รายงานประจําปี 2558

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

0

รายงานประจําปี 2558

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สาสน์จากประธานกรรมการบริษทั
สาสน์จากประธานกรรมการบริหาร
สาสน์จากประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสีย่ ง
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- รายละเอียดเกีย่ วกับผู บ้ ริหารและผู ม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
- รายละเอียดเกีย่ วกับการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู บ้ ริหาร และผู ม้ อี าํ นาจควบคุม

การกํากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายการระหว่างกัน
คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบการเงินประจําปี 2558
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก
ทีต่ ้งั สํานักงานและคลังสิ นค้ า

:
:
:

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขทะเบียนบริษทั
:
0107553000131
โทรศัพท์
:
0-2017-9999
โทรสาร
:
0-2017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
E-mail Address
:
info@tmill.co.th
Website
:
www.tmill.co.th
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ ว :
399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิ บเก้าล้านบาท)
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 399,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
เรี ยกชําระแล้วจํานวน 342,000,000 หุน้
เป็ นจํานวนเงิน 342,000,000 บาท (สามร้อยสี่ สิบสองล้านบาท)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
:
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข้างสถานทูตจีน) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9381
โทรสาร : 02-009-9476
TSD Call center: 0 2-009-9000
E-mail : TSDCallCenter@set.or
Website: http://www.tsd.co.th
ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้
ผู้สอบบัญชี

:
:

ไม่มี
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดย
นายอําพล จํานงวัฒน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
หรื อ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
หรื อ
นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 4
ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3980-7
โทรสาร 0-2231-3988
E-mail : audit3@amc-mri.com
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ตรวจสอบภายใน

:

บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
โดยนายศักดิ์ศรี อําพวัน
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1
แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2587-8080
โทรสาร : 0-2586-0301

ทีป่ รึกษาทางการเงิน

:

ไม่มี

ทีป่ รึกษาหรือผู้จดั การภายใต้ สัญญาการจัดการ
:
ไม่มี

วิสัยทัศน์
"เรา" คือผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ

พันธกิจ
1. มุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดยั้งในการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพสู งสุ ดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม
2. ส่ งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3. ให้ความสําคัญเรื่ องผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผถู ้ ือหุน้ ด้วยอัตราการเติบโตของผลกําไรอย่างต่อเนื่อง
4. เป็ นแบบอย่างในด้านความเป็ นมืออาชีพ ความโปร่ งใส และการดําเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. เป็ นแบบอย่างในการดําเนินธุรกิจตามมาตราฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสํานึกความรับผิดขอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
งบกําไรขาดทุน
(ล้ านบาท)
รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้ านบาท)
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนทางการเงิน
จํานวนหุน้ ที่ออก และชําระแล้ว (ล้านหุน้ )
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
กําไรต่อหุน้ (บาท)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
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2556

2557

2558

1,110.0
1,020.8
89.2
11.3
15.8
62.2

1,097.3
1,024.5
72.8
8.9
13.4
50.5

1,286.8
1,191.4
95.4
24.1
14.4
56.9

936.1
366.7
569.4

1,178.2
586.4
591.8

1,800.8
1,007.3
793.5

285
2.00
0.22
0.10
68.75
7.78
11.11
6.31
0.64

285
2.08
0.18
0.08
56.47
6.35
8.69
4.77
0.99

342
2.32
0.19
0.08
40.10
6.42
8.21
3.82
1.27
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

สาส์นจากประธานกรรมการ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ของคนไทย

นายปรีชา อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการ

อยูใ่ นภาคธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริ ษทั ฯ ผลิตแป้ งสาลีซ่ ึ งควบคุมการผลิตภายใต้
ระบบคุณภาพสุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารอาทิเช่น ISO
22000, GMP,HACCP และ HALAL เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้บริ โภคผลิตภัณฑ์จาก
แป้ งสาลีบริ
ที่มษี คทั ุณฯภาพสู
งสุ ด่งมัและสามารถตรวจสอบย้
อนกลั
บได้ ตเพืภั่อณให้
ด
มี ความมุ
น่ อย่างไม่ หยุดยั้งในการส่
งมอบผลิ
ฑ์เแกิละ
สุด กบั ลูกค้า นอกเหนือจากการให้ความสําคัญกับการเติบโต
บริความมั
การทีน่ได้ใจสู
คุณงภาพให้
ในด้านธุรกิจ มุ่งพัฒนาตลาดสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และมุ่งเน้นในเรื่ องการ
แป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลัหกทีารงานภายในองค์
่นาํ ไปผลิตอาหารไม่
ว่าจะเป็่ กนันบะหมี
ก รควบคู
ไป อี ก่กทั่ ึง้ ง
พัฒ นาบุ ค ลากรและระบบการบริ
ขนมปั
เค้ก ซาลาเปา
ปาท่มชน
องโก๋เพือาหารชุ
รู ป บะหมี่สดบสนุ
ดําสํเนิาเร็นจโครงการสนั
นกิจงกรรมต่
างๆ ของชุ
่อสร้าง บแป้ งทอด และ
อื่นๆ ดังนั้นการเติบโตของอุตสาหกรรมจะเติบโตตามความต้องการบริ โภค
ของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นหรื อแนวโน้มความนิ ยมในการบริ โภคอาหารที่
ผลิตจากแป้ งสาลีที่เพิม่ มากขึ้นเช่นกัน

บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดยั้งในการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่ได้คุณภาพให้กบั ลูกค้า นอกเหนือจากการ
ให้ความสําคัญกับการเติบโตในด้านธุรกิจ มุ่งพัฒนาตลาด สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และมุ่งเน้นในเรื่ องการพัฒนาบุคลากร
และระบบการบริ หารงานภายในองค์กรควบคู่กนั ไป อีกทั้งดําเนิ นโครงการสนับสนุ นกิ จกรรมต่ าง ๆ ของชุ มชน เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ งเสริ มให้ชุมชนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ มากมาย
ท้ายสุ ดนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุ ณที มบริ หารของบริ ษทั ฯ
ที่สามารถดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 ที่ผา่ นมาให้มีการเติบโตอย่างน่าพอใจ รวมถึงพนักงานทุกท่านสําหรับความทุ่มเท
ความอุตสาหะและเป็ นกําลังสําคัญในการมีส่วนร่ วมในการขยายธุรกิจ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้
การสนับสนุนและไว้วางใจบริ ษทั ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการทุกท่านพร้อมทุ่มเทความสามารถในการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั ฯ โดยยึดมัน่ ในหลักบรรษัทภิบาท ซึ่งจะเป็ นพื้นฐานที่แข็งแกร่ งอันนํามาซึ่งความยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ต่อไป

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการ
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

