน นับจาก
วันสิ้นงวดบัญชี
บริษัทฯ กําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใช โดยกําหนดหามบุคคลของหนวยงานตางๆ ที่รู
ขอมูลซึ่งเปนขอมูลที่มีสาระสําคัญและยังไมเปดเผยตอสาธารณชนนําไปเปดเผยยังหนวยงานหรือบุคคลที่ไม
เกี่ยวของ

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในไปใชหรือนําไป
เปดเผยจนทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสื่อมเสีย หรือ เสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการตามกฏหมายตอไป
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
บริษัทฯ มีคาสอบบัญชีในป 2557 โดยแยกเปน
(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชีจํานวนเงิน 615,000.00 บาท
(2) คาบริการอื่นจํานวนเงิน 60,000.00 บาท
โดยในป 2557 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนโดยบริษัทไดใชแบบ
ประเมินตนเองสําหรับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยประกอบการจัดทําการเปดเผยขอมูล
ขอมูลการเขารวมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดยอย ในป 2556 ดังนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ลํา
ดับ

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

รายชื่อ

นายปรีชา
นายประภาส
นายชนะชัย
นายณรงค
ดร.สุภสร
นายชลัช
นายสมชาย
นายธนดล
ดร.ชาญกฤช
นายเอนก
นายเฉลิมชัย
นายสมชัย

อรรถวิภัชน
ชุติมาวรพันธ
ชุติมาวรพันธ
เจนลาภวัฒนกุล
ชโยวรรณ
ชินธรรมมิตร
ชินธรรมมิตร
สุจิภิญโญ
เดชวิทักษ
คําชุม
วองไววิทย
วนาวิทย

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
คาตอบแทน
1/1
1/1
1/1
-

คณะกรรม
การบริหาร

การเขารวม
ประชุมผูถือหุน

12/12
9/12
9/12
10/12
10/12
11/12
-

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

บุคลากร
ณ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานโดยไมนับรวมกรรมการบริษัทและผูบริหารสี่รายแรก
ตอจากกรรมการผูจัดการลงมา สามารถแบงแยกพนักงานตามสายงานไดดังตอไปนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สายงาน
ผลิตและซอมบํารุง
QA และ R&D
สํานักงาน
บัญชี
การเงิน
ขายและการตลาด
คลังสินคา
เลขานุการ
สํานักกรรมการผูจัดการ
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2555
34
9

ณ 31 ธ.ค. 2556
34
8

ณ 31 ธ.ค. 2557
46
13

7
5
4
5
8
1
2
75

11
4
4
10
9
1
2
83

11
6
4
12
9
1
2
104
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ
ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
คาลวงเวลา
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ
รวม

ป 2555
14,086,366
3,727,192
1,894,615
85,933
1,055,637
20,849,743

ป 2556
15,490,104
4,772,283
2,634,979
90,361
943,277
23,931,004

หนวย : บาท
ป 2557
18,295,707
5,159,600
2,848,268
108,799
1,431,910
27,844,284

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนเลิศ เนื่องจากบริษัทฯตระหนักดีวาทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพคือปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ การตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทฯนั้นเห็นไดจากพันธกิจขอที่ 2 ของบริษัทฯ ซึ่งระบุไววาบริษัทฯมุง “สงเสริมใหพนักงานมีภาวะความเปนผูนําในทุก
ระดับและสรางบรรยากาศใหเปนองคกรแหงการเรียนรู”
บริษัท ฯ ไดมีการวางแผนการฝกอบรมประจําปใหแ กพนั กงานแตละแผนกตางๆกันไปตามความจําเปนและความ
เหมาะสมและเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพตางๆ ใหกับบุคลากรโดยฝายสํานักงานจะขออนุมัติแผนการฝกอบรม
ดังกลาวจากกรรมการผูจัดการวิธีการฝกอบรมมีทั้งการบรรยายในชั้นเรียนและการฝกปฎิบัติ รวมไปถึงมีวิธีการประเมินผลไว
อยางชัดเจน ทั้งนี้ หลักสูตรการฝกอบรมที่บริษัทฯจัดขึ้นนั้นมุงเนนพัฒนาใหบุคลากรปฏิบัติการไดถูกตองตามมาตรฐานที่บริษัท
ฯกําหนดไว และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ เชน หลักสูตรความรูพื้นฐาน GMP/HACCP/ISO22000 และ
สุขลักษณะสวนบุคคล และหลักสูตรการวิเคราะหจุดอันตรายในกระบวนการผลิตแปงสาลี เปนตน
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
1. นายปรีชา อรรถวิภัชน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ป)
77

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุนที่ 107/2014)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ปริญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Industrial Engineering
and Management Oklahoma State
University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.
รุน 32)
- Finance for Non - Finance Directors
(FND รุนที่ 8/2004)
- Director Certification Program
(DCP รุนที่ 39/2004)
- Audit Committee Program (ACP รุน
ที่ 11/2006)

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
0.14%
(โดยเปนของ
ภรรยา
ทั้งหมด)

ความสัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2547 – ปจจุบัน

ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2546 – ปจจุบัน
ป 2546 – ปจจุบัน
ป 2547 – ปจจุบัน
ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2545 – ปจจุบัน
ป 2547 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปจจุบัน

กรรมการวิชาการ

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ป 2545 – ปจจุบัน
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ชื่อหนวยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด(มหาชน)
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท แพน-เปเปอร จํากัด
บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ แอนดเปเปอร จํากัด
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด
บริษัท รวมกิจอางทองคลังสินคา จํากัด
บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด
H.C>Starck Co.,Ltd.
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมาย กระทรวง
แรงงาน
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยเจาพระยา
มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นสิริ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อายุ
(ป)
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รายงานประจําป 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุนที่ 17/2004)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- มัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานบึงอุตสาหกรรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทาง
ครอบครัว

0.30%
เปนบิดาของ
(โดยปนของ บุคคลขอ 3.
ภรรยา 0.00%
หรือ 1,490
หุน)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ป 2554 - ปจจุบัน
ปจจุบัน
ป 2553 - ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ป 2543 – ปจจุบัน

กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการและ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการใหญอาวุโส
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการใหญอาวุโส
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการใหญอาวุโส
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการใหญอาวุโส
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2543 – ปจจุบนั
ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2547 – ปจจุบัน
ป 2519 – ปจจุบัน
ป 2519 – ปจจุบัน
ป 2519 – ปจจุบัน
ป 2512 – ปจจุบัน
ป 2546 – ปจจุบัน
ป 2532 – ปจจุบัน
ป 2547 – ปจจุบัน
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ชื่อหนวยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร จํากัด
บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด
บริษัท เอสไอ.พรอพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด
บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด
บริษัท ออนนุชกอสราง จํากัด
บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด
บริษัท พาราไฮเทค จํากัด
บริษัท บางกอกบูติก โฮเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
3. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อายุ
(ป)
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รายงานประจําป 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุนที่ 37/2005)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาอุตสาหการ
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร สาขา
กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
0.05 %

ความสัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
เปนบุตรของ
บุคคลขอ 2.

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ป 2557 – ปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจัดการใหญ
(สายงานบัญชีและการเงิน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
(งานบัญชีและการเงิน)
รองกรรมการผูจัดการใหญ
(งานบัญชีและการเงิน)
รองกรรมการผูจัดการใหญ
(งานบัญชีและการเงิน)
รองกรรมการผูจัดการใหญ
(งานบัญชีและการเงิน)
กรรมการ

ป 2549 – ปจจุบัน
ป 2549 – ปจจุบัน
ป 2547 – ปจจุบัน
ป 2546 – ปจจุบัน
ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2555 – ปจจุบัน
ป 2546 – 2555
ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2543 – ปจจุบัน
ป 2539 – ปจจุบัน
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ชื่อหนวยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จํากัด
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลเกาะกง จํากัด
บริษัท น้ําตาลสะหวันนะเขต จํากัด
บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส จํากัด
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)

บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด
บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด
บริษัท ออนนุชกอสราง จํากัด

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

4. นายณรงค เจนลาภวัฒนกุล
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
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5. นายชลัช ชินธรรมมิตร
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
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รายงานประจําป 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุนที่ 62/2007)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุนที่ 17/2004)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาลัยการตลาดทุน รุนที่
10
- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร
BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท MBA FINANCE &
BANKING MERCER
UNIVERSITY U.S.A.

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
-

0.00%

ความสัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ไมมี

เปนหลาน
ของบุคคลใน
ขอ 6.
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ป 2554 – 2556
ป 2549 – ปจจุบัน
ป 2549 – ปจจุบัน
ป 2549 – ปจจุบัน
ป 2549 – ปจจุบัน
ป 2549 – ปจจุบัน
ป 2549 – ปจจุบัน
ป 2548 – ปจจุบัน
ป 2542 – ปจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ป 2556 – ปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
ป 2550 – ปจจุบัน
ป 2549 – ปจจุบัน
ป 2549 – ปจจุบัน
ป 2547 – ปจจุบัน
ป 2546 – ปจจุบัน

กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ

ป 2546 – ปจจุบัน

กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
บริษัท วัฒนกุลออกซิเยน จํากัด
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด(มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด(มหาชน)
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
สมาคมการคาผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท น้ําตาลสะหวันนะเขต จํากัด
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการน้ําตาลทราย ภายใตคณะกรรมการ
ตาม พ.ร.บ.ออยและน้ําตาลป 2527
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส จํากัด

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

รายงานประจําป 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทาง
ครอบครัว

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ป 2546 – ปจจุบัน
ป 2546 – ปจจุบัน
ป 2545 – ปจจุบัน
ป 2544 – ปจจุบัน
ป 2539 – ปจจุบัน
ป 2539 – ปจจุบัน
ป 2547 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการใหญ
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการใหญ
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการใหญ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ป 2547 – ปจจุบัน
ป 2547 – ปจจุบัน
6. นายสมชาย ชินธรรมมิตร
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
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- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุนที่ 17/2004)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- อนุปริญญา คอมพิวเตอร
Computer Collage, Germany
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0.05%
(โดยปนของ
บุตรยังไม
บรรลุนิติ
ภาวะ 0.04%
หุน)

เปนอาของ
บุคคลขอ 5.

ป 2554 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2547 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2547 – ปจจุบัน
ป 2546 – ปจจุบัน
ป 2546 – ปจจุบัน
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ชื่อหนวยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษทั โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด
บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซปอรตเทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท ไทยชูการมิลเลอร จํากัด
บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ออนนุชกอสราง จํากัด
บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด
บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด
บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด(มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด(มหาชน)
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
บริษัท แชมเปยน เฟอรเมนเตชั่น จํากัด
บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด
บริษัทโรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

รายงานประจําป 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทาง
ครอบครัว

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ป 2524 – ปจจุบัน
ป 2523 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการและผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
กรรมการและผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
กรรมการและผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

ป 2523 – ปจจุบัน
ป 2523 – ปจจุบัน

7. นายธนดล สุจิภญ
ิ โญ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
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8. ดร. สุภสร ชโยวรรณ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
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- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุนที่ 76/2008)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาตรี Marketing California
State University at San Bernardino
(BA)
- ปริญญาโท MBA, Marketing and
Management Mercer University
Atlanta, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุนที่ 77/2009)
- Director Certification Program
(DCP รุนที่ 112/2009)

0.00%

เปนบุตรเขย
ของบุคคล
ขอ 2.

ป 2556 – ปจจุบัน
ป 2554 – ป 2556
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2541 – ปจจุบัน

-

ไมมี

ป 2552 – ปจจุบัน
ป 2557 – ปจจุบัน
ป 2552 – ป 2555
ป 2549 – ปจจุบัน
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ชื่อหนวยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ราชาชูรส จํากัด
บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด
บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด
บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด

กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
โรงแรมจอมเทียนการเดนรีสอรท พัทยา

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

รายงานประจําป 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทาง
ครอบครัว

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาโท สาขา Food Sci &
Nutrition Bringham Young
University. U.S.A.
- ปริญญาเอก สาขา Foof Sci &
technology Louisiana State
University, USA
9. ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ
- กรรมการ
- รองประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผูจัดการ
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
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- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุนที่ 15 (วตท.15)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุนที่ 79/2552) สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส รัฐเทกซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรสัมมนาหัวขอ “ธรรม
เนียมปฏิบัติเชิงธุรกิจและวัฒนธรรม
สไตลอเมริกา” รัฐแคลิฟอรเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.00 %
(จํานวน
1,000 หุน
และของ
ภรรยา 1,000
หุน)

เปนบุตรเขย
ของบุคคลขอ
2.

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ป 2549 – ป 2555
ป 2552 – ปจจุบัน
ป 2552 – ปจจุบัน
ป 2552 – ปจจุบัน
ป 2552 – ปจจุบัน

กรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการและกรรมการบริหาร

ป 2552 – ปจจุบัน

รองประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รองประธาน

ป 2557 – ปจจุบัน
ป 2557 – ปจจุบัน
ป 2557 – ปจจุบัน
ป 2556 - ปจจุบัน
ป 2555 – ปจจุบัน
ป 2555 – ปจจุบัน
ป 2555 – 2557
ป 2555 – 2557
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ชื่อหนวยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ฝาย
อุตสาหกรรมอาหาร
กรรมการบริหาร
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ
ประธานฝายเลขานุการ
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 15 (วตท.15)
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและ
อุตสาหกรรม รัฐสภา
กรรมการที่ปรึกษา
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

รายงานประจําป 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทาง
ครอบครัว

- ปริญญาเอก สาขาการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง Touro University
International, U.S.A.
- ปริญญาโท คณะภาวะความเปนผูนํา
และจรรยาบรรณที่ดีในองคกร
รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การจัดการ รัฐเทกซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
10. นายสมชัย วนาวิทย
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

11. นายเฉลิมชัย วองไววิทย
- กรรมการ
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58

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุนที่ 8/2004)
- Director Certification Program
(DCP รุนที่ 49/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาตรี B.B.A. Southeastern
Louisiana University, U.S.A.
- ปริญญาโท M.B.A. Southeastern
Louisiana University, U.S.A.

-

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program

-

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ป 2552 - ปจจุบัน
ป 2552 – ปจจุบัน
ป 2552 – ปจจุบัน
ป 2552 – ปจจุบัน
ป 2552 – ปจจุบัน

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ปจจุบัน
ป 2549 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ป 2548 – ปจจุบัน
ป 2526 – 2544
ป 2524 – 2526
ป 2522 – 2524
ป 2517 – 2522
ป 2516 – 2517
ไมมี

ป 2553 – ปจจุบัน
ป 2553 – ปจจุบัน
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ชื่อหนวยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด(มหาชน)
บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายสินเชื่อ
ผูจัดการฝายสินเชื่อ
ผูชวยผูจัดการสาขา

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย วอรทลี่(ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย คาเธทรัสต จํากัด
ธนาคารหวั่งหลี จํากัด(นครธน)
ธนาคารแหงนิวออรีนส
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด(มหาชน)
บริษัท บริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

รายงานประจําป 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทาง
ครอบครัว

(DAP รุนที่ 84/2010)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
University of Hawaii, USA
- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

12. นายเอนก คําชุม
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
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13. นางแววตา เนตรพันธ
- ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี
(อาวุโส)

37

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุนที่ 85/2010)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี การบัญชี (B.B.A)
มหาวิทยาลัยบูรพา

-

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ป 2553 – ปจจุบัน
ป 2553 – ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ
ที่ปรึกษาธุรกิจการเงินและ
หลักทรัพย

ป 2557 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
เจาของ

ป 2553 – ปจจุบัน
ป 2527 – ปจจุบัน

ไมมี

ไมมี

ปจจุบัน
ส.ค. 2553 – 2557
ป 2551 - 2553
ป 2550 – 2551
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ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี
(อาวุโส)
ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี
ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี
หัวหนาแผนกบัญชีอาวุโส

ชื่อหนวยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Finki-Thai Company
Cathay Trust Company

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
สํานักงาน เอนก คําชุม ทนายความ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที ซี เจ เอเซีย ขํากัด (มหาชน)
บริษัท โทลล โลจิสติก (ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

รายงานประจําป 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

14. นางสาวสุรางครัตน จง
ประสพทรัพย
- ผูชวยผูอํานวยการฝายโรงงาน
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- ปริญญาโท สาขา พัฒนาผลิตภันฑ
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เกียรตินิยม
อันดับ 1)
- ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

15. นายสุนทร สุขสําราญ
- ผูชวยผูอํานวยการฝายขาย
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16. นางสาวชลิดา ศัตรูพินาศ
- ผูจัดการฝายการตลาด
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- ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ (การ
บัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

17. นางสาวจุฑามาศ มาลัย
- เลขานุการบริษัท
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- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
ผูปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ
บัญชี มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎรําไพ
พรรณี

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทาง
ครอบครัว

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ป 2543 – 2550
ป 2541 – 2542

เจาหนาที่บัญชีอาวุโส
เจาหนาที่บัญชี

ชื่อหนวยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท โฮป เทคโนโลยี่ จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมจักรยานไทย จํากัด

ไมมี

ไมมี

ปจจุบัน
ป 2556 – 2557
ป 2554 – 2555
ป 2545 – 2553

ผูชวยผูอํานวยการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายโรงงาน
(รักษาการ) ผูจดั การฝายโรงงาน
หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

0.00 %
(จํานวน
20,000 หุน)
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ปจจุบัน
ป 2556 - 2557
ป 2550 – 2555
ป 2556 – ปจจุบัน
ป 2550 – 2555
ป 2545 – 2550
ป 2540 – 2545
ป 2556 - ปจจุบัน
ป 2557

ผูชวยผูอํานวยการฝายขาย
ผูจัดการฝายขาย (อาวุโส)
ผูจัดการฝายขายและการตลาด
ผูจัดการฝายการตลาด
รองผูจัดการฝายสํานักงาน
วางแผน-จัดซื้อ-สโตร
เจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน
เลขานุการบริษัท
(รักษาการ) ผูจัดการสํานัก
เลขานุการ
Technicial Support
Technical Support

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีแอนดซีอินดัสตรี้ จํากัด
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปูเจา
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

ไมมี

ป 2555 – 2553
ป 2550 – 2552
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บริษัท โปร อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เอ็น ซี เอส กรุป จํากัด