สาส์นจากประธานกรรมการบริหาร

ผลการดําเนินงานในปี 2558 ของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด
(มหาชน) มีกาํ ไรสุ ทธิรวม 56.8 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2557 เป็ นเงิน 6.4 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 13
ปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ขยายกําลังการผลิตจากเดิม 250 ตันข้าวสาลีต่อวัน
โดยเริ่ มเดินเครื่ องจักรเฟส 2 ตั้งแต่ไตรมาส 2 และใช้กาํ ลังการผลิตเฉลี่ยทั้งปี
ที่ ป ระมาณ 65% โดยนับ ได้ว่ า ปี นี้ เป็ นอี ก ปี หนึ่ งที่ ส ถานการณ์ ใ นตลาดมี
ภาวะการแข่งขันสู ง รวมถึงสถานการณ์ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมีความผัน
ผวน จึ ง ทํา ให้ฝ่ ายบริ ห ารมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นนโยบายและแผนกลยุท ธ์ ต่ า งๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึ งสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ซึ่ ง
นโยบายรวมถึงแผนกลยุทธ์ในการบริ หารต่างๆ ที่เลือกใช้น้ นั ถือได้ว่าประสบ
ความสําเร็ จเมื่อดูจากผลการดําเนินงาน

นายประภาส ชุ ติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร

ในนามของคณะกรรมการบริ หาร ต้องขอขอบคุณคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทความรู ้ความสามารถ
ทั้งหมดในการทํางาน ร่ วมแรงร่ วมใจกันพัฒนาบริ ษทั ฯ ให้เจริ ญเติบโตก้าวหน้า รวมทั้งขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คู่คา้ และ
พันธมิตรทางธุ รกิจ รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุ นและให้ความไว้วางใจในคณะกรรมการบริ หาร
ด้วยดี เ สมอมา คณะกรรมการบริ หารขอให้คาํ มัน่ ว่า จะมุ่ งมัน่ ตั้งใจบริ หารงานของบริ ษ ทั ฯ ด้วยความรอบคอบ โปร่ งใส
และยึดมัน่ ในหลักบรรษัทภิบาล เพื่อพัฒนาบริ ษทั ฯ ให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

สาส์นจากประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด

นายสมชัย วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(มหาชน) “บริ ษทั ” ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3 ท่าน ซึ่ งทุกท่านเป็ น
กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้
และประสบการณ์ทางด้านการเงิ นการบัญชี ได้แก่ นายสมชัย วนาวิทย มี
นายเอนก คําชุ่ม และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็ นกรรมการ โดยผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญาต รวมทั้งการส่ งเสริ มและผลักดันให้บ ริ ษทั ฯ ปฏิ บ ัติต ามข้อพึง
ปฏิบตั ิที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุ มภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ตามความรั บผิดชอบที่
ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และกฎบัต รคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่กาํ หนดไว้ โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
รวม 5 ครั้ ง โดยเป็ นการประชุ ม เพื่อพิ จารณาผลการสอบทานงบการเงิ น

การดําเนินการตามข้อเสนอแนะ จํานวน 5 ครั้ง โดยมีผสู ้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในร่ วมประชุมทุกครั้ง ซึ่ งในการประชุม
ทุกครั้ งทุ กท่านได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้วยความรอบคอบและแสดงความคิดเห็ นอย่างเป็ นอิสระตรงไปตรงมา รวมถึงได้มีการ
รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2558 กระบวนการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุม
อย่างเพีย งพอและเหมาะสมโดยงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ ได้จัด ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปและครอบคลุมถึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่โดยสภาวิชาชี พบัญชี รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการ
เงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้จึงเชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบต่างๆ ไว้
อย่างครบถ้วน และมีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
ไว้ โปร่ งใสและเชื่อถือได้

นายสมชัย วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

นายปรีชา อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการ

นายประภาส ชุ ติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร

นายสมชัย วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์

ดร.สุ ภสร ชโยวรรณ
กรรมการ

นายชนะชัย ชุ ติมาวรพันธ์
กรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จัดการ

7

รายงานประจําปี 2558

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
กรรมการ

นายเฉลิมชัย ว่ องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการบริหาร

นายธนดล สุ จภิ ญ
ิ โญ
กรรมการบริหาร

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
8

นายธนดล สุจนายเอนก
ภิ ญิ โญ คําชุ่ ม
กรรมการบริกรรมการตรวจสอบ
หาร

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร

รายงานประจําปี 2558

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าํ เข้าวัตถุดิบจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และแคนาดา
เพือ่ นํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีและจําหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ โดยบริ ษทั ฯ ใช้กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน
ถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชัว่ โมงเพื่อให้มนั่ ใจในคุณภาพของสิ นค้า รวมทั้งกระบวนการผลิตตามหลักสุ ขลักษณะที่ดี
(Good Manuffacturing Practices : GMP) ภายใต้ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดควบคุมวิกฤตของแป้ งสาลี (Hazard Analysis
and Critical Control Point : HACCP) อีกทั้งยังคํานึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็ นสําคัญ จนทําให้แป้ งสาลีทุกกระสอบของ
บริ ษทั ฯ ได้รับการยืนยันคุณภาพจาก ISO 22000 : 2005 (Food Safety) ทั้งนี้ ยังมีมาตรการการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability
Measures) เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจสู งสุ ดในคุณภาพของแป้ งสาลีทุกกระสอบ รวมถึงการได้รับการรับรองเครื่ องหมาย HALAL
โดยปั จจุบนั มีกาํ ลังการผลิต 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายของบริ ษทั ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เรา” คือผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ
พันธกิจ
1. มุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพสูงสุ ดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม
2. ส่ งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3. ให้ความสําคัญเรื่ องผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผูถ้ ือหุ ้น ด้วยอัตราการเติ บโตของผลกําไรที่ อยู่ในระดับสู ง
อย่างต่อเนื่อง
4. เป็ นแบบอย่างในด้านความเป็ นมืออาชีพ ความโปร่ งใส และการดําเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. เป็ นแบบอย่างในการดําเนินธุ รกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสํานึ กความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. บริ ษทั ฯ จะผลักดัน ให้โ รงงานสามารถใช้ก าํ ลังการผลิ ต ที่ มี อยู่ไ ด้อย่า งเต็ม ที่ เพื่ อให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิผล และเพือ่ ให้บริ ษทั ฯ มีสินค้ามากพอสําหรับรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้
2. บริ ษทั ฯ มีแผนในการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่เน้นเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
รายใหญ่ให้ครอบคลุมผูป้ ระกอบการขนาดกลางและเล็กให้มากขึ้น รวมถึงผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย เพื่อลดการกระจุก
ตัวในกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า
ให้ครอบคลุ มในต่ างจังหวัดเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มุ่ งเน้นจําหน่ ายสิ นค้าให้ลูกค้าในกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล ซึ่ งในการขยายฐานลูกค้าดัง กล่ า วจะทําให้บริ ษ ทั ฯ มี ช่ องทางในการเพิ่ม ฐานรายได้ของบริ ษ ทั ฯ
ได้ต่อไป ทําให้อตั รากําไรเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้มากขึ้น
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

3. บริ ษทั ฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาสิ นค้าใหม่ ๆ ออกมาจําหน่ ายให้มากกว่าปั จจุบนั รวมถึงการพัฒนาสิ นค้าที่มีอยู่
ให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถจําหน่ ายสิ นค้าที่ราคาสู งขึ้นได้ ซึ่ งในการดําเนิ นการดังกล่าว
จะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้เพิม่ สูงขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้มากยิง่ ขึ้น
ประวัติความเป็ นมาและการเปลีย่ นแปลงพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “TMILL”) เดิมชื่อ บริ ษทั ไทยชูการ์คลังสิ นค้า จํากัด ก่อตั้ง
โดยการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานนํ้าตาล ได้แก่ กลุ่มโรงงานในเครื อบริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) บริ ษทั
ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2520 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจํานวน 10 ล้านบาท ดําเนิ นธุ รกิ จคลังสิ นค้าโดยรั บฝากสิ นค้านํ้าตาลทรายดิ บและนํ้าตาล
ทรายขาวเป็ นสิ นค้าหลัก ต่อมาในเดือนเมษายน 2534 บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) (“TSTE”) ได้เข้าซื้อหุน้ จาก
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ภายในเครื อบริ ษทั ของ TSTE ทําให้ TSTE ถือหุน้ ในสัดส่ วน
ร้อยละ 61.30 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว และบริ ษทั ฯ มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TSTE ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
ต่อมาในปี 2544 บริ ษทั ฯ ได้ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสิ นค้า และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ นบริ ษทั
ไทยชูการ์ อินเตอร์เทรด จํากัด ดําเนินธุรกิจให้ TSTE เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ คลังสิ นค้าเทกอง ใช้พกั สิ นค้านํ้าตาลทรายดิบรอ
ขนถ่ายขึ้นเรื อเดินสมุทร และในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท เปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั ที เอส ฟลาว
มิลล์ จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจโรงงานแป้ งสาลี โดยในการเพิ่มทุนครั้งนี้ TSTE ได้ซ้ื อหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จึงทําให้สัดส่ วนการ
ถือหุน้ เพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 97.13 ของทุนจดทะเบียนใหม่
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด และเริ่ มดําเนินการ
ธุ รกิ จโรงงานแป้ งสาลีในเดื อนมิถุนายน 2550 ต่อมาในเดือนกันยายน 2550 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาท
เป็ น 400 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถือหุน้ ของ TSTE ปรับเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 98.82 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว และเมื่อเดือน
ธันวาคม 2552 ผูบ้ ริ หารของ TSTE มีความประสงค์จะนําบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด เอ็ม เอ
ไอ”) จึงได้ทาํ การปรับโครงสร้างทุนของบริ ษทั ฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็ น 200 ล้านบาท โดยการลดจํานวน
หุน้ ลงเหลือ 2 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ต่อมาในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็ น 1 บาทต่อหุน้ รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท
โดยออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน 85 ล้านหุน้ เพื่อเตรี ยมเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั ประชาชน ทําให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
เป็ น 285 ล้านบาท เป็ นทุนชําระแล้วจํานวน 200 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวน 200 ล้านหุน้
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริ ษทั
สามารถเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 85 ล้านหุ ้นต่อประชาชนทัว่ ไปได้ บริ ษทั ฯ จึ งได้เสนอขายหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
ตามสิ ทธิ Pre-emptive right โดยเปิ ดให้จองซื้ อในวันที่ 9, 12 และ 13 พฤศจิกายน 2555 และเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป ในวันที่
14-16 พฤศจิ กายน 2555 ต่อมาบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิ ม 200 ล้านบาท เป็ น 285 ล้านบาท
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้สั่งรับหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยน โดยให้มีผลตั้งแต่ ว นั ที่ 23 พฤศจิ กายน 2555 เป็ นต้นไป ส่ งผลให้หุ้นสามัญของบริ ษทั จํานวน
285,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เริ่ มทําการซื้ อขายได้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน
2555 เป็ นต้นไป โดยจัดอยูใ่ นหมวดธุรกิจขนาดกลาง และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์วา่ TMILL
ภายหลังจากที่มีการดําเนิ นการธุรกิจโรงงานแป้ งสาลีดว้ ยกําลังการผลิต 250 ตันข้าวสาลีต่อวัน และมีการใช้กาํ ลังการ
ผลิตจนเต็มกําลัง บริ ษทั ฯ จึงได้ลงทุนขยายกําลังการผลิตเพิม่ อีกเท่าตัวเป็ น 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้มีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนอีก 114 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2558 เพื่อ
จําหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม 57 ล้านหุน้ และรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TMILL – W1 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็ น 399 ล้านบาท และทุนรับชําระแล้วเป็ น 342 ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2558
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
โครงสร้างบริ ษทั
ณ วันที่ 4 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ดังนี้

บริษทั นํา้ ตาลขอนแก่ น จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 2,205 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว 2,205 ล้ านบาท
ร้อยละ 23.82
บริษทั ไทยชู การ์ เทอมิเนิล้ จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 145 ล้านบาท
ทนชําระแล้ ว 145 ล้ านบาท
ร้อยละ 69.34

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 399 ล้านบาท
ทุนชําระแล้ว 342 ล้ านบาท
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้
โครงสร้ างรายได้ แยกตามสายผลิตภัณฑ์
ประเภทของรายได้
แป้ งสาลี
รําข้าวสาลี

2556
ล้านบาท ร้ อยละ
981.5
88.4

2557
ล้านบาท ร้ อยละ
965.2
88.0

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,116.6
86.8

121.9

11.0

127.8

11.7

156.4

12.1

จมูกข้าวสาลี และข้าวสาลี

3.5

0.3

0.9

0.1

0.1

0

รายได้อื่น*

3.1

0.3

3.3

0.3

13.7

1.1

รายได้รวม

1,110.0

100.0

1,097.3

100.0

1,286.8

100.0

หมายเหตุ : *รายได้อื่นประกอบด้วยกําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้เงินรางวัลในการทํางานเสร็ จก่อนเวลา (เงินรางวัลที่ได้รับจากบริ ษทั เดินเรื อ
ในกรณี ขนสิ นค้าได้เสร็ จก่อนเวลาที่กาํ หนด) ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายข้าวเสี ย และขายรําเสี ย