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม
รายชื่อกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจลงนาม
1. นายปรีชา อรรถวิภัชน
2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ
3. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ
4. ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ
5. ดร.สุภสร ชโยวรรณ
6. นายณรงค เจนลาภวัฒนกุล
7. นายธนดล สุจิภิญโญ
8. นายชลัช ชินธรรมมิตร
9. นายสมชาย ชินธรรมมิตร
10. นายสมชัย วนาวิทย
11. นายเอนก คําชุม
12. นายเฉลิมชัย วองไววิทย
14. นางแววตา เนตรพันธ
15. นางสาวสุรางครัตน จงประสพทรัพย
15. นายสุนทร สุขสําราญ
16. นางสาวชลิดา ศัตรูพินาศ
17. นางสาวจุฑามาศ มาลัย

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด(มหาชน)
C, ID
D, EC, S
D, ED, S
D, EVC, MD, S
D
D, ED, S
D, ED, S
D, ED, S
D
D, CAC, ID
D, AC, ID
D, AC, ID
M
M
M
M
M

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, EC = ประธานกรรมการบริหาร, EVC = รองประธานกรรมการบริหาร,
ED = กรรมการบริหาร, S = ผูมีอํานาจลงนาม, CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC = กรรมการตรวจสอบ,
ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผูจัดการ, M = ผูบริหาร
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ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
นโยบายภาพรวม
บริษัทมุงเนนและใหความสําคัญกับความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR)
เปนอยางมากและถื อเปนเปาหมายหลักอันดับตนๆของบริษั ท โดยบริษัท ได วางนโยบายและจัดทําโครงการตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอสังคม ไมวาจะเปนการยกระดับสภาพแวดลอมที่นาอยูมากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมี
สุขภาพที่ดีของชุมชน ตลอดจนการสืบสานวั ฒนธรรมความเปนไทย โดยประเภทของกิจ กรรมนั้น จะมีการสงเสริม และ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาชวยเหลือชุมชน ในแตละกิจกรรม บริษัทจะวางเปาหมาย
โดยผสมผสานการใชทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองคกรรวมกัน เพื่อใหแตละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้
ความสําเร็จของแตละกิจกรรม จะไมเกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพยสินเทานั้น แตยังเนนความมีสวนรวมของพนักงานในองคกร
และความรวมมือของหนวยงานภายนอก ตลอดจนความรวมมือของชุมชนอีกดวย
แนวการดํ าเนิ นงานภายในองค ก รนั้น บริษั ท จัด ใหมี ค ณะกรรมการเพื่อ วางแผนการดํ าเนิ น โครงการตา ง ๆ โดย
ประกอบไปดวยบุคลากรจากหลายหนวยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่งจะเปนการรวบรวมความคิด การ
สื่อสาร และการดําเนินงาน เพื่อกําหนดรูปแบบในแตละกิจกรรม ดังนี้
1. การออกแบบเพื่อกําหนดกิจกรรม เปนการกําหนดแตละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค และผลที่จะไดรับจากการ
ดําเนินโครงการนั้น ๆ
2. การดําเนินกิจกรรม เปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเขามามีสวนรวม และกําหนด
หนวยงานภายนอกที่จะมีบทบาทรวม
3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดําเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม
อยางไรและสื่อสารใหภายในองคกรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานใหกิจกรรมเปนสวนหนึ่งและเปนที่ยอมรับของ
สังคม
โดยบริษัทดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ตาม
หลักการดังนี้
(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพื่อนํามาเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางองคกรใหมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและในป 2557
บริษัทมีการปรับปรุงนโยบายที่สําคัญของบริษัทดังนี้
นโยบายดานคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาการดําเนินธุรกิจในดานพาณิชย และรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมี
ความมุงมั่นที่จะธํารงรักษาไวซึ่งคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด รวมถึงการบริหารการ
จัดการ และการใชทรัพยากรในทุกๆ ดานอยาง เหมาะสม เพี ย งพอ และอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ความมั่ น คง ความ
เจริญรุงเรืองของกิจการ คงไวซึ่ง
ศักดิ์ศรี และชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมาย ดังกลาว บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานดังนี้
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 ดําเนินธุรกิจเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามขอตกลงของลูกคาดวยความรวมมือรวมใจของพนักงาน
และผู รั บ เหมาที่ ทํ า งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต ร ะบบการจั ด การด า นคุ ณ ภาพ อาชี ว อนามั ย ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดลอม และความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย
ระเบีย บขอ บังคับของทางราชการ และขอ กําหนดของบริษั ท ฯ ที่ไดทํ าความตกลงไว กับภายนอกอยา ง
เครงครัด
 ผูบริหารและพนักงานจะตองยึดถือและปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย ขอกําหนดและมาตรฐาน
ทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรใหเปนมาตรฐานสากลดวยกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่องเพื่อสงมอบผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อใหลูกคาไดรับความพึง
พอใจสูงสุดโดยยึดถือความปลอดภัยเปนหัวใจในการปฏิบัติงาน
 บริษัทฯ จะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบ
รักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติงานที่ไมถูกวิธี และทําใหเกิดความผิดพลาดตางๆ ตลอดจนรักษา
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอพนักงาน ทั้งนี้ ถือเปนหนาที่รับผิดชอบของผูบริหารและ
พนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว
 จัดใหมีแผนควบคุมและปองกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน และสภาวะวิกฤต
ขององคกร เพื่อเตรียมพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชน เพลิงไหม การหกลนหรือ
รั่วไหลของสารเคมีหรือของเสีย และมีการเตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทําใหการดําเนินธุรกิจ
หยุดชะงักและ/หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร
 จัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทุ กคนเพื่อจะไดรับ การพัฒนาอยางเพีย งพอและ
ตอเนื่องดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
 จัดใหมีการประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูความเขาใจและเผยแพรขอมูลแกพนักงานตลอดจนผูเกี่ยวของ
เพื่อใหทราบและเขาใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและขอควรระวังตางๆ ทางดานคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ตลอดจนนําไปยึดถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง
 บริษัทฯ มุงสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมให
เปนวิถีในการดําเนินชีวิตประจําวันของพนักงาน โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ทรัพยสินและ
สิ่งแวดลอม
 บริษัทฯ มุงมั่นที่จะมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยตระหนักถึง
ความสําคัญ ของสิ่ งแวดลอ มและความปลอดภัย ตลอดจนสง เสริม กิจกรรมทางสังคม ในการรัก ษา
สิ่งแวดลอม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
 บริษัท ฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนสังคมและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ
ใหความสําคัญ และมีสวนรวมกิจกรรมสาธารณประโยชนกับชุมชน ตลอดจนสงเสริมองคกรภาครัฐ หรือ
เอกชนที่มีภารกิจอันเปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
นโยบายดานการซอมบํารุงทรัพยสิน
บริษัทฯ มีนโยบายดานการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณในโรงงานเพื่อใหมั่นใจวาเครื่องจักรและ
อุปกรณตางๆ ทั้งหมดของโรงงานจะไดรับการบํารุงรักษาอยางเปนระบบและไดรับการตรวจเช็คดูแลและบํารุงรักษาตามชวง
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ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพไมเกิดความเสียหายในขบวนการผลิตและสามารถดําเนินการ
ผลิตสินคาไดตามขอกําหนดของลูกคา ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและจัดตั้งเปาหมายในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายดานการซอมบํารุงทรัพยสิน ดังนี้
 ควบคุมเวลาสูญเสียเครื่องจักรและอุปกรณทั้งทางตรงและทางออมในขบวนการผลิตไมใหเกิน 1.5% ตอ
เดือน ของเวลาการผลิตในแตละสวนงาน ประกอบดวย สวนงานทําความสะอาดขาวสาลี สวนงานโมแปง
สาลี และสวนงานผสมและบรรจุ
 วางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ทั้งทางตรงและทางออมทั้งหมดของโรงงานโดยกําหนด
ความถี่ในการตรวจเช็คและบํารุงรักษาซึ่งจัดทําเปนคูมือในการทํางาน ประกอบดวย รายการบํารุงรักษา
ประจําวันและประจําสัปดาห โดยมีการจัดพนักงานเขาตรวจสอบเครื่องจักรแตละประเภทตามความถี่ที่ได
วางไว เชน ตรวจสอบการหลอลื่นเครื่องจักรที่ใชงานแบบสายพานลําเลียง โซลําเลียง ใชน้ํามันเกียรในการ
หลอลื่น ใชเฟองโซขับ ใชแบบลูกปนเติมจารบีและใชแบบลูกกลิ้งบด รายการบํารุงรักษาประจําเดือน โดยมี
การจัดทําการเปลี่ยนอะไหลเพื่อบํารุงรักษายืดอายุการใชงานของเครื่องจักรเปนประจําทุกเดือน แบงการ
ทํางานออกเปน 2 ครั้งตอเดือน ครั้งละ 12 ชั่วโมง และรายการบํารุงรักษาประจําป โดยจัดใหมีการเปลี่ยน
อะไหลเปนประจําทุกปเพื่อบํารุงรักษาและยืดอายุการใชงานของเครื่องจักร โดยจัดทําในชวงวันหยุดยาว
แบงการทํางานออกเปน 2 ครั้งตอป
 จัดทําการตรวจเช็คสต็อกอะไหลเครื่องจักรประจําทุกเดือนเพื่อใหมีอะไหลสํารองเพียงพอตอเหตุการณที่
จําเปนตองใชและเปลี่ยนอะไหล
 สง เสริมใหพนักงานใหความรวมมื อ อยางใกลชิดในการทํางานร วมกันในแผนก และกับ ฝายอื่นๆ เพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานและความมั่นคง ปลอดภัยของบุคลากร
 ดําเนินการเพื่อใหเครื่องจักร และอุปกรณมีประสิทธิภาพ และมีความนาเชื่อถือ เสียเวลาการหยุดการผลิต
นอยที่สุด โดยคํานึงถึงความมั่นคงและความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถใชประโยชนจาก
ทรัพยสิน ดังกลาวไดอยางเต็มที่ รวมทั้งจะดําเนินการดวยประสิท ธิภาพสูงสุดทั้งในดานคาใชจายและ
กําลังคนที่ใช
นโยบายรายการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่จะดําเนินการในรายการระหวางกัน เปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป และ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
 คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาตรวจสอบ และใหความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
 คณะกรรมการบริ ษั ท จะต อ งปฏิ บั ติใหเ ป นไปตามกฎหมาย ว าด วยหลั กทรั พ ย แ ละตลาดหลั กทรั พ ยแ ห ง
ประเทศไทย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสิน
ที่สําคัญของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
 การทํารายการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของ
กันของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2546 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของกันอยางเครงครัด
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ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวของกันจําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวของกับตนเอง ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท
เป น หลัก และให ทํ า รายการนั้ น เสมื อ นการทํ า รายการกั บ บุ ค ลลภายนอก โดยกรรมการ ผู บ ริ ห าร และ
พนักงานทุกคน ที่เกี่ยวของกับรายการนั้นๆ ตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายดานการจัดซื้อจัดจาง
เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดซื้อ เชา หรือจัดจางของบริษัทฯ มีความรวดเร็ว ถูกตองประหยัด และรัดกุม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามขอกําหนด อยางถูกตองเหมาะสม ยุติธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได บริษัทฯ จึงกําหนด
นโยบายเพื่อเปนแนวทางใหผูเกี่ยวของปฏิบัติดังนี้
 การจัดซื้อ เชา หรือจัดจางจะตองคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ สูงสุด ทั้งในดานคุณภาพ ราคา จํานวน
เวลา และไมกอใหเกิดผลกระทบตอความปลอดภัยดานอาหาร สิ่งแวดลอม ตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนา
มัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ดวย โดยการจัดซื้อ เชา หรือจัดจาง ที่มีมูลคาไมเกิน 10,000
บาท นําเสนอขออนุมัติตอกรรมการผูจัดการ หากมีมูลคาเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป นําเสนอขออนุมัติตอ
กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร และการจัดซื้อ เชา หรือจัดจาง ที่มีมูลคาเกิน 100,000 บาท
ขึ้นไป จะตองนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหาร หากมีมูลคาเกิน 10,000,000 บาท จะตองนําเสนอ
ขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
 ในการจัดซื้อ เชา หรือจัดจาง จะตองสรรหา คัดเลือกผูขายและผูรับจางเปรียบเทียบกันไมนอยกวา 3 ราย เพื่อ
รักษาผลประโยชนสูงสุด ของบริษัทฯ โดยหากวงเงินต่ํากวา 20,000 บาท อาจไมตองมีใบเสนอราคาก็ได แต
ตองมีขอมูลสอดคลองกับเอกสารใบขอซื้อขอจาง
 หลักเกณฑในการจัดทําสัญญาคือตองมีวงเงินในการวาจางตั้งแต 100,000 – 1,000,000 บาท และมีระยะเวลา
จัดจางตั้งแต 15 วันขึ้นไป โดยผูรับจางจัดทําสัญญา และแผนกที่ขอจัดจางเปนผูรับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา
หากวงเงินในการวาจางมากกวา 1,000,000 บาท ผูรับจางจัดทําสัญญาและ/หรือจัดจางที่ปรึกษากฎหมายทํา
สัญญา โดยแผนกที่ขอจัดจางเปนผูรับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา กรณีงานจัดจางบริการรายปจะตองจัดทํา
สัญญาทุกงาน
 จัดทํา และควบคุมเอกสาร อยางถูกตอง เปนระเบียบและโปรงใสสามารถตรวจสอบได
 บริษัทฯ จะตองไมเอาเปรียบผูคา ซึ่งในการใชดุลยพินิจเกี่ยวกับการจัดซื้อ เชา หรือจัดจาง จะตองคํานึงถึง
ผลประโยชน และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในแงทรัพยสินของบริษัทฯ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ใน
ดานชื่อเสียงและภาพลักษณ
 เป ด โอกาสให มี การแข งขั นในระหว า งผู ค า ตามควรแก กรณี เพื่ อ ประโยชน ข องบริ ษัท ฯ ทั้ งนี้ ตอ งอยู บ น
พื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรม และรักษาความลับของคูคาอยางเครงครัด
 ตองปฏิบัติงานโดยยึดถือขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของบริษัทฯ อยางเครงครัด และสม่ําเสมอ
 ดําเนินการอยางมีระบบ มีการวางแผนการดําเนินการลวงหนาที่ดีเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการ
ผลิตอันจะสงผลใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑและเพื่อชวยหลีกเลี่ยงการจัดซื้อหรือการจัดจาง อยาง
เรงดวนหรือโดยปราศจากการแขงขัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ มีจุดมุงหมายที่จะผลักดันใหพนักงาน และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อันประกอบดวยวงจรเครือขายการสื่อสารขอมูล เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณตอพวง แฟมขอมูล และขอมูลของบริษัทฯ
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อยางมีประสิท ธิภาพ และไมขัดตอกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อ
ประโยชน และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยใหถือปฏิบัติดังนี้
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นไดนํามาเพื่อสงเสริมกิจการของบริษัทฯ พนักงาน จะตองไมกระทําเพื่อ
ประโยชนสวนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
 ขอมูลที่ไดบันทึก และเผยแพรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนความรับผิดชอบของเจาของขอมูล
นั้นๆ ที่จะตองดูแลมิใหเกิดความเบี่ยงเบนความผิดทางกฎหมาย หรือละเมิดตอบุคคลที่สาม
 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานนั้น ใหคํานึงถึง Software ที่เปนมาตรฐานอันดับแรก กอนที่
จะทําการพัฒนา Software ภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ การนําเครื่องมือและอุปกรณ
คอมพิวเตอรเขามาใชจะตองสอดคลองกับหลักการ และมาตรฐานที่ไดผานการอนุมัติและระเบียบปฏิบัติที่
กําหนด
 เจาของขอมูลจะตองปองกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมูลที่สําคัญทางธุรกิจของตนเองจากการ
เขาถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรม และการบอนทําลาย เพื่อใหแนใจวาธุรกิจของบริษัทฯ ดําเนินตอไปได
อยางตอเนื่องโดยมีผลกระทบนอยที่สุด
 มีวินัยในการใชระบบสารสนเทศและอุปกรณสื่อสารของบริษัทฯ ไมใหสงผลกระทบในแงลบตอบริษัทฯ
และผูอื่น อาทิเชน ใชเปนเครื่องมือในการเขาถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สรางความเสียหายตอชื่อเสียง
และทรัพยสิน รบกวนหรือกอความรําคาญตอการทํางานของระบบสารสนเทศ ดักขอมูล ลักลอบถอด
รหัสผาน ปลอมแปลงขอมูลคอมพิวเตอร เผยแพรภาพ ขอความ หรือเสียงที่ไมเหมาะสม รวมทั้งไมใชในเชิง
ธุรกิจสวนตัวหรือการกระทําที่ผิดกฎหมาย
 บริษัทฯ จะเขาตรวจสอบ คนหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศของพนักงาน หาก
พบขอสงสัยวาพนักงานใชงานในทางที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุอันควร เพื่อปองกันความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศบริษัทฯ
นโยบายดานการบัญชี
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะตองถูกตองสมบูรณตามความเปนจริง ทันเวลา
สมเหตุสมผลและเชื่อถือได เพื่อเสนอตอบริหาร ผูถือหุน หนวยงานของรัฐ และผูเกี่ยวของอื่นๆ ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่
บุคลากรทุกระดับ จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน
รวมถึงขอกําหนดทางการบัญชีและการเงินของบริษัทฯ และหลักการบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปอยางเครงครัด ดังตอไปนี้
 ความถูกตองของการบันทึกรายการ จะตองถูกตองครบถวน และสามารถตรวจสอบไดโดยไมมีขอจํากัดหรือ
ยกเวน บันทึกรายการตามความเปนจริง ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เปนที่ยอมรับ เปนไปตามระเบียบและ
ขอกําหนดตางๆ ของบริษัทฯ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจ จะตองครบถวนและผาน
การตรวจสอบที่เหมาะสม
 รายงานทางการเงินและบัญชีทุกประเภทของบริษัทฯ จะตองมีความถูกตองชัดเจน มีขอมูลที่เปนสาระสําคัญ
เพียงพอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม ตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป เปนไปตาม
ระเบียบของการเงินและการบัญชีของบริษัทฯ พนักงานทุกคนควรตระหนักวาความถูกตองของรายงาน
ทางการบัญชีและการเงิน เปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตลอดจนพนักงาน
ที่มีหนาที่รับผิดชอบในรายการนั้นๆ
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การปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของในประเทศและหรือตางประเทศ เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า บั ญ ชี และ
บันทึกทางการเงิน ของบริษัท ฯ เปน ไปอยางถูกตองและสมบูร ณ เชนเดียวกับ การปฏิบั ติห น าที่ในความ
รับผิดชอบอื่นๆ ของตน โดย ตองยึดหลักความซื่อสัตย ปราศจากอคติ และมีความซื่อตรงในการดําเนินการที่
เกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน