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี โดยสั่งเมล็ดข้าวสาลีซ่ ึงเป็ นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมด เพื่อมา
ทําการโม่เป็ นแป้ งสาลี โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อให้ได้แป้ งสาลีที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากําหนด ซึ่ งแป้ งสาลีที่บริ ษทั ฯ ผลิตได้มีท้ งั แบบโปรตีนสูงและแบบโปรตีนตํ่า โดย
แป้ งสาลีแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบผลิตสิ นค้าที่แตกต่างกัน หากเป็ นแป้ งสาลีโปรตีนสู งจะเหมาะสําหรับผลิต
บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้ งสาลีโปรตีนตํ่าจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้กซาลาเปา
ปาท่องโก๋ หรื อแป้ งอเนกประสงค์ บริ ษทั ฯ จําหน่ายแป้ งสาลีภายใต้ตราสิ นค้าของบริ ษทั กว่า 10 ตราสิ นค้า อาทิเช่น แป้ งบะหมี่
สด-ตราเส้นหยก แป้ งบะหมี่สด-ตราเส้นเหลือง แป้ งขนมปัง-ตราปั งแดง แป้ งขนมปั ง-ตราปั งเหลือง แป้ งอาหารสัตว์-ตรากุลา
แดง เป็ นต้น โดยมีขนาดบรรจุแป้ งสาลีแบ่งเป็ น 2 ขนาด ได้แก่ ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และแบบรถเบ้าท์ขนาด 10,000 กิโลกรัม
โดยมีโครงสร้างรายได้ในเชิงยอดขายและปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีแต่ละชนิด ดังนี้
- โครงสร้างรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ต้ งั แต่ปี 2556 จนถึงปี 2558
2556
2557
2558
ประเภทของรายได้
ล้านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
แป้ งบะหมี่สด
250.0
25.46
209.3
21.7
193.1
17.3
แป้ งบะหมี่ กึ่งสําเร็ จรู ป
245.9
25.04
142.3
14.7
87.9
7.9
แป้ งขนมปัง
223.8
22.80
297.8
30.9
391.5
35.1
แป้ งอเนกประสงค์
123.4
12.57
121.6
12.6
135.8
12.2
แป้ งทําบิสกิต
111.9
11.40
142.2
14.7
200.6
18.0
แป้ งทําอาหารสัตว์
18.7
1.90
44.0
4.6
98.3
8.8
แป้ งชนิดอื่น ๆ
7.8
0.06
8.0
0.8
9.2
0.8
รวมรายได้ จากการจําหน่ายแป้ งสาลีท้ งั หมด
981.5
100.0
965.2
100.0 1,116.6
100.0
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
- ปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีแต่ละชนิดตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2558
ประเภท
2556
ตัน
ร้ อยละ
แป้ งบะหมี่สด
13,758
23.94
แป้ งบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป
16,208
28.21
แป้ งขนมปัง
11,628
20.24
แป้ งอเนกประสงค์
7,481
13.02
แป้ งทําบิสกิต
6,908
12.02
แป้ งทําอาหารสัตว์
1,164
2.03
แป้ งชนิดอื่น ๆ
314
0.54
รวมปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีท้ งั หมด
57,461
100.0

2557
ตัน
11,961
9,497.6
16,229.5
7,692.9
9,176.1
2,829.8
316.4
57,703.4

2558
ร้ อยละ
20.7
16.5
28.1
13.3
15.9
4.9
0.5
100.0

ตัน
11,508
6,229
22,092
8,934
13,337
6,928
362
69,391

ร้ อยละ
16.6
9.0
31.8
12.9
19.2
10.0
0.5
100.0

สําหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งประเภทได้ดงั นี้
1) แป้งบะหมีส่ ด
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีสาํ หรับทําเส้นบะหมี่แบบจีนภายใต้ตราสิ นค้าเส้นหยก ซึ่งมีปริ มาณโปรตีนร้อยละ
11-13 และแป้ งสาลีสาํ หรับทําเส้นบะหมี่แบบญี่ปุ่นภายใต้ตราสิ นค้าเส้นเหลืองและมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 10-11 โดย
คุณสมบัติของแป้ งสาลีจะทําให้บะหมี่มีความเหนียว ยืดหยุน่ ดี มีความอ่อนนุ่มและมีสีสวย
2) แป้งขนมปัง
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีสาํ หรับทําขนมปั งภายใต้ตราสิ นค้าปั งแดง ซึ่ งเป็ นแป้ งที่มีปริ มาณโปรตีนสูงอยูท่ ี่
ร้อยละ 13-14 และมีปริ มาณกลูเต็นสู ง ซึ่งกลูเต็นเป็ นโปรตีนที่สกัดจากแป้ งสาลี โดยคุณสมบัติจะมีความเหนียว และยืดหยุน่ ดี
ดูดซึมนํ้าได้มาก ทนทานต่อการนวดและการหมัก ทําให้ขนมปังมีคุณภาพดีได้รูปทรง มีขนาดใหญ่ และเนื้อละเอียดเหนียวนุ่ม
3) แป้งบะหมี่กงึ่ สํ าเร็จรู ป
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีสาํ หรับทําบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปภายใต้ตราสิ นค้าเส้นทอง ซึ่งมีปริ มาณโปรตีนร้อยละ
10-12 โดยคุณสมบัติของแป้ งสาลีจะทําให้บะหมี่มีความเหนียว นุ่ม สี เหลืองอ่อน น่ารับประทาน
4) แป้งบิสกิต
บริ ษ ทั ฯ ผลิ ต และจํา หน่ ายแป้ งสาลี สํา หรั บ ทําบิ สกิ ต ภายใต้ต ราสิ น ค้ากัง หัน ซึ่ งมี ปริ ม าณโปรตี นค่ อ นข้า งตํ่า ถึ ง
ปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 9-10 โดยแป้ งดังกล่าวมีความเหนี ยวและดูดซึ มนํ้าที่พอเหมาะสําหรับทําบิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่
วอฟเฟิ ล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมทอดต่าง ๆ
5) แป้งเอนกประสงค์
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีเอนกประสงค์ภายใต้ตราสิ นค้าลูกกลิ้ง ซึ่ งเป็ นแป้ งที่มีปริ มาณโปรตีนปานกลาง
ประมาณร้ อยละ 10-11 มีความเหนี ยว ยืดหยุ่น และดูดซึ มนํ้าพอเหมาะ ใช้ทาํ ขนมได้หลากหลายชนิ ด เช่ น บะหมี่ ปาท่องโก๋
โดนัท โรตี เค้ก คุก้ กี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟเฟิ ล ซาลาเปา และขนมทอดต่าง ๆ
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6) แป้งอาหารสั ตว์
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ ายแป้ งสาลีสําหรั บใช้ผสมอาหารสัตว์ภายใต้ตราสิ นค้ากุลาแดง เช่ น อาหารกุง้ อาหารปลา
อาหารสุ นขั เป็ นต้น ซึ่งมีปริ มาณโปรตีนในสัดส่ วนร้อยละ 13
7) อืน่ ๆ
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีที่มีคุณสมบัติสาํ หรับนําไปทําอาหารต่างๆ ได้อีกมากมาย คือ
1) แป้ งสาลีสาํ หรับทําซาลาเปา ภายใต้ตราสิ นค้าต้าหลงเปา ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนตํ่าอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ ง มีสีขาว
ละเอียด เบา ปริ มาณเถ้าตํ่า มีความเหนียวน้อย เหมาะสําหรับนําไปทําซาลาเปา เค้ก คุก้ กี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่
เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
2) แป้ งสาลีสาํ หรับทําปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสิ นค้าคู่โก๋ โดยมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 11-13 ดูดซึ มนํ้าดีมาก
มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทําให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมนํ้ามัน
3) แป้ งสาลีสาํ หรับทําเค้ก ภายใต้ตราสิ นค้า หัวใจ เช่น บัตเตอร์เค้ก สปั นจ์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก เป็ นต้น โดยแป้ งสาลี
ดังกล่าวจะมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดนํ้า นํ้าตาล ไขมันได้มาก และ
ช่วยให้การผสมส่ วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทําให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
4) แป้ งขนมปั งโฮลวีท ภายใต้ตราสิ นค้า ปั งทอง แป้ งสําเร็ จรู ปสําหรับทําขนมปั งโฮลวีท มีปริ มาณโฮลวีทสู งถึง
ร้อยละ 50 สามารถนําไปผลิตขนมปั งได้ง่ายและได้เนื้อขนมปั งเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ
และสารต้านอนุมูลอิสระสําหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ
ปั จจัยที่สาํ คัญในการดําเนินธุ รกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีมาจากการถูกควบคุมของหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน
ได้แก่ 1) กรมการค้าภายใน และ 2) กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมการค้าภายในได้กาํ หนดให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมราคา
จําหน่าย และให้ผปู ้ ระกอบการต้องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ เรื่ อง การแจ้งต้นทุน
ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้ งสาลี เพื่อที่หน่วยงานราชการจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาให้ราคาเป็ นธรรม
และป้ องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้ผปู ้ ระกอบการไม่สามารถขึ้นราคาขายให้สูงกว่าราคาที่
ผูป้ ระกอบการแจ้งได้ ดังนั้น หากราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น จนทําให้ราคาขายสิ นค้าสู งกว่าราคาขายที่ได้แจ้งไว้
โรงงานผลิตแป้ งสาลีไม่สามารถผลักภาระต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้ท้ งั หมด เนื่ องจากมี ขอ้ จํากัดในการปรับขึ้นราคา ซึ่ งโรงงาน
จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อนจึงจะปรับขึ้นราคาได้รวมถึงเรื่ องความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค เนื่องจากแป้ งสาลี
เป็ นวัตถุดิบหลักในการนําไปผลิตสิ นค้ามากมายที่เราบริ โภคในแต่ละวัน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุ ขมีบทบาทที่สําคัญในการ
ดําเนินการให้โรงงานสามารถผลิตสิ นค้าที่ปลอดภัยตรงตามสุขลักษณะทุกอย่าง
การตลาด ภาวะการแข่ งขัน และแนวโน้ มอุตสาหกรรม
ปัจจุบนั คนไทยนิยมบริ โภคขนมปั งมากขึ้น เพราะขนมปั งเป็ นเมนูอาหารที่หารับประทานได้ง่ายและสะดวกในการซื้ อ
รวมทั้งยังมีราคาที่ไม่แพง หาซื้อได้ง่าย ประกอบกับธุรกิจขนมปั งมีอยูห่ ลายแบรนด์มาทําตลาด เพื่อสร้างสี สันและเพิ่มทางเลือก
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค รวมถึงตลาดบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปขยายตัวขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา ส่ งผลให้ตลาดมีความต้องการแป้ งสาลีเป็ นจํานวนมาก
เพือ่ ไปผลิตเป็ นสิ นค้า โดยยังไม่รวมความต้องการการนําแป้ งสาลีไปผลิตสิ นค้าชนิดอื่น
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ลักษณะการตลาด
เนื่ องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าแปรรู ปนําไปผลิตสิ นค้าให้แก่ผบู ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ จะเน้นการผลิตและจําหน่าย
สิ นค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์แปรรู ปแป้ งที่ทนั สมัย เพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตสู ตรแป้ งอย่างแม่นยํา สะอาด
และถูกสุ ขลักษณะ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการผลิตสิ นค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า โดยผลิตแป้ งสาลี ตามสู ตรเฉพาะของบริ ษทั ฯ รวมถึ งการให้บริ การผลิ ตแป้ งสาลีตามสู ตรเฉพาะที่ ลูกค้าต้องการ
(Tailor-Made Flour) และมีการคิดค้นแป้ งสาลีสูตรใหม่ (Novel Products) เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
นอกจากการพัฒนาคุณภาพของสิ นค้า ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ ได้มีการศึกษาการเคลื่อนไหว
ของตลาด ทําการวิเคราะห์คู่แข่งขันและคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามากําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
ที่เหมาะสม
กลยุทธ์การแข่งขัน
ถึงแม้ว่าบริ ษทั ฯ จะเพิ่งเริ่ มดําเนิ นธุ รกิจโรงงานผลิตแป้ งสาลีเมื่อกลางปี พ.ศ. 2550 แต่หากพิจารณาจากปริ มาณการ
ขายสิ นค้าแล้วพบว่า บริ ษทั ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลยุทธ์การแข่งขันในทางการตลาดมีความสําคัญมากที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ
สามารถเพิ่ม ยอดขายได้ มุ่ งเน้นการส่ งมอบสิ นค้าที่ มีคุณภาพ การให้การบริ การที่ เน้นการเอาใจใส่ ความต้องการของลูกค้า
ดังนั้นในด้านการตลาดบริ ษทั ฯ จึงมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยแบ่งออกได้ ดังนี้
1) กลยุทธ์ ด้านคุ ณภาพ บริ ษทั ฯ เลื อกใช้อุป กรณ์ เครื่ องจัก รที่ ทนั สมัย ใช้ระบบแปรรู ปแป้ งสาลี อ ตั โนมัติ ซึ่ งมี
ความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้ งสาลีสูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยํา สะอาดและถูกสุ ขลักษณะ รวมถึงการมีฝ่าย
ประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิต ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ข้ นั