นโยบายดานการควบคุมภายใน
บริษัท ฯ มีนโยบายใหทุกหน วยงานทํา งานอยางมีร ะบบ มีประสิ ท ธิภาพเป น ไปตามวัตถุป ระสงค และ
เปาหมายของบริษัทฯ มีการดูแลรักษาและใชทรัพยสินอยางประหยัดและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการ
ประเมิน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมตอเนื่องมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันเหตุการณอันไมพึงประสงคที่อาจจะสรางความ
เสี ย หายใหกั บ บริ ษัท ฯ ได และพัฒ นาใหบุค ลากรในหนว ยงานมีค วามรูสึก รวมในอั นที่ จ ะปฏิ บั ติง านตามวิ ธีป ฏิ บัติง านที่
เหมาะสม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ และพรอมที่จะใหบริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการทํางานไดตลอดเวลา
โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
 กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับชั้นที่จะตองดูแล และตรวจสอบระบบการ
ทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการ
ควบคุ ม ภายในที่ รั ด กุ ม สามารถตรวจสอบได และทุ ก หน ว ยงานจะต อ งจั ด ทํ า คู มื อ กํ า หนดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน เปนบรรทัดฐานสําหรับการดําเนินกิจการในสวนงานที่อยูในความดูแลของตน โดยถือปฏิบัติตาม
นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ
 กําหนดใหแตละหนวยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมดวยการลด
ผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกลาว โดยบริษัทฯ ตองการใหพนักงานทุกระดับชั้นมีสวน
รวมในการประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกันเพื่อชวยปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 ผูตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบ พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมตอหนวยงานตางๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณสิ่งแวดลอม
และปจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
นโยบายเรื่องผลประโยชนที่ขัดแยง
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยูบนหลักการที่วาพนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ ดังนั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการของสวนตัว ของครอบครัว ของญาติ
พี่นอ ง หรือ ของบุคคลอื่นที่รูจักเปนสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ดวยมาตรฐานเดียวกัน
พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติงานใหเต็มเวลาใหแกบริษัทฯ อยางสุดกําลังความสามารถ โดยไมเบียดบังเวลาในงานไปทําธุรกิจ
อื่นใดภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับผลประโยชนของบริษัทฯ
การนําขอมูลของบริษัทไปเปดเผยใหกับบุคคลอื่น อันนําไปสูการแสวงหาผลประโยชน เพื่อตนเองหรือ
ครอบครัว หรือพวกพอง ถือวาเปนการกระทําที่ขัดตอ นโยบายเกี่ย วกับผลประโยชนที่ขัดกัน ตัวอยางเช น การให ขอ มูล
กิจกรรมการดําเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษัทฯ เปนตน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปกปองรักษาผลประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทฯ ขณะเดียวกันก็จะใหมีการจํากัด
ขอบเขตแหงเสรีภาพในกิจกรรมตางๆ ของบุคลากรทุกระดับใหนอยที่สุดเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องตางๆ บริษัทฯ
จึงกําหนดขอพึง ปฏิบัติดังนี้
 การจัดหาผลิตภัณฑใหบริษัทฯ
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ในกรณีที่บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ คนใด มีบุคคลในครอบครัวเปนพนักงาน หรือเจาของกิจการที่เปน
ลูก ค า ผู คา /ผูข าย หรื อ คู แ ข ง และบุค ลากรของบริ ษั ท ฯ ผูนั้ น มีส ว นร ว มตั ด สิน ใจในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ
ความสัมพันธทางธุรกิจการดังกลาวใหถือวาเปนผลประโยชนที่ขัดแยง
 สิ่งบันเทิงและของขวัญ
บุค ลากรทุกระดับ ไมควรจะรับ สิ่งบันเทิง ของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกี ฬา ตั๋ วอื่นๆ ขอ เสนอเพื่อการ
พักผอน ที่พักรับรอง หรือขอเสนอที่ใหเปนการเสนอสวนตัวตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนาที่การงานของตนใน
บริษัทฯ หรืออาจจะทําใหบุคคลผูนั้นตองตกอยูในสถานการณผลประโยชนที่ขัดกัน
นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ
บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาขอมูลภายในและเอกสารที่ไมสามารถเปดเผยตอบุคคลภายนอก อัน
นําไปสูการแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพองในทางมิชอบ เชนขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหุน
ความลับทางการคา สูตรการประดิษฐคิดคนตางๆ ซึ่งถือเปนสิทธิของบริษัทฯ การปองกันขอมูลประเภทนี้ มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอความสําเร็จของบริษัทฯ การปองกันขอมูลประเภทนี้ มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของบริษัทฯ รวมทั้งมีความสําคัญ
ตอความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนดวย เพื่อใหการใหขอมูลขาวสารตอบุคคลภายนอกเปนไปในแนวทางที่จะไมเกิดผล
เสียหายตอธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ จึงกําหนดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ และการใชขอมูลภายในดังนี้
 ขอมูลที่เกี่ยวของกับคูสัญญา และขอตกลงที่บริษัทฯ มีไวกับคูสัญญา ถือเปนความลับที่ไมอาจเปดเผยให
บุคคลอื่น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ และคูสัญญา
 การใชขอมูลภายในรวมกันของพนักงานตองอยูในกรอบหนาที่และความรับผิดชอบ เทาที่พนักงานพึงไดรับ
มอบหมายเทานั้น
 จัดใหมีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอมูลบริษัทฯ ภายในฝาย/แผนกของตน อยางรัดกุม เพื่อปองกัน
ไมใหขอมูลภายในที่สําคัญของบริษัทฯ เปดเผยออกสูภายนอกกอนการเผยแพรอยางเปนทางการโดยใหถือ
วามาตรการ และระบบควบคุมนี้ เปนสวนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ ดวย
 ใหถือเปนหนาที่ และความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาในลําดับขั้นตางๆ จะตองควบคุมดูแลไมใหมีการ
รั่ ว ไหลของข อ มู ล และข า วสารที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ฯ ออกสู ภ ายนอก โดยพนั ก งานในสายงานของ
ผูบังคับบัญชาของตน กอนการเผยแพรขอมูลอยางเปนทางการของบริษัทฯ พนักงานที่เปดเผยขอมูล และ
ขาวสารที่สําคัญของบริษัทฯ ออกสูบุคคลภายนอกกอนการเผยแพรอยางเปนทางการ จะไดรับการพิจารณา
มาตรการทางวินัย ตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย
 การเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ กอนออกไปสูภายนอก จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ
บริษัท โดยกรรมการบริษัทจะเปนผูใหขอมูลเอง หรือ มอบหมายใหผูใดผูหนึ่ง เปนผูใหหรือผูตอบ
นโยบายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย
 คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารมีหนาที่ตองรายงานการถือหลักทรัพยของตนใหเปนไปตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยแจงผานทาง
เลขานุการบริษัท เพื่อการรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพยแกที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
 หามบุคคลที่เกี่ยวของซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทภายใน 2 สัปดาหกอนมีการเปดเผยงบการเงินราย ไตร
มาสและงบการเงินประจําป และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปดเผยงบการเงินดังกลาว (Blackout Period)
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ในฐานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยการใชขอมูลภายในตองดําเนินการใหมี
ความเสมอภาค และยุติธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเพื่อเปนการปองกันการกระทําผิด
กฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และครอบครัวที่ไดรับทราบ หรืออาจไดรับทราบขอมูลภายในที่
ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน บริษัทฯ จึงหามบุคคลดังกลาวทําการซื้อขายหุนหรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อ
หรื อ ขาย หรื อ เสนอซื้ อ /เสนอขายหุ น ของบริ ษั ท ฯ ไม ว า จะด ว ยตนเองหรื อ ผ า นนายหน า ในขณะที่ ยั ง
ครอบครองขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนอยู โดยบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถือวา
เปนการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อเกร็งกําไร หรือเพื่อสรางความไดเปรียบใหกับบุคคล หรือกลุมบุคคลใดกลุม
หนึ่ง
 เพื่อใหการปฏิบัติตามนโยบายเปนไปดวยความเรียบรอย บริษัทฯ จะจํากัดการเขาถึงขอมูลที่ไมเปดเผยตอ
สาธารณะ โดยใหรับรูเฉพาะผูเกี่ยวของเทานั้น โดยจัดระดับความปลอดภัยในที่ทํางาน เพื่อปองกันการ
รั่วไหลของขอมูล และขอใหเจาของขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน กําชับผูที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด
 สําหรับการใชขอมูลภายในในทางมิชอบดังกลาวขางตนผูฝาฝนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/ถือ กฎหมาย
แลวแตกรณี


นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยหลักที่สําคัญ และมีคุณคายิ่งตอความสําเร็จ ความกาวหนา และ
ความเจริญเติบโตอยางมั่นคง บริษัทฯ จึงมุงดําเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานใหมีความเปนเลิศ พัฒนา
บุคลากรในดานการจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทํางานจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอยางเพียงพอ
ให ค า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารการทํ า งานในระดั บ เที ย บเคี ย งได กั บ ธุ ร กิ จ ลั ก ษณะเดี ย วกั น อี ก ทั้ ง สร า งบรรยากาศ และ
สภาพแวดลอมการทํางานที่ดีและมีความปลอดภัยตอชีวิตสูงสุด พนักงานจึงควรปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต
มุงมั่น ทุมเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยถือประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ
องคประกอบของนโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลไดแก
 การสรรหาทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่จะใหมีความมั่นคง ในการจางงานสําหรับพนักงานของบริษัทฯ โดย
คํ า นึ ง ถึ ง ความจํ า เป น ของตํ า แหน ง งานตามแผนอั ต รากํ า ลั ง การเป ด โอกาสให พ นั ก งานภายในที่ มี
ความสามารถ และเหมาะสมกับตําแหนงงานที่ตองการกอน และใหความยุติธรรมเพื่อคัดเลือกผูที่มีพื้น
ฐานความรู มีความสามารถและทัศนคติที่ดีบรรจุในตําแหนงวางที่บริษัทฯ ตองการรับเขาทํางาน
 การจายคาตอบแทนใหพนักงานและสวัสดิการตางๆ
บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการจา ยคา ตอบแทนและสวัส ดิ การตา งๆ ที่เ ที ย บเคีย งกั บ ธุร กิ จ อุ ต สาหกรรม
ประเภทเดียวกัน เชน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจําป เงินกู
เพื่อที่อยูอาศัย เงินชวยเหลืองานอุปสมบท เงินชวยเหลืองานมงคลสมรส เงินชวยเหลือคาคลอดบุตร และเงิน
ชวยเหลืองานฌาปนกิจ ทั้งนี้เงินเดือนของพนักงานจะแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับความสําคัญของตําแหนงงาน
และความรับผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนในกรณีปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ
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บริษัทฯ อาจมีความจําเปนที่ตองใหพนักงานทํางานลวงเวลาในบางครั้ง โดยพิจารณาตามความ
จําเปนจริงๆ เพราะบริษัทฯ ไมสนับสนุนใหพนักงานตองทํางานลวงเวลา แทนที่จะไดพักผอนรางการและ
จิตใจ การทํางานลวงเวลาแตละครั้งจะมีการจายคาตอบแทนตามระเบียบของบริษัทฯ
บริษัทฯ ตองการใหพนักงานมีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตทั้งในระหวางการปฏิบัติงาน และเมื่อ
สิ้นสุ ดความเป นพนั ก งานแลว โดยไดจัดให มีกองทุ นสํารองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งเป น การสะสมทรั พย ร วมกั น
ระหวางพนักงานและบริษัทฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีเจตนารมณที่จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติอยางยุติธรรม เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงสุด การขึ้นเงินเดือนประจําป จะใชเกณฑการประเมินผลงานดังกลาวเปน
บรรทัดฐาน ความกาวหนาในเงินเดือนของพนักงานยอมขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของ
พนักงานที่จะไดรับการเลื่อนขั้น
วินัยและโทษทางวินัย
บริษัทฯ มีเจตนาที่จะปฏิบัติตอพนักงานทุกคน ดวยความเขาใจดี ความเห็นใจ และดวยขันติธรรม
อยางไรก็ดีบริษัทฯ จําตองรักษาไวซึ่งความมีวินัยในเรื่องของการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ภายใน
ขอบเขตอันสมควร ซึ่งเปนสิ่งจําเปนเพื่อการรักษาความสงบ ในการพิจารณามาตรการทางวินัยนั้น จะ
กระทําโดยยึดหลักใหมีการสอบสอนแสวงหาขอเท็จจริงที่แวดลอมแตละกรณี โดยตั้งอยูบนรากฐานของ
ความยุติธรรม บริษัทฯ เชื่อวาวัตถุประสงคของการมีมาตรการทางวินัย ก็เพื่อใหพนักงานประพฤติปฏิบัติตน
ใหสอดคลองกับระเบียบกฎเกณฑตางๆ ที่มีอยู และเพื่อแกไขการประพฤติปฏิบัติท่ผี ิดใหถูกตอง
วิธีการรองทุกข
บริษัทฯ จะจัดสภาพการทํางานโดยทั่วๆ ไปภายในบริษัทฯ ใหเปนไปโดยชอบธรรม สอดคลองกับ
ความประสงคของพนักงาน ไมเกิดขอขัดแยงอยางใดๆ ขึ้น อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ อาจจะมีขอขัดแยง
เกิดขึ้นได ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความปรารถนาที่จะไดรับทราบถึงความรูสึกของพนักงานโดยละเอียด และฉับพลัน
ฉะนั้น บริษัทฯ จึงขอความรวมมือจากพนักงานแจงขอขัดแยงของตนแกผูบังคับบัญชา ซึ่งจะทําหนาที่ให
คําแนะนํา หรือดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ของพนักงานตามความเหมาะสมโดยเร็ว
การสื่อขาวสารพนักงาน
พนักงานจะไดรับทราบถึงขอมูลขาวสารโดยรวดเร็ว และถูกตองในเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
บริษัทฯ และหนาที่พนักงานปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯ พึงปรารถนาที่จะไดรับทราบถึงขาวสารในเรื่องตางๆ จาก
พนักงานอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกันเพื่อ
รวมกันปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายดวยดี
บริษัทฯ จะจัดใหมีวิธีการและชองทางการสื่อขาวสารสองทิศทางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สื่อดวยความรวดเร็ว
ทั้งหมดที่กลาวมานี้ผูที่เปนผูบังคับบัญชางานทุกระดับมีบทบาทอันสําคัญยิ่ง ในฐานะเปนผู
ถายทอด และรับทราบถึงบรรดาขาวสารตางๆ
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน และความมั่นคงปลอดภัยของโรงงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดใหมีสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยแกพนักงานทุกคน ฝายจัดการ
และผูบังคับบัญชา งานทุกระดับมีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลใหพนักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน
กําหนดวิธีการทํางานที่ป ลอดภัย จัดใหมีอุปกรณปอ งกันอันตรายตางๆ ตลอดจนให การศึกษาอบรมแก
พนักงาน ใหมีความรู ความเขาใจอันที่จะทํางานโดยมีความปลอดภัย
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พนักงานทุกคนมีหนาที่ที่จะตองศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติตามวิธีการตางๆ
ที่กําหนดไว และใชอุปกรณปองกันอันตรายที่จัดไว ตลอดจนการบอกกลาวใหผูบังคับบัญชาไดทราบถึง
สภาพการณที่ไมปลอดภัยตางๆ ที่ตนไดพบเห็น เพื่อดําเนินการแกไข
 การสิ้นสุดการจาง และการจายผลประโยชน
การจางอาจสิ้นสุดโดยเหตุผลตางๆ ไมวาจะโดยเจตนาของบริษัทฯ หรือของพนักงานเองก็ได ใน
การสิ้นสุดการจางงาน บริษัทฯ จะจายผลประโยชนที่พนักงานพึงจะไดรับ ตามสิทธิที่ระบุไวในระเบียบของ
บริษัทฯ แตไมวากรณีใดจะตองไมนอยกวา สิทธิที่พนักงานจะพึงไดรับตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
นโยบายดานคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวสาลีใหมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามขอกําหนดกฎหมาย
อาหาร และสอดคลองตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อใหการจัดการมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยดานอาหาร และตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามบริษัทฯ จึงไดจัดทํา “นโยบายดาน
คุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร” เปนลายลักษณอักษรขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้
 ติดประกาศเผยแพรประชาสัมพันธดานคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร เชน การอัพเดตขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอความปลอดภัย
อาหาร
 อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานและสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงานดานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและ
ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ใหพนักงานทราบและปฏิบัติอยางเครงคัด รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยจัด
ใหมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
 กําหนดใหมีการประชุมทบทวนนโยบายและวัตถุประสงคความปลอดภัยอาหารและประเมินผลกิจกรรมการ
ทวนสอบทั้งองคกร
 มีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานภายในองคกรใหสอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายอาหาร เพื่อใหระบบ
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารและตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นําเทคโนโลยีทันสมัยมาใชในกระบวนการผลิต การบํารุงรักษา การตรวจสอบคุณภาพ เพื่อใหการผลิตดําเนินการอยางตอเนื่องมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได
นโยบายดานการผลิต
บริษัทฯ มุงมั่น พัฒนาผลิตภัณฑจากขาวสาลีใหมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามขอกําหนดกฎหมายอาหาร
และสอดคลองตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ดวยการใชเครื่องจักรอุปกรณที่ทันสมัยลดการเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเนื่อง และเพื่อใหกระบวนการผลิตดําเนินการผลิตได
อยางมีประสิทธิภาพทางบริษัทฯจึงไดจัดทํา “นโยบายการผลิต” เปนลายลักษณอักษรขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
ของบริษัท
 เสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต พรอมทั้งควบคุม ปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพการผลิต
ตามมาตรฐานระบบ ISO 22000: 2005 GMP HACCP และ HALAL
 เพิ่ ม คุ ณภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน โดยการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารใน
กระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ ดวยการฝกทักษะและความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางาน โดยจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานตลอดจนสงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม
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เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณและเทคโนโลยี โดยการศึกษาวิเคราะหเครื่องจักรอุปกรณเครื่องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา
 ควบคุมดูแลการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งปองกันและควบคุมการสูญเสียอยางมีระบบและ
จัดทํารายงานอยางตอเนื่อง
 จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารืออยางมีระบบเพื่อวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและ
ตอบสนองความตองการของลูกคาตามขอตกลงที่ทําไว
 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Objective) ในทุกสวนงานของ
การผลิตเพื่อควบคุมการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว


นโยบายการรับหรือใหของขวัญ
บริษัทฯ กําหนดใหการรับ หรือใหของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดเปนไปตามการกระทําใน
วิสัยที่สมควร แตตองไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทจึงกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้
 หามบุคลากรทุกระดับ และ / หรือครอบครัว เรียกรองหรือรับของขวัญทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจาก
ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง ลูกคา ผูคา / ผูขาย ผูรวมทุน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาใน
กรณีใด ซึ่งอาจมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงานดวยความลําเอียง หรือลําบากใจ หรือเปนผลประโยชน
ที่ขัดกันได
 บริษัทฯ จะใชดุลยพินิจในการใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลอื่นในลักษณะที่ไมเกิน
สมควร หรือฟุมเฟอย หรือผิดธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือกฎหมายของประเทศไทยหรือของทองถิ่นที่
บริษัทฯ ไปลงทุนดวย
บริษัทฯ จะไดแจงเตือนใหมีการรายงานเกี่ยวกับการรับของขวัญทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอยางสม่ําเสมอ และ
จะแจงใหผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง ลูกคา ผูคา/ผูขาย ผูรวมทุน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับ
นโยบายนี้ดวย
(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯครั้ งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ไดมีมติอนุ มัติโครงการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นและใหเผยแพรดังนี้
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบ
ตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมี
สวนไดเสียกลุมตางๆ และเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ พรอมทั้งขอกําหนดในการ
ดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อใหการตัดสินใจและการดําเนินการทาง
ธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยางรอบคอบบริษัทฯ จึงไดจัดทํา “นโยบาย
ตอตานคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษรขึ้น เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกรแหง
ความยั่งยืน
คํานิยามตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น
การคอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบน การใชตําแหนง หนาที่ และ/หรือการใชขอมูลที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติหนาที่การงานของบริษัทฯ ไปกระทําการใดๆ ที่เปนการเอื้อประโยชนใหกับตนเอง พวกพอง และ/หรือผูอื่นเพื่อใหไดมา
ซึ่งทรัพยสิน ผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ กับเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมี
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หนาที่ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม รวมถึงการกระทําใดๆ ที่ขัดหรือแยงกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเวนแตเปนกรณี
ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได
แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
1. หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือดําเนินการหรือยอมรับหรือใหการสนับสนุนการ
ทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึง ผูรับจางหรือผู
รับจางชวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมี
ขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ผานชองทางตางๆ ที่กําหนดไว และกําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติใหสอดคลองกับ
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนด ขอบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและเปนหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษัท ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวงที่จะมีสวนใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินการดานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่
กําหนด
3. บริษัทฯ จะพัฒนามาตรการการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของรวมถึงหลักปฏิบัติ
ดานศีลธรรม โดยจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวของหรือสุมเสี่ยงตอการทุจริตและคอรรัปชั่นและ
สงเสริม สนับสนุนนโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานเพื่อปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
4. บริษัทไมกระทําหรือสนับสนุนการใหสินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยูภายใตการดูแล รวมถึงการควบคุม การ
บริจาคใหแกพรรคการเมือง มีความโปรงใสและไมมีเจตนาเพื่อโนมนาวใหเจาหนาที่ภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการที่
ไมเหมาะสม
5. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและ
ถูกตองตามกฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน
6. บริษัทจัดใหมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ําเสมอเพื่อปองกันไมใหพนักงานมีการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
7. บริษัทจัดใหความรูดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานเพื่อ
สงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อใหเห็นความมุงมั่น
ของบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม
เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปรงใส และถูกตองแมนยํา
9. บริษัทสงเสริมใหมีการสื่อสารที่หลากหลายชองทางเพื่อใหพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถแจงเบาะแสอันควร
สงสัยโดยมั่นใจไดวาผูแจงเบาะแสไดรับการคุมครอง โดยไมใหถูกลงโทษ โยกยายที่ไมเปนธรรมหรือกลั่นแกลงดวย
ประการใด และรวมถึงการแตงตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจงเขามา
10. นโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการคัดเลือก
บุคคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดย
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กําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจ กับพนักงานเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ไดยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความความโปรงใส เคารพกฎหมายดานสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนให
ผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญ
ขององคกร และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้
บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจดวยการเคารพและสนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตาม
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทฯเขาไปมีสวน
เกี่ยวของกับการลวงละเมินสิทธิมนุษยชน เชนไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปน
ตน
ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท ฯ ต อ งทํ า ความเข า ใจกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หน า ที่ และความ
รับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
บริษัทฯ ไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริษัทฯ รักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน เชน ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางานฯลฯ ไมกระทํา
การอันลวงละเมิดโดยเปดเผยขอมูลสวนตัวของพนักงานสูสาธารณะเวนแตไดรับความยินยอมจากพนักงานผูนั้น
และเปนไปตามระเบียบบริษัทฯหรือตามกฎหมาย
สงเสริมใหพนักงานมีดุลยภาพในการใชชีวิตระหวางชีวิตทํางานและชีวิตสวนตัว และสงเสริมใหพนักงานมี
โอกาสบําเพ็ญประโยชน ทําความดีเพื่อสังคมสวนรวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาตางๆ อยางเทา
เทียม
จัดใหมีระบบการทํางานที่มุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานอยางเหมาะสม ตามมาตรฐาน
เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกร ทั้งจากอุบัติภัยและโรคภัย
จัดใหมีเงื่อนไขการจางงานที่เปนธรรมสําหรับพนักงาน และใหพนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพ
จัดใหมีการดูแลเรื่องสวัสดิการแกพนักงานตามสมควร เชน จัดใหมีวันลาพักผอนประจําป การทํางานลวงเวลาที่
สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจําเปนและสมควรเปนตน
- ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตองไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือคุกคามตอสิทธิ ไมวาจะเปนทาง
กาย วาจา หรือการกระทําตอผูอื่นบนพื้นฐานของสิทธิของมนุษยชนไดแก เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ภาษา ความ
เชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพรอง/พิการทางรางกายและจิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคทําใหเดือดรอน รําคาญใจ และเกิดความเสียหาย
(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไมมีนโยบายรับพนักงานที่มีอายุตากวา 15 ป ไมมี
การใชแรงงานบังคับในทุกรูปแบบไดแก แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรือ แรงงานทาส และ
การคามนุษยที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานที่ไมถูกตองดังกลาว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยอยางเครงครัด สรางสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผูรับเหมา และผูมาเยี่ยม
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ชมกิจการบริษัทฯ โดยพยายามใหทุกคนปลอดจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได โดยในป 2557 บริษัทมีการจัด
กิจกรรมดังนี้
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) จัดประชุม นําเสนอแผน
ดําเนินงาน ประจําป 2557
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลากรมีสวนรวมในการนําเสนอแผน
ดําเนินงาน ประจําป 2557 และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแตละ
หนวยงาน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจําป 2557 ในวันจันทรที่ 22 กันยายน 2557
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันไมใหลูกจางมีสุขภาพอนามัยที่ผิดปกติ
เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอความปลอดภัยทางดาน
อาหาร และเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “พิษภัยจากยาเสพติด และสิทธิประโยชนของประกันสังคม” ในวันเสารที่ 27 กันยายน
2557
โดยมีแนวคิดเพื่อเปนการเชิดชูเกียรติแกสถานประกอบกิจการ ใหเปนแบบอยางที่ดีแกสถานประกอบกิจการ กระตุนใหนายจาง
และลูกจางไดรวมกันดําเนินการตอตานยาเสพติดประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม และลดการขยายตัวของยาเสพติดตอบ
สนองนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหายาเสพติด ไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมฝกอบรม
ดับเพลิงขั้นตน การฝกซอมทีมดับเพลิงขั้นรุนแรง การซอมแผน
อพยพหนีไฟประจําป 2557
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานไดรับความรูการดับเพลิง
เบื้องตน เพื่อใหพนักงานมีความรูในการปฏิบัติ การปองกัน และ
ระงับอัคคีภัย และเพื่อใหพนักงานนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติและ
เผยแพร เพื่อเปนประโยชนตอตนเองครอบครัว และสังคม
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ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ กรรมการผูจัดการและรองประธาน
กรรมการบริหาร ใหเกียรติเปนประธานในการจัดงานเลี้ยงสังสรรคป
ใหม ประจําป 2558 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อ
เสริมสรางความสามัคคีในบริษัทฯ

(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทฯ มีฝายประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิตตั้งแตกระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑระหวางกระบวนการ
ผลิต จนถึงผลิตภัณฑขั้นสุดทายกอนการสงมอบเพื่อใหการตรวจสอบเปนไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ
HALAL โดยในกระบวนการรับวัตถุดิบฝายตรวจสอบคุณภาพจะสุมเก็บตัวอยางวัตถุดิบทุก ๆ 2 ชั่วโมงสําหรับกรณีที่ซื้อแบบเท
กอง และเก็บตัวอยางจากรถทุกคันกรณีซื้อเปน Container เพื่อนํามาวิเคราะหคาความชื้น โปรตีนและเถา สําหรับผลิตภัณฑ
ระหว า งกระบวนการผลิ ต จะมี ก ารสุ ม เก็ บ ตั ว อย า งเพื่ อ วิ เ คราะห ค า อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ได แ ก กลู เ ตน ตรวจดู สี แ ป ง วิ เ คราะห
เชื้อจุลินทรีย และทํา Baking test (นําแปงมาทําเปนผลิตภัณฑตามที่ลูกคาจะนําไปใช) รวมถึงการดูแลแปงที่ผลิตเรียบรอยให
เก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยตอสภาวะอากาศ สัตวแมลง เชน มอด เปนตน โดยคณะกรรมการไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให
ถือเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยยึดเปนภาระหนาที่และเปนวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ สรุปไดดังนี้
- ใหบริการที่มีคุณภาพที่ยอมรับไดของตลาด
- เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริงโดยคํานึงถึง
ประโยชนสําหรับลูกคา
- ใหการรับประกันสินคาและบริการภายใตเงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
- ไมสงมอบสินคาและบริการใหแกลูกคาทั้งๆ ที่รูวาสินคาและบริการนั้นๆ มีขอบกพรองเสียหาย หรืออาจเกิด
อันตรายตอผูบริโภคได และไมปลอยใหสินคาหรือบริการที่มคี ุณภาพต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดตกถึงมือลูกคา
- ไมทําใหลูกคาเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการนั้น
ๆ
- จัดระบบเพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนเกี่ยวกับสินคาและบริการโดยดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหลูกคาไดรับการ
ตอบสนองผลอยางรวดเร็ว
- รักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัด รวมถึงไมนํามาใชเพื่อประโยชนของตนเองและผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
- หาทางลดตนทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชนใหกับลูกคา
อยางตอเนื่อง
- รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได
ตองรีบแจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
- ไมคากําไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาหรือบริการ
และไมกําหนดเงื่อนไขการคาที่ไมเปน
ธรรมกับลูกคา
โดยในป 2557 มีบริษัทมีลูกคาและเจาหนาเขามาตรวจประเมินระบบคุณภาพดังนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพ ISO22000 จาก SGS
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อสรางความมั่นใจในระบบ การบริหาร
คุณภาพดานความปลอดภัยอาหารใหแกลูกคา และเพื่อการตรวจ
ติดตามของ บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด เกี่ยวกับระบบ
คุณภาพ ISO22000 : 2005 , TAS 9024-2007-HACCP-CODEX
ครั้งที่ 1/2556

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
คุณภาพ GMP HACCP ISO22000 ประจําป 2557 จาก บริษัท สุ
รพลฟูดส จํากัด (มหาชน)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อตรวจกระบวนการผลิต คุณภาพสินคา
และระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO22000

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) รับการเยี่ยมชมโรงงาน และ
กระบวนการผลิตแปงสาลีจาก บริษัท โรงงานแมรวย จํากัด
โดยมีแนวคิดเพื่อเยี่ยมชมโรงงาน และตรวจประเมินระบบเอกสาร
รวมทั้งระบบคุณภาพ ISO22000

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพ ISO22000 จาก บริษัท ไทยเพรสซิเดนทฟูดส จํากัด
(มหาชน)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจกระบวนการผลิต คุณภาพสินคา และ
ระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO22000
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) เขารับการตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพ ISO 22000 จาก บริษัท ศรีฟาโฟรเซนฟูด จํากัด
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพ
และระบบคุณภาพขององคกร

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) เขารับการตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพ ISO 22000 ประจําป 2556 จาก บริษัท มิกซ
มาสเตอร จํากัด
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพ
และระบบคุณภาพขององคกร

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
คุณภาพและเยี่ยมชมโรงงานจาก บริษัท เทคนิฟูดส อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจประเมินระบบคุณภาพการผลิตให
เปนไปตามขอตกลงระหวางบริษัทฯ และลูกคา

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
คุณภาพและเยี่ยมชมโรงงานจาก บริษัท ซีเฟรช อินดัสตรี จํากัด
(มหาชน)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพ และ
ระบบการบริหารคุณภาพขององคกร
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ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ ใหเกียรติตอนรับคณะเจาหนาที่บริหารจาก
Nippon Flour Mill Co., Ltd. เขาเยี่ยมชมโรงงาน
โดยมีแนวคิดเพื่อใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวางลูกคา กับบริษัทฯ
นําไปสูการเปนพันธมิตรคูคาที่แข็งแกรงทําธุรกิจรวมกันในอนาคต

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ยังไดเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการผลิตแปงสาลีเปนเครื่องจักรของยี่หอ บูลเลอร (Buhler) จาก
ประเทศสวิตเซอรแลนด และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซอมบํารุงเครื่องจักรอยูเปนประจํา รวมถึงมีการจัดทําขั้นตอนการ
ผลิตในแตละสวนงานไวอยางละเอียดเพื่อใหเปนไปตามระบบ GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแปงสาลีของบริษัทไมมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมมีน้ําเสียจากกระบวนการผลิต และไมมีมลภาวะที่กระทบตอสังคม อีกทั้งบริษัทยังมีการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมโดยการจัดสงแปงสาลีใหกับลูกคาดวยรถเบาทซึ่งในป 2557 มีการจัดสงแปงสาลีดวยรถเบาทเทียบเทารอยละ 21.32
ของยอดการสงแปงสาลีตลอดป การสงแปงดวยรถเบาท คือไมมีการนําถุงทอกระสอบมาบรรจุแปงสาลีลดการเกิดขยะ และ
บริษัทยังเขารวมโครงการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 โดยมี
การกําหนดนโยบายการอนุรักษพลังงานและประกาศใหพนักงานทราบโดยทั่วกันเพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานดานการจัด
การพลังงานและเพื่อสงเสริมการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
ดําเนินการอนุรักษพลังงานของเจาของโรงงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
ปจจุบันประเทศชาติกําลังประสบปญหาดานพลังงาน ซึ่งเปนปญหาที่มีความสําคัญ และมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต
และเศรษฐกิจของชาติเปนอยางมาก ดังนั้นทางบริษัทฯจึงไดดําเนินการนําระบบการจัดการพลังงานมาประยุกตใชเปนแนว
ทางการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานและเพื่อสงเสริมการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน สูงสุดโดย
บริษัทกําหนดเปาหมายการใชพลังงานในการผลิตแปงสาลีสัดสวนตันตอKwh ในป 2557 ใหลดลงจากป 2556 รอยละ 2 ทั้งนี้ใน
ป 2557 บริษัทลดการใชพลังงานลงไดจํานวน 17,149.71 Kwh เทียบเทารอยละ 0.3 คิดเปนมูลคา 64,267.23 บาทตอป
(7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาความต อ งการของชุ ม ชนโดยส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให พ นั ก งานมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรม
สาธารณประโยชนรวมกับชุมชนโดยในปที่ผานมาบริษัทไดเขารวมสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) รวมสนับสนุนกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ 2557
โดยมีแนวคิดเพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก
โดยมุงสงเสริมใหเห็นความสําคัญของเด็กเปนการปลูกฝงใหเด็กมี
สวนรวมในสังคมมีความรับผิดชอบตอประเทศชาติ

10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริษัทจัดทํารายงานฉบับเดียวรวมกับแบบแสดงขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําป (56-2)
10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
- ไมมี
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (after process)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) เขารวมกิจกรรมจักรยาน
แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 8 ณ.เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมใหประชาชนและเยาวชนได
เห็นความสําคัญของการออกกําลังกายโดยใชจักรยาน เพื่อเปนการ
สงเสริมความสามัคคีในกลุมสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการและหนวยงานตางๆ และเพื่อนํารายไดสวนหนึ่ง
บริจาคเพื่อการกุศล
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) เขารวมโครงการวัดสรางสุข
จัดทํากิจกรรม 5 ส. ของ maiA CSR Club
โดยมีแนวคิดเพื่อใหเกิดความสามัคคีในกลุมสมาชิกของสมาคม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และเปนสวนหนึ่ง
ในกิจกรรมรวมกับ " maiA CSR Club " ในการวางแผนจัดกิจกรรม 5
ส. คือวัดสรางสุข โดยจัดกิจกรรมทําความสะอาดใหกับวัดที่ไดรับ
การคัดเลือก สสส.
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ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ ไดใหเกียรติเปนพิธีกรดําเนินรายการใน
งานระดมทุน โครงการเฉลิมพระเกียรติ สรางซอมแซมบาน
ประชาชน สรางกุศลถวายพอของแผนดิน
โดยมีแนวคิดเพื่อชวยเหลือประชาชนผูยากไรและกระทําคุณงาม
ความดี โดยถวายเปนพระราชกุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รวมกับกองทัพภาคที่ 2 ในการสรางซอมแซมบานใหแก
ประชาชน
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รายการระหวางกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุน
กลุมเดียวกันหรือมีกรรมการรวมกัน โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไดทําการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของ
รายการความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกําหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด ซึ่งมีลักษณะการกําหนดราคาเดียวกันกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับบริษัทใหญ บริษัทที่เกี่ยวของ และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
รายการระหวางกันของบริษัท
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
1. รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของและลักษณะความสัมพันธ
บริษัทที่มีรายการระหวางกัน
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
(“TSTE”)

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด (“TSA”)

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
(“TSO”)
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
(“TSTL”)

บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด (“TS”)