สุ ดท้ายก่อนการส่ งมอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็ นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการ
รับวัตถุดิบฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่ มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุกๆ 2 ชัว่ โมง สําหรับกรณี ที่ซ้ื อแบบเทกองและเก็บตัวอย่างจากรถ
ทุกคัน กรณี ซ้ื อเป็ น Container เพื่อนํามาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้า สําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจะมี
การสุ่ ม เก็บ ตัว อย่างเพื่ อวิ เคราะห์ ค่าอื่ น ๆ เพิ่ มเติ ม ได้แก่ กลูเ ตน ตรวจดู สีแป้ ง วิ เคราะห์ เชื้ อจุ ลินทรี ย ์ และทํา Baking test
(นําแป้ งมาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าจะนําไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้ งที่ผลิตเรี ยบร้อยให้เก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสภาวะ
อากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็ นต้น
2) กลยุทธ์ ด้านบริ การ พนักงานขายจะเน้นการเอาใจใส่ ความต้องการของลูกค้าเป็ นสําคัญ และมีการสอบถามลูกค้า
เพื่อประเมินคุณภาพสิ นค้าว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรื อไม่ รวมถึงมีแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทาํ การวิเคราะห์
วิจยั หาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าให้เลือกที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการให้บริ การ
หลังการขาย หลังจากส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว หากสิ นค้ามีปัญหาบริ ษทั ฯ จะรี บส่ งฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจหาสาเหตุ
ให้กบั ลูกค้า และจะรี บดําเนินจัดส่ งสิ นค้าใหม่ให้ลกู ค้าไม่เกิน 7 วัน
3) กลยุทธ์ ด้านราคา ในช่วงเริ่ มเปิ ดดําเนิ นธุ รกิ จ การใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาถือเป็ นกลยุทธ์ที่สําคัญ เนื่องจากบริ ษทั ฯ
เพิ่งเริ่ มดําเนินธุรกิจไม่นานต้องสร้างฐานลูกค้าให้เข้มแข็งเพื่อจะเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไป ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงจําเป็ นต้อง
จําหน่ายสิ นค้าในราคาที่จูงใจต่อลูกค้าในช่วงแรก และปั จจุบนั ได้ปรับราคาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้าที่ลูกค้า
ได้รับ
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
เนื่ องจากแป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลักที่จาํ เป็ นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภท ซึ่ งลูกค้าแต่ละ
ประเภทจะนิยมซื้ อแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จะผลิตแป้ งสาลีตาม
สู ตรเฉพาะของบริ ษทั ฯ และผลิตตามสูตรเฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการ (Tailor-Made Flour) เพื่อสามารถรองรับตามความต้องการ
ของลูกค้าที่หลากหลายได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อแป้ งสาลีโปรตีนสู ง คิดเป็ นสัดส่ วนรายได้ประมาณร้ อยละ 75 ของรายได้รวม
ได้แก่ ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป ผลิตบะหมี่สด ผลิตขนมปั ง และผลิตอาหารสัตว์ ส่ วนแป้ ง
สาลีโปรตีนตํ่า คิดเป็ นสัดส่ วนรายได้ร้อยละ 25 จะเป็ นผูป้ ระกอบกิจการรายย่อย ได้แก่ ร้านเบเกอรี่ ร้านขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว
ขนมอบนานาชนิด ซาลาเปาและปาท่องโก๋
ลักษณะลูกค้าของบริ ษทั ฯ จะสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มลูกค้าที่สงั่ ซื้อสิ นค้าเป็ นครั้ง โดยไม่มีการผูก
สัญญาระยะยาว ซึ่งกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้บริ ษทั ฯ จะทําการส่ งใบเสนอราคาล่าสุ ดไปให้ตามสิ นค้าที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการสั่งซื้ อ
และ 2) กลุ่มลูกค้าที่มีการผูกสัญญาเป็ นรายไตรมาส โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ บริ ษทั ฯจะมีการส่งใบเสนอราคาไปเช่นกัน แต่จะ
ระบุให้ชดั เจนว่าราคาที่นาํ เสนอเป็ นราคาที่ครอบคลุมช่วงระยะเวลาใด และในแต่ละเดือนจะมีปริ มาณการจัดส่ งมากน้อยเพียงใด
และรวมของทั้งสัญญาจะมีปริ มาณเท่าใด โดยจะมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นข้อมูลล่าสุ ดให้กบั ลูกค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยที่
ผ่านมาบริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนยอดขายของลูกค้าแต่ละประเภทอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลําดับ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1)โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตบะหมี่สาํ เร็ จรู ป ผลิตบะหมี่สด ผลิตขนมปัง และผลิตอาหารสัตว์ 2) ผูข้ ายส่งหรื อยี่ปั๊วรายใหญ่ และ 3) ผูใ้ ช้แป้ งสาลีขนาด
กลางและย่อม (SME) บริ ษ ทั ฯ มี ก ารให้เ ครดิ ต ในการชํา ระค่ าสิ น ค้าประมาณ 15-60 วัน ซึ่ ง ขึ้น อยู่กับ ลู กค้า แต่ ละประเภท
โดยพื้นที่กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่จะอยูบ่ ริ เวณกรุ งเทพมหานคร และเขตปริ มณฑล รวมไปถึงแถบภาคตะวันออก
นโยบายการกําหนดราคา
แป้ งสาลีที่บริ ษทั ฯ จําหน่ ายมี หลายประเภท โดยแยกเป็ นแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนสู งและโปรตีนตํ่า แป้ งสาลีที่มี
ปริ มาณโปรตี นสู งสามารถแบ่งได้หลายชนิ ด ได้แก่ แป้ งบะหมี่ ก่ ึงสําเร็ จรู ป แป้ งบะหมี่ สด แป้ งขนมปั ง และแป้ งอาหารสัตว์
ส่ วนแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนตํ่าเป็ นแป้ งสาลีจาํ พวกแป้ งเอนกประสงค์ บิสกิต เค้ก ซาลาเปา และปาท่องโก๋ จากคุณสมบัติที่
แตกต่างกันจึงมีผลต่อต้นทุนการผลิตของแป้ งสาลี ทําให้ราคาขายสิ นค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันรวมถึงบริ ษทั ฯ ต้องคํานึงถึง
กลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ ว่าเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรื อเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก
บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายในการกําหนดราคาแป้ งในลักษณะต้นทุนในการผลิตบวกด้วยอัตรากําไรตามที่คณะกรรมการบริ หารได้
กําหนดไว้ โดยจะพิจารณาราคาขายสิ นค้าของผูป้ ระกอบการรายอื่นประกอบด้วย ซึ่ งในการตั้งราคาขายดังกล่าวต้องไม่เกินราคา
ขายที่บริ ษทั ฯ แจ้งกับกรมการค้าภายในไว้
การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย
ลักษณะการขายของบริ ษทั ฯ จะเน้นการขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะสั่งสิ นค้าเป็ นล็อต โดยมีการกําหนดราคา
ล่วงหน้าเป็ นระยะสั้น ๆ และบริ ษทั ฯ จะทยอยจัดส่ งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการตามราคาที่ตกลงไว้ โดยการชําระเงินมีท้ งั แบบ
การให้เครดิตทางการค้า และแบบเงินสด ในการขายตรงดังกล่าวบริ ษทั ฯ มีทีมงานขายของบริ ษทั เอง โดยจะเน้นกรุ งเทพและ
ปริ มณฑลเป็ นหลัก ในปี 2558 มีทีมงานขายจํานวน 6 คน ดูแลลูกค้ากว่า 300 ราย ซึ่งพนักงานขายมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
และชํานาญในด้านการขาย โดยทําหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ส่ งหรื อ
ยีป่ ั๊ วจะเป็ นช่องทางในการจัดจําหน่ายสิ นค้าเพื่อให้สินค้ากระจายถึงผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
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ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตข้าวสาลีและแป้ งสาลีในตลาดโลก
ผลผลิตข้าวสาลีทวั่ โลกในปี 2558 มีการคาดการณ์ที่จะไปถึง 735
ล้านตัน มากขึ้นกว่าในปี 2557 เกือบ 2 ล้านตัน ซึ่ งส่ วนใหญ่ส่งออกจาก
ออสเตรเลีย, จีน,โมร็ อกโก, ตุรกี, ยูเครน และสหรัฐอเมริ กา
การค้า โลก ในปี 2558/2559 (กรกฎาคม/มิ ถุ น ายน) มี ก าร
คาดการณ์ ที่ 150 ล้านตัน ตํ่ากว่าปี 2557/2558 ถึ งเกื อ บ 6 ล้านตัน หรื อ
ประมาณร้อยละ 4 ส่ วนใหญ่หดตัวจากความผันผวนของฤดูกาลที่ผ่านมา
ในเอเชี ยและแอฟริ กาเหนื อ การได้รับแรงสนับสนุนจากการที่สกุลเงิน
อ่อนแอ การส่ งออกจากรัสเซี ย และยูเครน คาดว่าจะถึงจุดสู งสุ ดใหม่ในปี
2558/2559 ในขณะที่ การส่ งออกจากประเทศแคนาดาและสหภาพยุโรป
ลดลง
การใช้ขา้ วสาลีรวมในปี 2558/2559 คาดว่าจะถึ ง 727 ล้านตัน
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2.0 จาก 2557/2558 อาหารสัตว์คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2
หรื อ 144 ล้านตัน ความต้องการส่ วนใหญ่อยูใ่ นเอเชียและอเมริ กาเหนือ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาคาดการณ์ว่าการบริ โภคจากข้าวสาลีจะเพิ่มขึ้นอย่าง
มากจากฤดูกาลที่ ผ่านมา สื บเนื่ องจากปี นี้ ผลผลิตมี คุณภาพตํ่าในสหภาพ
ยุโรปที่มีการขายข้าวในประเทศ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ) คาดว่าจะ
ลดลงกว่าในปี 2557/2558 การใช้ขา้ วสาลี สําหรั บอาหารสัตว์คาดว่าจะ
เพิม่ ขึ้น ทั้งๆ ที่ผลผลิตข้าวสาลีจะลดลงเล็กน้อยในปี นี้
มี ก ารคาดการณ์ ว่ า สิ้ น ฤดู ก าลปี 2559 จะมี ข ้า วสาลี ค งเหลื อ
เพิ่มขึ้นถึงระดับสู งสุ ดในรอบ 13 ปี ขึ้นอยู่กบั การคาดการณ์ในปั จจุบนั ว่า
ข้า วสาลี ทั่ว โลกจะมี ก ารใช้ในปี 2558/2559 สู ง ขึ้น ร้ อ ยละ 28.9 สู ง สุ ด
นับตั้งแต่ปี 2554/2555 (ข้อมูล Food Outlook October 2015 ของ FAO)