ลักษณะการประกอบ
ลักษณะความสัมพันธ
ธุรกิจ
ประกอบธุรกิจใหขนถาย TSTE เปนบริษัทใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนบริษัทฯทางตรง 98.82%
สิ น คา ให เ ช า คลั ง สิ น ค า กอนการกระจายหุน และลดสัดสวนการถือหุนลงเหลือ 69.34% หลังการ
กระจายหุนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 และมีกรรมการรวมกัน โดย
และบริการทาเทียบเรือ
กรรมการทุกทานของบริษัทฯ ยกเวนกรรมการตรวจสอบตางเปน
กรรมการของ TSTE ดวย
ประกอบธุ ร กิ จ ให เ ช า เปนบริษัททีเ่ กี่ยวของกันโดยมีบริษัทใหญรวมกันคือ TSTE และมี
กรรมการรวมกัน โดยกรรมการทุกทานของบริษัทฯ ยกเวนกรรมการ
อสังหาริมทรัพย
ตรวจสอบตางเปนกรรมการของ TSA ดวย
ประกอบธุ ร กิ จ โรงงาน เปนบริษัททีเ่ กี่ยวของกันโดยมีบริษัทใหญรวมกันคือ TSTE และมี
กลั่นน้ํามันปาลม
กรรมการรวมกัน โดยกรรมการทุกทานของบริษัทฯ ยกเวนกรรมการ
ตรวจสอบตางเปนกรรมการของ TSO ดวย
ประกอบธุ ร กิ จ โรงงาน เปนบริษัททีเ่ กี่ยวของกันโดยมีบริษัทใหญรวมกันคือ TSTE และมี
ทอกระสอบ ขนสงสินคา กรรมการรวมกัน โดยกรรมการทุกทานของบริษัทฯ ยกเวนกรรมการ
และบริ ก ารรั ก ษาความ ตรวจสอบตางเปนกรรมการของ TSTL ดวย
ปลอดภัย
ประกอบธุรกิจคลังสินคา เปนบริษัททีเ่ กี่ยวของกันโดยมีบริษัทใหญรวมกันคือ TSTE และมี
กรรมการรวมกัน โดยกรรมการทุกทานของบริษัทฯ ยกเวนกรรมการ
ตรวจสอบตางเปนกรรมการของ TS ดวย
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2557

2. รายการคาเชาโกดัง/ไซโล และที่ดิน
(หนวย : ลานบาท)
มูลคาของรายการ
ผูใหเชา

ผูเชา

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สําคัญ

TSTE

บริษัทฯ

บริษัทฯเชาที่ดินเนื้อที่ 7,013 ตารางเมตรจาก
TSTE เพื่อใชเปนที่ตั้งของโรงงานและอาคาร
สํานักงานของบริษัท ฯ โดยมีอัตราค าเชาคิด
เปน 50 บาท/ตารางเมตร หรือ 350,650 บาท
ตอเดือน ทําสัญญาเชา มีอายุสัญญา 30 ป เริ่ม
จาก 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2583 โดยมีการปรับอัตราคาเชาขึ้น 10% ของ
อั ต ราเช า เดิ ม ทุ ก ๆ 5 ป ค า เช า ตลอดสั ญ ญา
162,328,740 บาท คิดเปนคาเชาแบบเสนตรง
ปละ 5,410, 958 บาท เมื่อสัญญาเชาถูกยกเลิก
บริษัท ฯ มีห น าที่สง มอบที่ดิ นพรอ มสิ่งปลู ก
สรางตามสภาพที่เปนอยูในวันที่ครบกําหนด
สัญญาเชาที่ดิน เวนแตคูสัญญาจะไดทําความ
ตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาเปน
ประการอื่น หากบริษัทฯ มีความประสงคที่จะ
ขอต อ สั ญ ญาเช า จะต อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ให
TSTE ทราบลวงหนากอนครบกําหนดไมนอย
กวา 2 ป และทาง TSTE ยินยอมใหสิทธิ์แก
บริษัทฯ เชาที่ดินดังกลาวตอไปอีกไมเกิน 30
ป โดยทั้งสองฝายรวมกันกําหนดอัตราคาเชา
โดยใหคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลง
กัน

TSTE

บริษัทฯ

บริ ษั ท ฯ เช า โกดั ง เก็ บ สิ น ค า จาก TSTE 2
โกดัง คือ
1. โกดัง 8 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร
2. โกดัง 9 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร
โดยทั้ ง สองโกดั ง ได รั บ การอนุ มั ติ ใ ห ทํ า
สัญญาเชา 30 ปเริ่มจาก 1 เมษายน 2557 ถึง 31
มีนาคม 2587 ในอัตราคาเชาตารางเมตรละ 85
บาท หรือ 280,500 บาทตอเดือน ปรับคาเชา
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ม.ค. –
ธ.ค.
ป 2556
5.4

4.7

2.0

ความจําเปนและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเปนของการทํารายการ
บ ริ ษั ท ฯ ทํ า ก า ร เ ช า ที่ ดิ น
ดั ง กล า ว เพื่ อ ใช เ ป น ที่ ตั้ ง ของ
โรงงานและอาคารสํ า นั ก งาน
ของบริษัทฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
สําหรับราคาคาเชาเปนไปตาม
ราคาประเมิ น ของ บริษั ท ยู เ ค
แวลูเอชั่น แอนด เอเจนซี่ จํากัด
เ ล ข ที่ UK 2 0 1 0 / 7 2 4 ซึ่ ง
ประเมินเมื่อวันที่ 11 กันยายน
2553
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจ ารณาแล ว มีค วามเห็ น ชอบ
ถึงความเหมาะสมของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขการทํารายการ
และความสมเหตุ ส มผลของ
ราคา

ความจําเปนของการทํารายการ
บริษัทฯ ทําการเชาโกดัง 9 เพื่อ
ใช เ ก็ บ สิ น ค า สํ า เร็ จ รู ป ของ
บริษัทฯ และเชาโกดัง 8 เพื่อทํา
การติ ด ตั้ง ถั ง เก็บ สิ น ค าเพื่ อ ใช
รองรับการขยายกําลังการผลิต
ที่จะเริ่มในไตรมาส 4/2557 นี้
โดยโกดั ง ดั ง กล า วตั้ ง อยู ใ น

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2557
มูลคาของรายการ

ผูใหเชา

ผูเชา

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สําคัญ

ม.ค. –
ธ.ค.
ป 2557

ม.ค. –
ธ.ค.
ป 2556

บริเวณใกลเคียงกับโรงงานของ
บริ ษั ท ฯ สะดวกต อ การขนส ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สําหรับราคาคาเชาเปนไปตาม
ราคาตลาด ซึ่ ง อาจมี ค วาม
แตกตางกันบางขึ้นอยูกับทําเล
ที่ตั้งและสภาพของโกดัง
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได
พิ จ ารณาเห็ น ชอบถึ ง ความ
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่อนไขในการทํารายการ และ
ไดพิจารณาเทียบเคียงดานราคา
แ ล ว เ ห็ น ว า เ ป น ร า ค า ที่
เหมาะสม

ขึ้น 15% ของคาเชาเดิมทุก 5 ป คาเชาตลอด
สัญญา 147,325,320 บาท คิดเปนคาเชาแบบ
เสนตรงปละ 4,910,844 บาท

TSTE

บริษัทฯ

บริษัทฯ เชาโกดังเก็บสินคาเทกอง 3 โกดัง คือ
โกดัง 33, 34 และ 35 เนื้อที่ 1,312, 1,188 และ
2,250 ตารางเมตร ตามลําดับ เปนการเชาอายุ
สัญญา 3 เดือน หากบริษัทฯ มีความประสงคที่
จะขอตอ สัญ ญาเชา จะตองมีห นังสื อ แจง ให
TSTE ทราบลวงหนากอนครบกําหนดไมนอย
กว า 1 เดื อ น อั ต ราค า เช า ตารางเมตรละ 90
บาท บริ ษั ท ฯ จ า ยค า เช า เดื อ นละ 118,080,
106,920 และ 202,500 บาท ตามลําดับ โดยเริ่ม
เชาโกดัง 33 และ 34 ตั้งแต 16 มกราคม 2556
และสั ญ ญาเช า ได สิ้ น สุ ด ลงแล ว เมื่ อ 30
มิถุนายน 2556 ส วนโกดัง 35 เริ่ม สัญญาเชา
ตั้ ง แต 1 มิ ถุ น ายน 2556 ซึ่ ง สั ญ ญาเช า ฉบั บ
ล า สุ ด มี อ ายุ สั ญ ญาเช า 9 เดื อ นตั้ ง แต วั น ที่ 1
เมษายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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ความจําเปนและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

2.4

2.3

ความจําเปนของการทํารายการ
บ ริ ษั ท ฯ ทํ า ก า ร เ ช า โ ก ดั ง
ดังกลาว เพื่อใชเก็บวัตถุดิบของ
บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่
จั ด เก็ บ ไม เ พี ย งพอ โดยโกดั ง
ดั ง ก ล า ว ตั้ ง อ ยู ใ น บ ริ เ ว ณ
ใกลเคียงกับโรงงานของบริษัท
ฯ สะดวกตอการขนสง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สํ า หรั บ ราคาค า เช า เป น ราคา
เดียวกันกับที่บริษัทในกลุมให
เชากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบ
กั บ ร า ค า ค า เ ช า โ ก ดั ง ข อ ง
บุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน
แล ว พบว า ต่ํ า กว า ราคาค า เช า
โกดังของบุคคลภายนอก

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2557
มูลคาของรายการ

ผูใหเชา

ผูเชา

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สําคัญ

ม.ค. –
ธ.ค.
ป 2557

ม.ค. –
ธ.ค.
ป 2556

ความจําเปนและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได
พิ จ ารณาเห็ น ชอบถึ ง ความ
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่อนไขในการทํารายการ และ
ไดพิจารณาเทียบเคียงดานราคา
แ ล ว เ ห็ น ว า เ ป น ร า ค า ที่
เหมาะสม

TSTE

บริษัทฯ

บริษัทฯ เชาโกดังเพื่อทําการกอสรางถังไซโล
เก็บวัตถุดิบขนาดความจุ 40,400 ตัน 1 โกดัง
คือ โกดัง 30 เนื้อที่ 2,800 ตารางเมตร โดย
ไดรับการอนุมัติใหทําสัญญาเชา 30 ปเริ่มจาก
1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตรา
คาเชาตารางเมตรละ 85 บาท หรือ 238,000
บาทตอเดือน ปรับคาเชาขึ้น 15% ของคาเชา
เดิมทุก 5 ป คาเชาตลอดสัญญา 125,003,640
บ า ท คิ ด เ ป น ค า เ ช า แ บ บ เ ส น ต ร ง ป ล ะ
4,166,788 บาท

100

3.3

-

ความจําเปนของการทํารายการ
บ ริ ษั ท ฯ ทํ า ก า ร เ ช า โ ก ดั ง
ดั ง กล า ว เพื่ อ ใช เ ป น ที่ ตั้ ง ถั ง
ไซโลเก็บวัตถุดิบขนาดความจุ
40,400 ตัน โดยโกดังดังกลาวมี
พื้นที่เพียงพอตอความตองการ
และตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณใกล เ คี ย ง
กับโรงงานมากที่สุด
ความสมเหตุสมผลของราคา
สํ า หรั บ ราคาค า เช า เป น ราคา
เดียวกันกับที่บริษัทในกลุมให
เชากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบ
กั บ ร า ค า ค า เ ช า โ ก ดั ง ข อ ง
บุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน
แล ว พบว า ต่ํ า กว า ราคาค า เช า
โกดังของบุคคลภายนอก
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได
พิ จ ารณาเห็ น ชอบถึ ง ความ
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่อนไขในการทํารายการ และ
ไดพิจารณาเทียบเคียงดานราคา

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2557
มูลคาของรายการ

ผูใหเชา

TSO

ผูเชา

บริษัทฯ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สําคัญ

บริษัทฯ เชาโกดังเก็บสินคาเทกอง 1 โกดัง คือ
ไซโล 2 เนื้อที่ 2,880 ตารางเมตร อัตราคาเชา
ตารางเมตรละ 85 บาท บริ ษั ท ฯ จ า ยค า เช า
เดื อ นละ 244,800 บาท โดยเริ่ ม เช า ตั้ ง แต 1
กุ ม ภาพั น ธ 2554 เป น การเช า อายุ สั ญ ญา 2
เดือน หากบริษัทฯ มีความประสงคที่จะขอตอ
สัญญาเชา จะตองมีหนังสือแจงให TSO ทราบ
ลวงหนากอนครบกําหนดไมนอยกวา 1 เดือน
ซึ่ ง สั ญ ญาเช า ฉบั บ ล า สุ ด มี อ ายุ สั ญ ญาเช า 6
เดือนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2557
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ม.ค. –
ธ.ค.
ป 2557

2.9

ม.ค. –
ธ.ค.
ป 2556

2.9

ความจําเปนและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
แ ล ว เ ห็ น ว า เ ป น ร า ค า ที่
เหมาะสม
ความจําเปนของการทํารายการ
บ ริ ษั ท ฯ ทํ า ก า ร เ ช า โ ก ดั ง
ดังกลาว เพื่อใชเก็บวัตถุดิบของ
บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่
จั ด เก็ บ ไม เ พี ย งพอ โดยโกดั ง
ดั ง ก ล า ว ตั้ ง อ ยู ใ น บ ริ เ ว ณ
ใกลเคียงกับโรงงานของบริษัท
ฯ สะดวกตอการขนสง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สํ า หรั บ ราคาค า เช า เป น ราคา
เดียวกันกับที่บริษัทในกลุมให
เชากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบ
กั บ ร า ค า ค า เ ช า โ ก ดั ง ข อ ง
บุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน
แล ว พบว า ต่ํ า กว า ราคาค า เช า
โกดังของบุคคลภายนอก
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได
พิ จ ารณาเห็ น ชอบถึ ง ความ
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่อนไขในการทํารายการ และ
ไดพิจารณาเทียบเคียงดานราคา
แ ล ว เ ห็ น ว า เ ป น ร า ค า ที่
เหมาะสม

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2557

12.1.3 รายการซื้อขายสินคาและบริการ
(หนวย : ลานบาท)
ผูขาย / ผู ผูซื้อ /
ใหบริกา ผูรับบริก
ร
าร

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สําคัญ

TSTL

บริษัทฯ

บริษัทฯ ไดทําการซื้อถุงบรรจุภัณฑจาก TSTL
เพื่อใชบรรจุแปงชนิดตางๆ และรําขาวสาลี ซึ่ง
เปนผลผลิตของบริษัทฯ

TSTL

บริษัทฯ

บริ ษั ท ฯ ใช บ ริก ารรั ก ษาความปลอดภั ย จาก
TSTL โดยสัญญามีกําหนดระยะเวลา 1 ป มี
อัตราคาบริการ 74,000 บาทตอเดือน สัญญา
ฉบั บ ล า สุ ด หมดอายุ สั ญ ญาตั้ ง แต วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2557 ปจจุบันบริษัทฯ มิไดทําการ
ตอ สั ญ ญาดัง กลาวเนื่อ งจากได ทํา การว าจา ง
พนักงานรักษาความปลอดภัยเองโดยตรง
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มูลคาของรายการ
ม.ค. –
ม.ค. –
ธ.ค.
ธ.ค.
ป 2557 ป 2556
13.6
13.4

0.4

0.9

ความจําเปนและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเปนของการทํารายการ
บริษัทฯ ไดทําการซื้อถุงบรรจุ
ภั ณฑ จาก TSTL เพื่ อใชบ รรจุ
แปงชนิดตางๆ ซึ่งเปนผลผลิต
ของบริษัทฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริษัทฯ ไดจัดประกวดราคา
กระสอบสานทุกไตรมาส และ
ทําการจัดซื้อกระสอบสานจาก
ผูชนะการประกวดราคาเปน
หลัก ซึ่งไตรมาส 1-4/2557 นี้
TSTL เปนผูที่ไดรับการ
คัดเลือก เนื่องจากราคาและ
เงื่อนไขเปนประโยชนสูงสุด
กับบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจ ารณาแล ว มีค วามเห็ น ชอบ
ถึงความเหมาะสมของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขการทํารายการ
และความสมเหตุ ส มผลของ
ราคา
ความจําเปนของการทํารายการ
บริษัทฯ ใชบริการรักษาความ
ปลอดภัยจาก TSTL เพื่อดูแล
ความเรียบรอยปลอดภัยของ
ทรัพยสินของบริษัทฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริษัทฯ ไดเปดใหผูใหบริการ
รักษาความปลอดภัยไมต่ํากวา

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ผูขาย / ผู ผูซื้อ /
ใหบริกา ผูรับบริก
ร
าร

TSTE

บริษัทฯ

รายงานประจําป 2557

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สําคัญ

บริ ษั ท ฯ ได จ า ยค า ใช จ า ยในการขนถ า ยข า ว
สาลี เช น ค า บริ ก ารรถตั ก ค า บริ ก ารขนถ า ย
ค า บริ ก ารชั่ ง น้ํ า หนั ก ค า เที ย บท า ค า ผ า นท า
รวมถึงคาไฟฟา คาน้ําประปา ในโกดังที่บริษัท
ฯ เชาสําหรับเก็บขาวสาลี
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มูลคาของรายการ
ม.ค. –
ม.ค. –
ธ.ค.
ธ.ค.
ป 2557 ป 2556

8.9

6.1

ความจําเปนและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
3 รายทําการเสนอราคา และ
TSTL เปนผูที่ไดรับการ
คัดเลือก เนื่องจากราคาและ
เงื่อนไขเปนประโยชนสูงสุด
กับบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจ ารณาแล ว มีค วามเห็ น ชอบ
ถึงความเหมาะสมของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขการทํารายการ
และความสมเหตุ ส มผลของ
ราคา
ความจําเปนของการทํารายการ
บริษัทฯ ใชบริการไฟฟา และ
น้ําประปาในโกดังที่บริษัทฯ
เชาเพื่อเก็บขาวสาลี และใช
บริการตางๆ ในการขนยายขาว
สาลีเขาไซโล
ความสมเหตุสมผลของราคา
เปนไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับ
ที่ TSTE ทํากับบุคคลที่ไม
เกี่ยวของ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจ ารณาแล ว มีค วามเห็ น ชอบ
ถึงความเหมาะสมของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขการทํารายการ
และความสมเหตุ ส มผลของ
ราคา

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2557

12.1.4 เงินปนผล
(หนวย : ลานบาท)
ผูรับ

ผูจาย

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สําคัญ

TSTE

บริษัทฯ

บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของป
2555 และ ป 2556 ซึ่ง TSTE ไดรับตาม
สัดสวนการถือ หุน 69.34% หรือ จํานวน
197,633,100 หุ น ในอั ต ราหุ น ละ 0.15 บาท
และ 0.10 บาท ตามลําดับ

มูลคาของรายการ
ม.ค. –
ม.ค. –
ธ.ค.
ธ.ค.
ป 2557 ป 2556
19.8
29.6

ความจําเปนและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเปนของการทํารายการ
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงิน
ปนผลไมต่ํากวา 50% ของกําไร
สุทธิ ยกเวนมีความจําเปนที่
จะตองใชเงินเพื่อหมุนเวียน
หรือการลงทุน
ความสมเหตุสมผลของราคา
เปนไปตามนโยบายการจายเงิน
ปนผล คือ ไมนอยกวารอยละ
50 ของกําไรสุทธิ

12.1.5 รายการยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของกัน

นิติบุคคลที่มีรายการคงคาง
กับบริษัท
TSTE

ประเภทรายการ
เงินมัดจําจายคาเชาที่ดินและโกดัง
คาใชจายอื่นคางจาย
เงินปนผลคางจาย

TSTL

เจาหนี้การคา

TSO

เงินมัดจําจายคาเชาโกดัง
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มูลคาของรายการ
(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
ป 2557
2,143
7,470
1,376
490

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ผานมาบริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือ
มีกรรมการรวมกัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานและพิจารณาการทํารายการระหวางกันจากการสอบถามผูบริหาร
ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารตางๆ ที่ทางบริษัทฯ ไดจดั เตรียมให โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดทําการพิจารณารายการ
ระหวางกันที่เกิดขึ้นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2557 และไดใหความเห็นชอบตอรายการที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาววามี
ความสมเหตุส มผล มีก ารกํ าหนดราคาและเงื่อ นไขตามราคาตลาด และไมก อ ใหเกิ ด ความขัด แย ง ทางผลประโยชน ทั้ง นี้
รายละเอียดของความจําเปนในการทํารายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีตอรายการระหวางกันที่เกิดขึ้น
สามารถพิจารณาไดจากขอมูลหัวขอที่ 12.1 ขางตน
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ไดกําหนดมาตรการและขั้นตอน
การอนุมัติการทํารายการระหวางกัน เพื่อควบคุมการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตโดยใหเปนไปตามประกาศหรือ
หลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปน ความสมเหตุสมผล และความ
เหมาะสมดานราคาของรายการระหวางกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติ
ในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการ
พิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะนําบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี ผูประเมินราคา
ทรัพยสิน เปนตน ซึ่งมีความเปนอิส ระจากบริ ษัทฯ และบุคคลที่ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนเขามาพิจารณาและให
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแตกรณี
นอกจากนี้ บริษัทฯมีการกําหนดมาตรการไมใหผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติ
รายการที่ตนเองมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯจะเขามาดูแลบริษัทฯใหปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล การทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายไปของทรัพยสิน
ที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทรวม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเครงครัด และจะทําการเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯและเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
นโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในการทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขตางๆใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไปโดย
อางอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือ กลุมบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
กรรมการอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นดวย
หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ประกาศ
105

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2557

และ/หรือ ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยบริษัทฯอาจใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ในการทํารายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่เกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต ซึ่ง
หากรายการดังกลาวเปนไปตามลักษณะการทําธุรกิจการคาทั่วไป มีเงื่อนไขเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ และเพื่อความจําเปนใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯจะมีการกําหนดนโยบายดานราคาระหวางกันอยางชัดเจน มีความเปนธรรม สอดคลองกับ
ราคาตลาด และสอดคลองกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกอบฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2552 มาตรา 89/12(1) อีกทั้งบริษัทฯจะนําเสนอรายการดังกลาวที่เกิดขึ้นตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและสอบ
ทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส
สําหรับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวของ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่ไมเปนไปตาม
เงื่อนไขการคาปกติ บริษัทฯจะดําเนินการใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นถึงความจําเปน ความสมเหตุสมผล และ
ความเหมาะสมดานราคาของรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะ
นําบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ซึ่งมีความเปนอิสระจากบริษัทฯ และ
เปนบุคคลที่ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนเขามาพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
อยางไรก็ตาม รายการระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯมีการ
กําหนดมาตรการไมใหผูบริหาร กรรมการ หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีสวนได
เสียทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเขามาควบคุมใหบริษัทฯปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะ
กรรมกํากับตลาดทุนของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมกํากับตลาดทุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

106

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2557

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รอบบัญชีของบริษัทฯ เริ่มวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รอบบัญชีของบริษัทฯ เริ่มวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
รายงานของผูสอบบัญชี
1) ผูสอบบัญชี
ป 2555 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
ป 2556 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
ป 2557 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีในระยะ 3 ปที่ผานมา
ป 2555 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข และมีขอสังเกต
ป 2556 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข และมีขอสังเกต
ป 2557 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข
.
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งบกําไรขาดทุน
หนวย : ลานบาท
งบตรวจสอบ
ป 2555

รายการ

รายได
รายไดจากการขาย

รวมรายได
คาใชจายในการดําเนินงาน
ตนทุนขาย

ป 2557
รอย
จํานวน ละ

จํานวน

รอย
ละ

จํานวน

รอย
ละ

1,034.2

96.9

1,106.9

99.7 1093.9

99.7

(1.2)

7.0

0.7

3.1

3.3

0.3

6.4

26.0

2.4

รายไดอื่น
รายไดเงินชดเชยจากประกันภัย

ป 2556

เปลี่ยน
แปลง

1,067.2 100.0

-

0.3
-

-

-

1,110.0 100.0 1,097.3 100.0

รอยละ

(1.1)

867.3

81.3

942.9

84.9

933.7

85.1

(1.0)

คาใชจายในการขาย

26.1

2.4

28.5

2.6

27.3

2.5

(4.3)

คาใชจายในการบริหาร

48.8

4.6

49.3

4.4

63.4

5.8

28.6

ผลขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม

-

-

-

-

-

-

-

รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
นิติบุคคล
ตนทุนทางการเงิน

942.2

88.3

1,020.8

125.1
20.4

11.7
1.9

89.2
11.3

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

104.7
25.4

9.8
2.4

กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก สุทธิจากภาษีเงินได

-

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

79.3

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

0.3791

0.2182

0.1788

(18.1)

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หนวย : พันหุน)

209.1

285.0

285.0

0.0

กําไรสุทธิตอหุน Fully Diluted (บาทตอหุน)

0.2781

0.2182

0.1788

(18.1)
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92.0 1,024.5

93.4

0.4

8.0
1.0

72.8
8.9

6.6
0.8

(18.4)
(20.7)

78.0
15.8

7.0
1.4

63.9
12.9

5.8
1.2

(18.1)
(18.1)

-

-

-

-

-

7.4

62.2

5.6

50.9

4.6

(18.1)
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13.3) งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ

31/12/2555
รอย
จํานวน ละ

งบตรวจสอบ
31/12/2556
รอย
จํานวน
ละ

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยน
31/12/2557
แปลง
รอย
จํานวน
ละ รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา(สุทธิ)
ลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้น - บริษัทใหญ
เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกําหนดภายในหนึ่งป
เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยคางรับ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

41.8
123.9
1.4
523.2
5.6
695.9

4.0
12.0
0.1
50.6
0.5
67.3

45.8
145.1
1.8
356.3
3.6
552.6

4.9
15.5
0.2
38.1
0.4
59.0

26.4
146.5
1.3
240.1
4.2
418.5

2.2
12.4
0.1
20.4
0.4
35.5

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
ทรัพยสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

332.0
2.7
3.5
338.2

32.1
0.3
0.3
32.7

377.1
2.8
3.7
383.5

40.3
0.3
0.4
41.0

752.9
3.8
3.0
759.7

63.9
0.3
0.3
64.5

99.6
37.4
(17.7)
98.1

1,178.2 100.0

25.9

รวมสินทรัพย

1,034.2 100.0
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หนวย : ลานบาท

รายการ

งบตรวจสอบ
31/12/2556
รอย
จํานวน
ละ

31/12/2555
รอย
จํานวน
ละ

31/12/2557
รอย
จํานวน ละ

เปลี่ยน
แปลง
รอยละ

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(ถึงกําหนด 1 ป)
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
อื่นๆ
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
คาเชาที่ดินคางจาย
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

220.2

21.3

277.3

29.6

120.7

10.2

(56.5)

-

-

18.0

1.9

99.2

8.4

100.0

0.8
239.5
10.0
3.7
6.7
481.0

0.1
23.2
1.0
0.4
0.7
46.5

1.3
34.3
13.1
7.3
8.0
359.3

0.1
3.7
1.4
0.8
0.9
38.4

1.4
48.8
11.6
8.7
17.2
307.6

0.1
4.1
1.0
0.7
1.5
26.1

5.3
42.4
(11.9)
19.2
114.7
(14.4)

0.3
2.9
3.2

0.0
0.3
0.3

2.9
0.4
4.1
7.4

0.3
0.0
0.4
0.8

270.9
0.5
7.5
278.8

23.0 100.0
0.0
22.6
0.6
81.4
23.7 3669.6

484.2

46.8

366.7

39.2

586.4

49.8
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หนวย : ลานบาท
งบตรวจสอบ

รายการ

31/12/2555
รอย
จํานวน
ละ

31/12/2556
รอย
จํานวน
ละ

31/12/2557
รอย
จํานวน ละ

เปลี่ยน
แปลง
รอยละ

สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียนชําระแลว

285.0

27.6

285.0

30.4

285.0

24.2

0.0

167.3

16.2

167.3

17.9

167.3

14.2

0.0

จัดสรรแลวเปนสํารองตามกฏหมาย

15.5

1.5

18.7

2.0

21.3

1.8

13.9

ยังไมไดจัดสรร

82.1

7.9

98.4

10.5

118.2

10.0

20.2

550.0

53.2

569.4

60.8

591.8

50.2

3.9

1,034.2

100.0

936.1

100.0 1,178.2

100.0

25.9

สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม

รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
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13.4) งบกระแสเงินสด

หนวย : ลานบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการปรับปรุง
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
หนี้สูญ
สํารองลดมูลคาวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม
คาเสื่อมราคา
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายอุปกรณ
ดอกเบี้ยรับจากสวนต่ํามูลคาพันธบัตร
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
รายไดเงินชดเชยคาเสียหาย
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
กําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
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ป 2555
จํานวน

ป 2556
จํานวน

ป 2557
จํานวน

104.7

78.0

63.9

0.4
0.0
0.0
22.1
(0.3)
0.0
(0.2)
(26.0)
0.1
(2.2)
(0.1)
19.2
117.7

(0.1)
0.0
0.0
20.1
(0.3)
0.0
0.5
0.0
0.1
0.0
(0.2)
10.6
108.6

(0.1)
0.0
0.0
20.7
1.3
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
(0.2)
8.5
94.3

(22.5)
(214.7)
(3.4)
(0.5)

(21.4)
166.9
1.9
(0.1)

(0.9)
116.2
(0.5)
-

223.2
0.9
(0.3)
1.2
101.7
0.1
(19.3)
(24.7)
26.0
83.7

(200.9)
22.2
(0.2)
0.2
0.0
0.0
1.2
3.3
56.0
234.7
0.2
0.2
(10.5)
(8.8)
(12.3) (12.6)
0.0
0.0
33.4
213.7
หนวย : ลานบาท
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งบตรวจสอบ

รายการ

ป 2555

ป 2556

ป 2557

จํานวน

จํานวน

จํานวน

0.0
(4.4)
0.0

0.0
(35.2)
0.0

0.0
(389.3)
(7.9)

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
เงินมัดจําคาเครื่องจักร

0.4
0.0
0.0

0.4
0.0
(29.8)

0.9
0.0
0.0

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

0.0

(0.1)

(0.7)

(4.0)

(64.7)

(397.1)

(160.3)

57.1

(156.6)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน

0.0

0.0

0.0

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก

0.0

0.0

0.0

เงินสดรับจากเงินกูระยะยาว

0.0

20.9

373.9

รับเงินเพิ่มทุน

263.5

0.0

0.0

จายคาใชจายในการเพิ่มทุน

(8.7)

0.0

0.0

จายชําระเงินกูยืมระยะยาว

(60.0)

0.0

(24.8)

(100.0)

(42.7)

(28.5)

0.0

0.0

0.0

(65.5)

35.3

164.0

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

14.2

4.0

(19.4)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

27.6

41.8

45.7

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

41.8

45.8

26.3

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทใหญ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดจายดอกเบี้ยซึ่งรวมเปนตนทุนของสินทรัพย

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเเงินสดจากการจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

จายเงินปนผล
จายชําระคืนทุน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
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13.5) อัตราสวนทางการเงิน
รายการ

หนวย

ป 2555

งบตรวจสอบ
ป 2556

ป 2557

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
ระยะเวลาการชําระหนี้
Cash Cycle