ราคาข้าวสาลีโลกยังคงตํ่ากว่าระดับราคาขายในปี ก่อน
จากความกดดั น ที่ มี ค วามต้ อ งการขายจํา นวนมาก ความ
ไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของสภาพอากาศที่เลวร้ายต่อพืช
ในช่วงขั้นตอนการเจริ ญเติบโตที่สาํ คัญ ก่อให้เกิดการเพิ่มราคา
ขึ้นแบบสูงชันก่อนที่จะเริ่ มต้นฤดูกาลในเดือนกรกฎาคม

ที่มา : Food Outlook October 2015 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
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ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทย
ปั จจุบนั คนไทยมีความคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลีเป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นขนมปั ง บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป บะหมี่สด
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ต่าง ๆ อาทิเช่ น เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ ขนมขบเคี้ยวและอื่นๆ ทําให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลี
ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่ งเป็ นธัญพืชที่เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นและ
ไม่ สามารถปลูกได้ในประเทศ ประเทศไทยจึ งจําเป็ นต้องมี การนําเข้าจากต่ างประเทศ โดยประเทศไทยสามารถนําเข้าได้
ทั้งในรู ปของข้าวสาลีและแป้ งสาลี โดยข้าวสาลีและแป้ งสาลีที่นาํ เข้าจากแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยปกติขา้ ว
สาลีแบ่งได้ 2 จําพวก ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) ซึ่ งแป้ งที่ได้จากข้าวเมล็ดแข็ง
จะมีโปรตีนสู งในขณะที่แป้ งที่ได้จากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนตํ่า ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องทําการวิเคราะห์คุณภาพของข้าว
สาลี ก่อนว่ ามี ความเหมาะสมจะนํามาแปรรู ปเป็ นผลิต ภัณ ฑ์ประเภทใดเพื่อง่ ายต่ อการสั่งซื้ อ ข้าวสาลี ที่ประเทศไทยสั่งซื้ อ
เป็ นประจํา ได้แก่
- Hard Wheat จากสหรัฐอเมริ กา ได้แก่ Dark Northern Spring (“DNS”) และ Hard Red Winter (“HRW”)
- Soft Wheat จากสหรัฐอเมริ กา ได้แก่ Western White และจากออสเตรเลีย ได้แก่ Australian Standard White
ปกติ ประเทศไทยมีการนําเข้าข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลียเป็ นหลัก รองลงมาเป็ นยูเครนและ
แคนาดา และมี บางส่ วนนําเข้าจากประเทศภายในทวีปเอเชี ยด้วยเช่ นกัน แต่ เป็ นสัดส่ วนที่ น้อยเมื่ อเที ยบกับยอดสั่งซื้ อจาก
สหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย โดยราคาขายข้าวสาลีถูกกําหนดโดย Grain Exchange ในสหรัฐอเมริ กา แต่ในปี 2558 ข้าวสาลีถูก
นําเข้าจากยูเครนเป็ นอันดับหนึ่ง ตามด้วยฝรั่งเศสและบราซิ ล ส่ วนสหรัฐอเมริ กากับออสเตรเลียมียอดการนําเข้าลดลงอย่างมาก
ดูได้จากสถิติแหล่งและปริ มาณการนําเข้าข้าวสาลีของประเทศไทยในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2558 เป็ นดังนี้
ลําดับ