เทา
เทา
เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา
วัน
วัน

1.45
0.34
0.18
8.70
41.38
2.09
172.62
6.79
53.02
160.98

1.54
0.52
0.08
7.88
45.70
2.14
167.89
6.83
52.68
160.91

1.36
0.29
0.64
7.21
49.93
3.13
114.98
21.76
16.55
148.36

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

%
%
%
%
%
%

16.14
8.90
0.66
90.89
7.43
18.25

14.81
7.78
0.28
38.82
5.60
11.11

14.64
6.35
0.30
307.59
4.64
8.77

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย

%
%
เทา

8.59
29.64
1.16

6.31
23.20
1.13

4.82
12.68
1.04

เทา
เทา
เทา
%

0.88
6.35
0.26
126.18

0.64
5.37
0.66
68.75

0.99
26.36
0.36
55.94

บาท
บาท

1.93
0.3791

2.00
0.2182

2.08
0.1788

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจายเงินปนผล
ขอมูลตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)
มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน
กําไรสุทธิตอหุน*
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) ในป 2557 สามารถสรุปไดดังนี้
- รายได
สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายอยูที่ 1,093.9 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.2 จากปกอนซึ่งอยูที่ 1,106.9
ลานบาท โดยที่ปริมาณการขายแปงเพิ่มขึ้น แตราคาขายเฉลี่ยปรับลดลงสอดคลองกับราคาขาวสาลีซึ่งเปนวัตถุดิบหลักปรับตัว
ลดลง สวนรายไดอื่นใกลเคียงกับป 2556 คือเทากับรอยละ 0.3 ของรายไดรวม
- ตนทุนและคาใชจาย
สําหรับป 2557 ตนทุนในสวนของขาวสาลีที่ปรับลดลงในสัดสวนที่นอยกวาราคาขายแปงที่ปรับลดลงเล็กนอย จึงทํา
ใหตนทุนขายของบริษัทฯ อยูที่ 933.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.4 ของรายไดจากการขาย สูงกวาอัตราสวนตนทุนขายของ
บริษัทฯ ในปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 85.2
ในป 2557 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขาย 27.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.5 ของรายไดจากการขาย ลดลงจากสัดสวน
ของปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 2.6 โดยสาเหตุจากคาสงเสริมการขายและคาน้ํามันรถขนสงแปงเบาทลดลง 1.2 ลานบาท
บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเทากับ 63.4 ลานบาท โดยรายการหลักๆ ของคาใชจายในการบริหารประกอบดวย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาเสื่อมราคา คาสาธารณูปโภค คาเชาที่ดิน คาเชาโกดัง และคาซอมแซมบํารุงรักษาทั่วไป โดยหาก
คิดเปนสัดสวนของคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ตอรายไดจากการขายจะพบวาอยูที่รอยละ 5.8 สูงขึ้นจากสัดสวนปกอน
ซึ่งอยูที่รอยละ 4.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาใชจายเพื่อโครงการขยายกําลังการผลิต ไดแก คาจดทะเบียนสัญญาเชาโกดัง 30 ป
และคาเชาโกดังจํานวน 10.2 ลานบาท
- กําไร
ในป 2557 อัตราสวนกําไรขั้นตนของบริษัทฯ อยูที่รอยละ 14.6 ต่ํากวาอัตราสวนกําไรขั้นตนของบริษัทฯ ในงวด
เดียวกันของปกอนหนาซึ่งอยูที่รอยละ 14.8 โดยมีสาเหตุมาจากสัดสวนการลดลงของรายไดท่ีมากกวาสัดสวนการลดลงของ
ตนทุนขายอยูรอยละ 0.2
บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ 50.9 ลานบาท ในป 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนมีผลกําไรสุทธิลดลง 11.3
ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.1 โดยมีสาเหตุสําคัญดังนี้
1. กําไรขั้นตนในป 2557 ลดลงจากป 2556 จํานวน 3.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.3
2. คาใชจายในการขายในป 2557 ต่ํากวาป 2556 จํานวน 1.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.3
3. คาใชจายในการบริหารในป 2557 สูงกวาป 2556 จํานวน 14.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.6
โดยคาใชจายที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญคือ คาใชจายเพื่อโครงการขยายกําลังการผลิต ไดแก คาจดทะเบียนสัญญาเชาโกดัง 30 ป
และคาเชาโกดังจํานวน 10.2 ลานบาท ซึ่งในป 2556 ไมมีคาใชจายดังกลาว
หากเปรียบเทียบกําไรสุทธิเฉพาะเฟส 1 โดยไมรวมคาใชจายเพื่อโครงการขยายกําลังการผลิตจํานวน 10.2 ลานบาท
จะทําใหกําไรสุทธิในป 2557 ต่ํากวาป 2556 เพียง 3.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.9 เทานั้น
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- สินทรัพย
บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งหมด ณ สิ้นป 2557 เทากับ 1,178.2 ลานบาท ซึ่งมากกวา ณ สิ้นป 2556 จํานวน 242.1 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 25.9 โดยที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากการลงทุนในทรัพยสินเพื่อโครงการขยายกําลังการผลิต 375.8
ลานบาท และการลดลงของสินคาคงเหลือ 116.2 ลานบาท
ลูกหนี้การคา
ณ สิ้นป 2557 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิเทากับ 146.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จาก ณ สิ้นป 2556 ซึ่งอยูที่ 145.1
ลานบาท โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเปดใหเครดิตกับลูกคาเพิ่มมากขึ้น โดยลูกหนี้การคาทั้งหมดของบริษัทฯ เปนลูกหนี้
การคาของกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน และจํานวนลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นจัดอยูในกลุมลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระและเกินกําหนดชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
บริษัทฯ มีการประเมินคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และคาดการณเกี่ยวกับการรับชําระ
หนี้ในอนาคตของลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ สําหรับป 2557 บริษัทฯ ไมมีการตั้งสํารองหนี้สูญเพิ่มเติม และมีหนี้
สูญไดรับคืนเปนจํานวนเงิน 0.1 ลานบาท
สินคาคงเหลือ
ณ สิ้นป 2557 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือเทากับ 240.1 ลานบาท ลดลงจากสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2556 ซึ่งอยูที่ 356.3
ลานบาทคิดเปนรอยละ 32.6 และหากคิดเปนสัดสวนของสินคาคงเหลือเทียบกับสินทรัพยรวมจะอยูที่รอยละ 20.4 ณ สิ้นป 2557
ลดลงจากรอยละ 38.1 ณ สิ้นป 2556 โดย ณ สิ้นป 2556 สินคาคงเหลือสวนใหญคือ วัตถุดิบระหวางทาง โดยมีจํานวน 224.6
ลานบาท แต ณ สิ้นป 2557 วัตถุดิบที่ไดทําสัญญาซื้อไวประมาณ 8.7 ลานเหรียญสหรัฐยังไมไดถูกขนสงขึ้นเรือมายังประเทศ
ไทย จึงยังไมมีการรับรูเปนสินคาคงเหลือในบัญชี จึงทําใหคงเหลือวัตถุดิบปลายงวดลดลง
อาคารและอุปกรณสุทธิ
อาคารสํานักงาน โรงงาน โกดัง และไซโลเฟส 1 ของบริษัทฯ ตั้งอยูบนที่ดินเชาอายุสัญญา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1
สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 สวนไซโลเฟส 2 ของบริษัทฯ ตั้งอยูบนพื้นที่เชาโกดัง 30 อายุสัญญา 30 ป นับตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 ซึ่งบริษัทฯ เชาพื้นที่ทั้ง 2 แหงจากบริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
(“TSTE”) อาคารและอุปกรณของบริษัทฯ โดยสวนใหญประกอบดวย เครื่องจักร อาคารโรงงาน อุปกรณโรงงาน อุปกรณแล็บ
และยานพาหนะ
ณ สิ้นป 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรเปนจํานวน 752.9 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเทียบกับสินทรัพยรวมทั้งหมดของ
บริษัทฯ อยูที่รอยละ 63.9 โดยหลักๆ ประกอบดวยเครื่องจักรและอุปกรณเทากับ 219.1 ลานบาท อาคารโรงงานและสวน
ปรับปรุงอาคาร 59.1 ลานบาท ระบบสาธารณูปโภค 19.8 ลานบาท เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 3.4 ลานบาท และ
ยานพาหนะ 8.2 ลานบาท และในป 2557 ไดมีการตอเติมสวนขยายเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตจาก 250 ตันขาวตอวันเปน 500 ตันขาว
ตอวัน ทําใหมีสินทรัพยระหวางกอสรางเพิ่มขึ้นจากป 2556 ซึ่งมีอยู 36.2 ลานบาทเปน 443.3 ลานบาท ณ สิ้นป 2557
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและสินทรัพยถาวรในป 2557 อยูที่รอยละ 4.82 และ 12.68 ตามลําดับ ซึ่งต่ํา
กวาในป 2556 เพราะสาเหตุหลักจากกําไรสุทธิที่ลดลงเปน 50.9 ลานบาทในป 2557 จาก 62.2 ลานบาทในป 2556 ประกอบกับ
สินทรัพยรวมและสินทรัพยถาวรในป 2557 สูงขึ้นดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน
ในป 2556-2557 บริษัทฯ มีอัตราหมุนของสินทรัพยเทากับ 1.13 และ 1.04 เทา ตามลําดับ
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สภาพคลองและแหลงที่มาของเงินทุนบริษัทฯ
กระแสเงินสด
ในป 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงานเทากับ 213.7 ลานบาท โดยมีรายการหลักคือกําไร
กอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 63.9 ลานบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุงดวยรายการตางๆ เชน คาเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจายแลว ได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานที่ 94.3 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้น
ของลูกหนี้การคา 0.9 ลานบาท มีการลดลงของสินคาคงเหลือจํานวน 116.2 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาจํานวน
22.2 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเจาหนี้การคาตางประเทศ โดยรายการเจาหนี้การคาตางประเทศของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นระหวางที่
ผูจําหนายวัตถุดิบใหบริษัทฯ ไดนําวัตถุดิบขึ้นเรือแลวแตใบขนสินคา (Bill of Lading) ยังมาไมถึงบริษัทฯ
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจายไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 397.1 ลานบาท โดยเปนเงินจายซื้อสินทรัพยถาวร 397.9 ลาน
บาท และเงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 0.9 ลานบาท
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 164.0 ลานบาท โดยเปนการรับเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเพื่อการลงทุนในโครงการขยายกําลังการผลิตจํานวน 373.9 ลานบาท จายคืนเงินกูระยะยาวดังกลาวจํานวน 24.8
ลานบาท จายคืนเงินกูยืมระยะสั้นที่กูเพื่อชําระคาขาวสาลีซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตจํานวน 156.6 ลานบาท และมีการ
จายเงินปนผลจํานวน 28.5 ลานบาท
อัตราสวนสภาพคลอง
การลดลงของอัตราสวนสภาพคลองในป 2557 จากป 2556 มีสาเหตุมาจากการลดลงของสินทรัพยหมุนเวียนใน
สัดสวนที่มากกวาหนี้สินหมุนเวียน โดยสินทรัพยหมุนเวียน ณ สิ้นป 2557 ลดลงรอยละ 24.3 จาก ณ สิ้นป 2556 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของสินคาคงเหลือ สวนหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นป 2557 ลดลงรอยละ 14.4 จาก ณ สิ้นป 2556 โดยสวน
ใหญเปนการลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- หนี้สิน
ณ สิ้นป 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเปนจํานวนเทากับ 586.4 ลานบาท และ 366.7 ลานบาทตามลําดับ การ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในป 2557 นั้นมีปจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อโครงการขยาย
กําลังการผลิต
หนี้สินหลักของบริษัทฯ คือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย โดย ณ สิ้นป 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเทากับ
490.8 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเทียบกับสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เทากับ 0.8 เทา ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556 ซึ่งเทากับ 0.5
เทา ในขณะที่เงินทุนจากผูถือหุนมีจํานวนเทากับ 591.8 ลานบาท และ 569.4 ลานบาท ณ สิ้นป 2557 และ 2556 ตามลําดับ
ในป 2557 บริษัทฯ ไดมีการกูยืมเงินระยะยาวเพื่อการขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ ไดรับวงเงินจากสถาบัน
การเงินแหงหนึ่งจํานวน 550 ลานบาท และมีการเบิกใชตามความสําเร็จของงาน ซึ่ง ณ สิ้นป 2557 บริษัทฯ ไดเบิกใชวงเงิน
ดังกลาวแลว 394.9 ลานบาท และชําระคืนแลวบางสวนจํานวน 24.8 ลานบาท ทําใหมีหนี้สินเงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ 370.1
ลานบาท โดยจะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 99.2 ลานบาท
- สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2557 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 591.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22.4 ลานบาทจากสิ้นป 2556 โดยเปนผล
มาจากกําไรเบ็ดเสร็จรวม 50.9 ลานบาท และการจายเงินปนผล 28.5 ลานบาท
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- โครงสรางเงินทุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2557 และ 2556 มีคาเทากับ 0.99 เทา และ 0.64 เทา ตามลําดับ โดยการ
เพิ่มขึ้นของอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพื่อโครงการขยายกําลังการผลิตเปนหลัก ในขณะที่สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2557 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 เมื่อ
เทียบกับ ณ สิ้นป 2556
13.6) คาตอบแทนผูสอบบัญชี
บริษัทฯ มีคาสอบบัญชีในป 2557 เปนจํานวนเงิน 615,000.00 บาท และมีคาบริการอื่น เปนจํานวนเงิน 60,000.00 บาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงิน (ประจําป 2557)
คณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและขอมูลสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป โดยงบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ใชดุลยพินิจ
อยางระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อใหสามารถสะทอนฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดไดอยางถูกตอง โปรงใส เปน
ประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี
จํากัด ซึ่งใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทไดใหการสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบ
บัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี
พรอมกันนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการดํารงไวซึ่งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การกํากับกิจการภายในอยางมีประสิทธิผล โดยมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
ซึ่งสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเปน
ผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและกระบวนการตางๆ เพื่อการสนับสนุนขอมูล
ตลอดจนเอกสารทางการเงินตอผูสอบบัญชีอยางเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว

(นายประภาส ชุติมาวรพันธ)
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ)
ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ

นายประภาส ชุติมาวรพันธ

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ
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สวนที่ 2
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน
สําหรับปวิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และหมายเหตุ
เรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี
ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ร่ าง DRAFT

3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น-สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
เงินมัดจําค่าเครื่ องจักร
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5
6

7
8

2557

(หน่ วย : บาท)
2556

26,433,596
147,770,119
240,140,720
4,163,045
418,507,480

45,821,921
146,832,739
356,293,212
3,640,078
552,587,950

752,898,555
3,787,812
3,012,652
759,699,019
1,178,206,499

347,303,520
29,808,550
2,756,366
3,662,018
383,530,454
936,118,404

4
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2557

(หน่ วย : บาท)
2556

10
11
12

120,693,277
73,281,677
99,200,000
8,671,990
5,753,687
307,600,631

277,277,611
51,188,464
18,000,000
7,274,211
5,589,533
359,329,819

12
13
4.1

270,859,105
450,677
7,455,673
278,765,455
586,366,086

2,916,585
367,644
4,110,790
7,395,019
366,724,838

5
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 285,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 285,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2557

(หน่ วย : บาท)
2556

14

15

15

285,000,000

285,000,000

285,000,000
167,320,594

285,000,000
167,320,594

21,300,000
118,219,819
591,840,413
1,178,206,499
-

18,700,000
98,372,972
569,393,566
936,118,404
-

6
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

17

19

2557

(หน่ วย : บาท)
2556

1,093,928,701
(933,745,223)
160,183,478
3,333,941
(27,271,207)
(63,448,744)
(8,933,080)
63,864,388
(12,918,541)
50,945,847
50,945,847

1,106,880,816
(942,940,075)
163,940,741
3,132,384
(28,505,429)
(49,341,045)
(11,265,038)
77,961,613
(15,778,580)
62,183,033
62,183,033

0.18
285,000,000

0.22
285,000,000

20

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทุน
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ า
หุ้นสามัญ

285,000,000

167,320,594

15,500,000

82,138,003

549,958,597

16
15

285,000,000

167,320,594

3,200,000
18,700,000

(42,748,064)
(3,200,000)
62,183,033
98,372,972

(42,748,064)
62,183,033
569,393,566

16
15

285,000,000

167,320,594

2,600,000
21,300,000

(28,499,000)
(2,600,000)
50,945,847
118,219,819

(28,499,000)
50,945,847
591,840,413

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ ได้
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย จัดสรร

(หน่ วย : บาท)
รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
63,864,388
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :หนี้สงสัยจะสู ญ(โอนกลับรายการ)
(83,433)
ค่าเสื่ อมราคา
20,690,642
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1,362,889
กําไรจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
(52,265)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
145,281
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
83,033
ดอกเบี้ยรับ
(228,353)
ดอกเบี้ยจ่าย
8,474,006
94,256,188
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(854,357)
สิ นค้าคงเหลือ
116,152,492
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(522,967)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
22,209,482
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
164,154
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
3,344,883
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
234,749,875
รับดอกเบี้ย
228,763
จ่ายดอกเบี้ย
(8,763,444)
จ่ายภาษีเงินได้
(12,552,208)
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
213,662,986

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่ วย : บาท)
2556

77,961,613
(93,585)
20,062,031
(315,072)
514,659
77,264
(172,911)
10,571,930
108,605,929
(21,415,431)
166,940,639
1,927,910
(200,865,440)
(248,165)
1,203,158
56,148,600
171,763
(10,472,629)
(12,292,455)
33,555,279

9
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2557

(หน่ วย : บาท)
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ ออาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่ งรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่าย อาคาร และอุปกรณ์
เงินมัดจําจ่ายค่าเครื่ องจักร
เพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(389,347,423)
(7,897,778)
905,223
(713,523)
(397,053,501)

(35,246,823)
357,159
(29,808,550)
(136,964)
(64,835,178)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(156,641,330)
373,942,520
(24,800,000)
(28,499,000)
164,002,190

57,116,554
20,916,585
(42,748,064)
35,285,075

(19,388,325)
45,821,921
26,433,596

4,005,176
41,816,745
45,821,921

29,808,550
2,600,000

3,200,000

20,000
25,173,146
1,240,450
26,433,596
-

20,000
34,506,271
11,295,650
45,821,921

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
1. รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงั นี้
- โอนเงินมัดจําค่าเครื่ องจักรเป็ นเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
- จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
- เงินสด
- เงินฝากธนาคาร
- เช็คในมือ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั
จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ตามทะเบียนเลขที่ 0105520001455 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2520
ต่อมาได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ทะเบี ยนนิ ติบุคคล
เลขที่ 0107553000131 สํานักงานและโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย บริ ษทั ฯ ประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย ปั จจุบนั ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ ร้อยละ 69.34
และบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ด ได้แก่ บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ซึ่ งบริ ษทั ทั้งสองแห่ งเป็ น
นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย และเริ่ มทําการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในวันดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้ นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงินได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
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2.3 ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน และแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังนี้
อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอนการบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
ฉบับที่ 7
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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อ้างอิงมาตรฐาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

เรื่ อง
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชีหุ้นปั นผล

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
ฉบับ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริ ษ ัท ฯ มาเริ่ มถื อ ปฏิ บ ัติ ใ นการจัดทํา งบการเงิ น ไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นสภาวิชาชีพบัญชี
ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน ซึ่ งยังไม่นาํ มาใช้
สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ ดังนี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง

ปี ที่มีผลบังคับใช้

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
การบัญ ชี สํา หรับ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการเปิ ดเผยข้อ มูล เกี ่ ย วกับ
ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

ปี ที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี(ต่อ)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)

กําไรต่อหุ ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

2558
2558
2558
2558
2558
2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

2558
2558
2559
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

ความช่ วยเหลื อจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่ มีความเกี่ ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ น้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

2558

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิ ดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุ นการรื้ อถอน การบู รณะ และการปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

2558
2558
2558
2558
2558
2558

2558
2558
2558
2558
2558
2558
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557)
โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14
ข้อ จํา กัด สิ น ทรั พ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์ ข้อ กํา หนดเงิ นทุ น ขั้นตํ่า และ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 20

ปี ที่มีผลบังคับใช้
2558
2558

2558
2558
2558
2558

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานฉบับที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ มาเริ่ มถือปฏิบตั ิในการจัดทํางบการเงินเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินผลกระทบและคาดว่าการนํามาตรฐานดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
2.4 ในการจัด ทํา งบการเงิ น ให้เ ป็ นไปตามหลัก การบัญ ชี ที่รับ รองทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารต้อ งใช้ดุล ยพินิ จ
การประมาณการและข้อ สมมติฐ านหลายประการ ซึ่ งมีผ ลกระทบต่อ การกํา หนดนโยบายและ
การรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐาน
มาจากประสบการณ์และปั จจัยต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์
แวดล้อมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน
และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ
ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่า เผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญของลูก หนี้ ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุลยพินิ จ ใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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ค่าเผือ่ มูลค่าราคาทุนของสิ นค้าสู งกว่ามูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาํ เป็ นในการขาย
อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุ ป กรณ์ แ ละต้อ งทบทวนอายุก ารให้ป ระโยชน์ แ ละมู ล ค่ า คงเหลื อ ใหม่ ห ากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่า บริ ษ ทั ฯ ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญ ชีเป็ นจํา นวนเท่า ใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
การประมาณการในเรื่ องอื่นๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี้
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3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญดังนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
3.2 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับชําระ โดยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ประเมิน
โดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ ในอนาคตจากลูกหนี้
แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ และลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
3.3 สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ต้นทุนของสิ นค้า
คํานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อนสุ ทธิ ดว้ ยค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (ถ้ามี)
ซึ่งค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพพิจารณาจากสิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมสภาพที่เกิดขึ้นจริ ง
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่
ในสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้า
รวมการปั นส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาํ เป็ นในการขาย
3.4 อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม(ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งาน โดยประมาณดังนี้
- อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
30
ปี
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
20-30
ปี
- ระบบสาธารณูปโภค
20
ปี
- เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
3-10
ปี
- ยานพาหนะ
7-20
ปี
ค่าเสื่ อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนิ นงานและไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับงาน
ระหว่างก่อสร้าง และเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
การตัดรายการ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
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3.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั บริ ษทั ฯ คิดค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
ทราบได้แ น่ น อนอย่ า งมี ร ะบบตลอดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์น้ ัน และจะทบทวน
ระยะเวลา การตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
ทราบได้แน่นอนทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี้
- โปรแกรมบัญชี

10 ปี

3.6 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ โดยทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ฯ จะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้
ซึ่ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯ จะทําการประมาณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯ จะบันทึกการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า)
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ ซึ่งไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่ง
ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน
3.8 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ เงินเดือ น ค่า จ้า ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่า ย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงิ นที่บริ ษทั ฯ สมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยก
ออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ในปี ที่เกิดรายการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
บริ ษทั ฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯ คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่า วตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่า วต้อ งใช้
ข้อ สมมติที่หลากหลาย รวมถึง ข้อ สมมติเ กี่ย วกับ อัต ราคิดลด อัต ราการขึ้ นเงิน เดือ นในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
3.9 ประมาณการหนี้ สิน บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของ
การเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์
ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระ
ภาระผูกพันและจํานวนที่ ตอ้ งจ่ ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่ อถือ หากคาดว่าจะได้รับคื น
รายจ่ายที่จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี้ สินทั้งหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้
รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้ สินที่เกี่ยวข้อง
และแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยแสดงสุ ทธิจาก
จํานวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู ้ไว้
3.10 รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
3.10.1 รายได้จ ากการขายสิ น ค้า รั บ รู ้ ใ นงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เมื่ อ ได้โ อนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า ที่ มีนัยสําคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่ รับรู ้
รายได้หากฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่นอน
ที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านั้นหรื อไม่อาจวัดมูลค่า
ของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
3.10.2 รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู ้ตามเกณฑ์สดั ส่ วนของเวลา
3.10.3 รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3.11 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
3.11.1 สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าเป็ นของผูใ้ ห้เช่า
ได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานได้บนั ทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า
3.11.2 ต้นทุนทางการเงิน เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ง
ของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์
ดังกล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
3.11.3 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.12 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงิ นได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรั พย์แ ละหนี้ สิ น ณ วันสิ้ น รอบระยะเวลารายงานกับ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พย์แ ละหนี้ สิ น ที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ รั บรู ้ ห นี้ สิน ภาษี เ งิ นได้ร อการตัดบัญชี ของผลแตกต่ า งชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษี ทุ ก
รายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริ ษทั ฯ จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
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3.13 กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นปี
ในกรณี ที่มีการเพิ่มทุนจะคํานวณจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชําระ
ค่าหุน้ เพิ่มทุน
3.14 รายการที่มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นปี แปลงค่าเป็ น
เงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
3.15 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ น้
ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร
ที่สาํ คัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจชักจูง
ให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3.16 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยตามส่ วนงานทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนงานธุรกิจเป็ นส่ วนธุรกิจ
ที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทน ซึ่ งแตกต่างไปจากความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของส่ วนธุรกิจอื่น
3.17 เครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และ
เจ้าหนี้อื่น เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืม นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระ กําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการปิ ดสถานะของสัญญาหรื อเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงตามอายุ
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4. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ น้ กลุ่มเดียวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาํ คัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
4.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- เงินมัดจําจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
รวม

2557

2556

2,143,300
489,600
2,632,900

1,436,300
489,600
1,925,900

- เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด

1,376,288

1,306,738

- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

14,164

659,110

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

7,455,673

4,110,790

4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

- ค่าเช่าที่ดิน
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

5,410,958

5,410,958

- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

10,516,358

4,268,280

2,937,600

2,937,600

- ค่าเช่าไซโล
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
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ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- ค่าถุงบรรจุภณั ฑ์
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
13,643,500

13,355,450

8,693,789

5,989,598

- ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด

370,000

888,000

- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

195,048

104,030

- เงินปั นผลจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

19,673,310

29,644,965

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

21,934,180
183,732
22,117,912

21,808,188
175,053
21,983,241

- ค่าบริ การขนส่ ง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกําหนดราคา
- ค่าเช่าที่ดินและโกดัง บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีเงื่อนไข
ดังนี้
1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานและโรงงานผลิตสิ นค้า กําหนดอายุการเช่า 30 ปี เริ่ ม
จากวันที่ 1 สิ งหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตราเดือนละ 350,650
บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้น ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริ ษทั ฯ ตกลงชําระ
เงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี โดยชําระครั้ง
แรกเป็ นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ฯ ต้องการต่อสัญญาเช่าต้อง
แจ้งให้ผูใ้ ห้เช่ าทราบก่ อนครบกําหนดไม่ น้อยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ ายินยอมให้สิทธิ์ แก่ ผูเ้ ช่ า
สามารถเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ถูกยกเลิกไป บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ส่ง
มอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นวันที่ครบกําหนดสัญญาเช่าที่ดิน เว้น
แต่จะได้ทาํ ความตกลงเกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็ นประการอื่น

23
2) สัญญาเช่าพื้นที่โกดังเพื่อก่อสร้างอาคารไซโลและสัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บสิ นค้า กําหนดอายุ
การเช่า 30 ปี เริ่ มจากวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตรา
เดือนละ 518,500 บาท และปรับอัตราค่าเช่า ขึ้ น ร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี
โดยบริ ษทั ฯ ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลา
การเช่า 5 ปี โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 1,037,000 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ฯ
ต้องการต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3) สัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บวัตถุดิบเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทัว่ ไปซึ่ งมีอายุระหว่าง 6 ถึง
9 เดือน
- รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็ นราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็ นไปตามธุรกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ ไป
4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

เกี่ยวข้องโดย
ถือหุน้ บริ ษทั ทางตรง 69.34 %
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวม

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
151,038,209
152,395,084
(5,959,909)
(5,876,476)
145,078,300
146,518,608
1,278,515
824,083
475,924
427,428
146,832,739
147,770,119
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ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

90,839,456
54,978,069
487,204
6,090,355
152,395,084
(5,876,476)
146,518,608

85,619,670
59,057,006
771,290
5,590,243
151,038,209
(5,959,909)
145,078,300

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน
บริ ษทั ฯ มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557
5,959,909
(83,433)
5,876,476

(หน่วย : บาท)
2556
6,053,494
369,666
(463,251)
5,959,909

6. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
139,776,866
109,612,823
11,484,470
13,012,712
15,576,482
8,104,562
1,058,639
1,006,247
72,244,263
224,556,868
240,140,720
356,293,212
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ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขายสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจาํ นวน 933.75 ล้านบาท และ 942.94 ล้านบาท ตามลําดับ
7. อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
อาคารและ
เครื่ องจักร
ระบบ
เครื่ องตกแต่ง ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ ง และอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และอุปกรณ์
ระหว่างก่อสร้าง
อาคาร
สํานักงาน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้ อเพิม่
ดอกเบี้ยจ่ายซึ่ งรวมเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้ อเพิม่
ดอกเบี้ยจ่ายซึ่ งรวมเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

89,025,147
-

319,635,329
2,139,632

31,947,989
-

89,025,147
-

36,510
(155,102)
321,656,369
16,699,011

93,610
89,118,757

(618,600)
337,736,780

ค่าเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

19,316,127
-

5,466,643
30,676,771

475,059,312
35,246,823

31,947,989
-

(1,312,339)
10,786,158 19,316,127
1,319,633
2,112,149

136,499
(36,510)
36,243,403
369,216,630

136,499
36,510
(1,467,441)
(36,510)
508,975,193
389,347,423

31,947,989

(202,791) (2,470,818)
(93,610)
11,809,390 18,957,458

7,982,662
29,808,550
443,251,245

7,982,662
29,902,160
(3,292,209)
(93,610)
932,821,619

(25,032,275)
(2,498,040)
(27,530,315)
(2,474,864)
(11,744)
(30,016,923)

(89,689,772) (8,960,351)
(14,455,014) (1,597,161)
132,246
(104,012,540) (10,557,512)
(14,970,729) (1,597,161)
392,324
(118,590,945) (12,154,673)

(7,760,297) (11,592,301)
(1,021,288) (490,528)
1,293,108
(7,488,477) (12,082,829)
(1,159,316) (488,572)
201,418
1,845,509
11,744
(8,434,631) (10,725,892)

-

(143,034,996)
(20,062,031)
1,425,354
(161,671,673)
(20,690,642)
(11,744)
2,439,251
11,744
(179,923,064)

61,494,832
59,101,834

217,643,829
219,145,835

3,297,681
3,374,759

36,243,403
443,251,245

347,303,520
752,898,555

21,390,477
19,793,316

9,668,077
2,430,420

(หน่วย : บาท)
รวม

7,233,298
8,231,566
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักรทั้งหมดราคาตามบัญชี
จํานวน 242.39 ล้านบาท และ 257.02 ล้านบาท ตามลําดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อยืนยัน (Negative pledge)
ที่ออกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ ได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นราคาทุน
ของงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 7.98 ล้านบาท และ 0.14 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งเป็ นต้นทุนการกูย้ มื ที่เกิดจาก
เงินกูท้ ี่กมู้ าวัตถุประสงค์เพื่อขยายกําลังการผลิตและก่อสร้างไซโลแห่งใหม่ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 12
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 13.50 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,034.15 บาท และราคาทุนจํานวน
15.39 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 622,264.29 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อาคารและงานระหว่างก่อสร้างอาคารโรงงานราคาตามบัญชี
จํานวน 147.99 ล้านบาท และ 106.92 ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเช่าจากบริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2
8. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
3,787,812
2,756,366
3,787,812
2,756,366
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้ ณ วันที่
1 มกราคม หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุน
2556
2556
เบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 19)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสู ญ)
อาคาร และอุปกรณ์
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม

1,392,304
570,637
66,787
668,755
2,698,483

(200,322)
98,061
6,741
153,403
57,883

1,191,982
668,698
73,528
822,158
2,756,366

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
1 มกราคม หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม
2557
งบกําไรขาดทุน
2557
เบ็ดเสร็จ
(หมายเหตุ 19)
1,191,982
668,698
73,528
822,158
2,756,366

(16,687)
180,830
181,719
16,607
668,977
1,031,446

1,175,295
849,528
181,719
90,135
1,491,135
3,787,812

9. สิ นเชื่อและการคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน
ดัง นี้ วงเงินเบิก เกิน บัญ ชี วงเงินกูย้ ืม ระยะสั้ น และระยะยาว วงเงิน เจ้า หนี้ ท รัส ต์รี ซีท เลตเตอร์ อ อฟ
เครดิต และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่า งประเทศล่ว งหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 12
และ 22.1 โดยบริ ษทั ฯ ต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่
ผูใ้ ห้กรู้ ายอื่น และปรับเงื่อนไขการกูย้ มื เป็ น Negative Pledge รวมทั้งมีเงื่อนไขที่สาํ คัญดังนี้
1. ผูก้ ตู้ อ้ งรักษาอัตราส่ วน Debt Service Coverage Ratio ไม่ต่าํ กว่า 1.2 เท่า
2. ผูก้ ูต้ อ้ งรักษาอัตราส่ วนหนี้ สินรวมที่มีดอกเบี้ย ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิน 2.5 เท่า ในปี 2556-2558
และในปี ต่อไปไม่เกิน 2 เท่า
3. ผูก้ จู้ ะไม่จ่ายเงินปั นผลเกินกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิต่อปี
4. บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) จะต้องดํารง
สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ รวมกันไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมในสัดส่ วนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 51
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10. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
3,814
120,689,463
277,277,611
120,693,277
277,277,611

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเป็ นการ
กูย้ มื ในสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีวงเงินร่ วมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่
22.1 ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ย MOR และอัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน ตามลําดับ โดยใช้เงื่อนไข
สิ นเชื่อและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9 ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท บริ ษทั ฯ
ได้รับสิ นค้าที่สั่งเข้ามาโดยการใช้เครดิ ตของสถาบันการเงิน ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบัน
การเงินสําหรับค่าสิ นค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
เงินรับล่วงหน้า
รวม

1,376,288
48,848,847
50,225,135
2,930,467
14,164
11,574,799
8,100,554
436,558
73,281,677

1,306,738
34,300,999
35,607,737
1,052,713
659,110
12,490,518
1,208,086
170,300
51,188,464
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12. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
370,059,105
20,916,585
(99,200,000)
(18,000,000)
270,859,105
2,916,585

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
20,916,585
373,942,520
20,916,585
(24,800,000)
370,059,105
20,916,585

เงินกูย้ ืมระยะยาวข้างต้นมีวงเงิน 550.00 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ตามสัญญาลงวันที่ 2 กันยายน 2556 โดยมีเงื่อนไขที่สาํ คัญและหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
- กําหนดชําระคืนเงินต้นส่ วนที่หนึ่ง จํานวน 400.00 ล้านบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตของบริ ษทั ฯ
เป็ นรายไตรมาสๆ ละ 18.00 ล้านบาท และเงินต้นส่ วนที่สองจํานวน 150.00 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง
ไซโลแห่ งใหม่ เป็ นรายไตรมาสๆ ละ 6.80 ล้านบาท โดยชําระภายในวันทําการสุ ดท้ายของแต่ละ
ไตรมาส เริ่ มชําระเงินต้นงวดแรกในวันสุ ดท้ายของเดือนธันวาคม 2557 และชําระให้ครบถ้วน
ภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม 2563
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-ส่ วนต่าง (MARGIN) 2.375 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกวันสิ้ นเดือน
- มีเงื่อนไขการประกันและข้อปฏิบตั ิอื่นที่สาํ คัญตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9
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13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษ ัท ฯ จ่ า ยค่ า ชดเชยผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานและบํา เหน็ จ ตามข้อ กํา หนดของ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ แ ละ
อายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีดงั นี้
2557
367,644
51,613
31,420
450,677

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ภาระผูกพันประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
2556
290,380
62,988
14,276
367,644

ข้อสมมติฐานหลักที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่
รายงาน มีดงั นี้
2557
4.04%
5.00%
1-18%
55 ปี

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

2556
4.04%
5.00%
1-18%
55 ปี

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไป และอัตราดอกเบี้ย
คิดลดใช้อตั ราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่ งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับกําหนดชําระของหนี้ สิน
ค่าตอบแทนพนักงาน
14. ทุนเรื อนหุน้
2557

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท)
หุ น้ สามัญต้นปี
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี
หุ น้ สามัญปลายปี
ทุนที่ออกและชําระแล้ว (มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท)
หุ น้ สามัญต้นปี
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี
หุ น้ สามัญปลายปี

2556

จํานวนหุ ้น
(หน่วย : หุน้ )

จํานวนเงิน
(หน่วย : บาท)

จํานวนหุ ้น
(หน่วย : หุ ้น)

จํานวนเงิน
(หน่วย : บาท)

285,000,000
285,000,000

285,000,000.00
285,000,000.00

285,000,000
285,000,000

285,000,000.00
285,000,000.00

285,000,000
285,000,000

285,000,000.00
285,000,000.00

285,000,000
285,000,000

285,000,000.00
285,000,000.00
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การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซ่ึ งความสามารถใน
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน
ไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 งบการเงินแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.99 : 1.00
และ 0.64 : 1.00 ตามลําดับ
15. ส่ วนเกินทุนและสํารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั
เสนอขายหุ น้ สู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารอง
จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนํามาจ่ายเงิน
ปั นผลได้ ซึ่งในปี 2557 บริ ษทั ฯ จัดสรรกําไรสําหรับปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.60 ล้านบาท
ตามรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 พิจารณาอนุ มตั ิ
จัดสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.20 ล้านบาท
16. เงินปั นผลจ่าย
อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วันที่จ่าย
(พันบาท)
(บาท)
เงินปันผล

ประกาศจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556
จากกําไรของปี 2556
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
28,499

0.10

20 พ.ค. 57

ประกาศจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555
42,748
จากกําไรของปี 2555
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

0.15

20 พ.ค. 56
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17. ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารส่ วนหนึ่ งจํานวน
3.96 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี เป็ นค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของ
บริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
ที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเช่า
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
49,962,196
45,898,105
20,690,643
20,062,031
18,864,916
12,886,838
21,872,072
20,552,279
18,351,443
18,753,164
876,033,419
889,555,448
(5,943,678)
(7,738,107)
25,093,237
21,509,899
8,474,006
10,571,930
1,033,398,254
1,032,051,587

19. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเ งิ นได้ที่รับรู ้ ในกําไรหรื อ ขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 8)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
การลดอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
13,949,987
15,836,463
(1,031,446)
12,918,541

(409,859)
351,976
15,778,580
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั
อัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้างจ่ายตามสัญญาเช่า
อื่นๆ
รวม
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
63,864,388
77,961,613
20%
20%
12,772,878
15,592,323

668,977
508,132
13,949,987
(1,031,446)
12,918,541

240,632
3,508
15,836,463
351,976
(409,859)
15,778,580

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่า ด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษ ฎากร
ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็ น
ระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ
สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถดั มา (2556 และ 2557) ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557
ตามลําดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
บริ ษทั ฯ ใช้อตั ราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้ อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออก
ในปี 2555
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20. กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ดังนี้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
50,945,847
62,183,033
285,000,000 285,000,000
0.18
0.22

กําไรสําหรับปี (หน่วย : บาท)
จํานวนหุน้ สามัญ (หน่วย : หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )
21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน

ข้อมูลทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่แสดงอยูเ่ ป็ นข้อมูลของ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี ซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ เพียงธุรกิจเดียว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังดําเนิ น
ธุ รกิจในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงิน
ของส่ วนที่ดาํ เนินงานอยูจ่ ึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
22.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี้
สกุลเงิน
(หน่วย)
พันบาท

หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า พันบาท
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น พันดอลลาร์
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สหรัฐ
เงินเบิกเกินบัญชี
พันบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาว
พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วงเงินทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
25,000
3,484
21,516
25,000
3,484
21,516
4,125,000 700,721 3,424,279
18,000
2,500
60,000
4
550,000 370,059

15,500
59,996
179,941

2,700,000 478,322 2,221,678
9,000
35,000
550,000

442
20,917

8,558
35,000
529,083

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 9
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22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาขายสิ นค้าที่ยงั ไม่ส่งมอบเป็ น
จํานวน 61.29 ล้านบาท
22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้ อวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศที่ยงั ค้างส่ งเป็ นจํานวน 8.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ
22.4 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและติดตั้งเครื่ องจักรสําหรับทุกโครงการ
ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
หน่วยและสกุลเงิน
หน่วยและสกุลเงิน
พันดอลล่าร์สหรัฐ พันบาท พันดอลล่าร์สหรัฐ พันบาท
มูลค่างานตามสัญญา
235,353
5,000
87,912
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
50,932
4,000
58,504
22.5 บริ ษทั ฯ มีภ าระผูกพัน เกี่ย วกับ สัญญาเช่า ดํา เนินงานด้า นผูเ้ ช่า ซึ่ ง จะก่อ ให้เ กิด ค่า เช่า ในอนาคต
สําหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
ภายในหนึ่งปี
11,127
6,593
1-5 ปี
45,450
19,094
5 ปี ขึ้นไป
357,520
125,475
รวม
414,097
151,162
23. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงอันเกี่ยวเนื่ องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศในตลาด อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสิ นค้าที่เกี่ยวเนื่อง และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญา ซึ่งบริ ษทั ฯ พิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
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ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ในอนาคต ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกูย้ มื ที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่
และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งส่ วนใหญ่มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

-

20,821,921
20,821,921

5,611,675
147,770,119
153,381,794

120,693,277
120,693,277

-

-

370,059,105
370,059,105

73,281,677
73,281,677

รวม
26,433,596
147,770,119
174,203715

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.125-1.10
-

120,693,277 2.1074-7.75
73,281,677
370,059,105 MLR-2.375
564,034,059
(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

23,140,910
23,140,910

22,681,011
146,832,739
169,513,750

45,821,921
146,832,739
192,654,660

0-1.10
-

277,277,611
277,277,611

-

-

20,916,585
20,916,585

51,188,464
51,188,464

277,277,611
51,188,464
20,916,585
349,382,660

3.10-3.5
MLR-2.375
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายชําระหนี้สินในรู ปเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้บนั ทึก
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวในงบการเงิน ซึ่ งวันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 1 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
และสกุลเงิน
2557
2556
จํานวนเงินที่ทาํ สัญญา
ดอลล่าร์สหรัฐ 10,011,603 1,030,126
จํานวนเงินที่ได้ตามสัญญา
บาท
330,828,109 33,313,723
มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บาท
330,815,718 33,865,915

ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั้งมีการพิจารณาตั้งสํารอง
หนี้สงสัยจะสู ญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อว่าบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ชาํ ระหนี้อยูใ่ นระดับตํ่า
มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ ว นใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืม
มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ จึงเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราที่ข้ ึนอยู่
กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้มีสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
กองทุ น และจะจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่ อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุ นของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวน 0.37
ล้านบาท และ 0.36 ล้านบาท ตามลําดับ
25. การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