ประเทศ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

1

ออสเตรเลีย

369,563

449,969

76,036

2

อเมริ กา

606,521

500,109

189,880

3

ยูเครน

388,321

374,549

1,446,914

4

แคนาดา

250,037

107,850

134,090

5

อินเดีย

77,016

1,756

1,234

6

บราซิล

-

53,869

459,827

7

มอลโคว่า

-

8,778

15,835

8

ปากีสถาน

-

-

-

9

รัฐเซีย

-

483

-

10

ฝรั่งเศส

-

-

694,157

11

อื่นๆ

6

8

8
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นอกจากการนําเข้าในรู ปข้าวสาลีแล้ว ประเทศไทยมีการนําเข้าแป้ งสาลีดว้ ยเช่นกันโดยแหล่งนําเข้าแป้ งสาลีที่สําคัญ
ของไทยในปี 2558 ได้แก่ เวียดนาม ตุรกี ฟิ ลิปปิ นส์ ญี่ปุ่น และศรี ลงั กา โดยสถิติการนําเข้าสําหรับตลาดการนําเข้าแป้ งสาลี
ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2558 เป็ นดังนี้
ลําดับ

ประเทศ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

1

เวียดนาม

51,153

54,071

41,310

2

ตุรกี

32,507

20,009

28,349

3

จีน

9,134

865

1,136

4

ศรี ลงั กา

14,275

11,239

17,047

5

ญี่ปุ่น

14,332

12,486

10,904

6

ฟิ ลิปปิ นส์

15,610

15,181

17,200

7

สิ งคโปร์

11,211

10,651

10,450

8

สโลเวเนีย

4,485

4,987

11,092

9

ยูเครน

5,864

4,604

4,806

10

ออสเตรเลีย

3,823

3,953

3,044

11

รัสเซีย

2,772

3,672

3,074

12

ลัดเวีย

4,244

6,116

8,352

13

มาเลเซีย

3,320

2,607

3,194

14

เกาหลีใต้

2,071

2,274

15

ใต้หวัน

21

38

16

อื่น ๆ

3,197

12,421

4,224

การนําเข้าข้าวสาลีของประเทศไทย ส่ วนใหญ่จะนําเข้าข้าวสาลีเพื่อนํามาผลิตอาหาร โดยหลัก ๆ จะมาจาก 3 ประเทศ
ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และแคนาดา ดังนั้นเมื่อพิจารณาตัวเลขการนําเข้าข้าวสาลีจาก 3 ประเทศ และตัวเลขการนําเข้า
แป้ งสาลีในช่วงปี 2556 - 2558 พบว่าอัตราการใช้แป้ งสาลีโดยรวมยังมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในส่ วนของการอุดหนุนจากภาครัฐสําหรั บอุตสาหกรรมข้าวสาลีและแป้ งสาลีจะเป็ นในลักษณะการยกเว้นการเรี ยก
เก็บภาษีอากรขาเข้าข้าวสาลีและการลดพิกดั อัตราภาษีนาํ เข้าแป้ งสาลีในปี 2548 นอกจากนี้ จะเป็ นการคุม้ ครองในส่ วนของ
ผูบ้ ริ โภคมากกว่าไม่ว่าจะเป็ นการกําหนดให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมของกรมการค้าภายในหรื อการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุ ข นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้มีการทําข้อตกลงกับสมาชิ กเขตการค้าเสรี อาเซี ยน
(AFTA) ซึ่งมีผลทําให้ตอ้ งมีการลดภาษีนาํ เข้าของแป้ งสาลีเหลือร้อยละ 0 โดยมีผลเริ่ มบังคับใช้ต้ งั แต่ปี 2553 เป็ นต้นไป ทําให้มี
การแข่งขันด้านราคาสู งขึ้นและส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการโรงงานแป้ งสาลีที่ตอ้ งพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การให้เป็ นที่
พอใจของลูกค้าในขณะที่ตอ้ งรักษาระดับราคาที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน
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ภาวะการแข่งขัน
อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทยเริ่ มดําเนิ นการมากว่า 40 ปี โดยเริ่ มแรกมี ผูผ้ ลิตรวม 4 ราย ได้แก่ บมจ.
ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ (UFM) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2521 และได้ขอถอนหุ น้ จากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Delisting) แล้วตั้งแต่ปี 2553 บริ ษทั แหลมทองสหการ จํากัด บริ ษทั สยามฟลาวค้าแป้ ง จํากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมแป้ งข้าวสาลีไทย ต่อมาหลังจากปี พ.ศ. 2534 เป็ นต้นมามีผผู ้ ลิตเพิ่มขึ้นดังนี้ บริ ษทั บางกอก ฟลาว มิลล์
จํากัด บริ ษทั นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จํากัด บริ ษทั เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จํากัด บริ ษทั คิงส์ มิลลิ่ง จํากัด บริ ษทั แปซิฟิคฟลาวมิลล์
จํากัด และบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จํากัด (ผลิตเพื่อใช้เลี้ยงกุง้ โดยเฉพาะ) และบริ ษทั ที่เพิ่งประกอบอุตสาหกรรมแป้ ง
สาลี ได้แก่ บริ ษทั เพรซิ เดนท์ฟลาวมิ ลล์ จํากัด อย่างไรก็ตามในปั จจุ บนั กลุ่มโรงงานผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทยมี ท้ งั หมด
11 บริ ษทั (รวมบริ ษทั ด้วย) โดยแต่ละโรงงานมีกาํ ลังการผลิตอยูร่ ะหว่าง 250-1,500 ตันต่อวัน
สภาวะการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศส่ วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันกันในแง่
ของคุณภาพและการให้บริ การ หากเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่จะเน้นการใช้กลยุทธ์ราคาเป็ นหลัก นอกจากการแข่งขันภายใน
อุต สาหกรรมด้วยกันแล้วผูป้ ระกอบการยัง ต้องมี การดําเนิ นธุ ร กิ จแข่งขันกับผูป้ ระกอบการที่ นําเข้าแป้ งสาลี สําเร็ จรู ปจาก
ต่างประเทศด้วยเนื่ องจากก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกําหนดพิกดั อัตราภาษีขาเข้าของแป้ งสาลีในอัตราที่สูงถึงร้ อยละ 40
จึงทําให้อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีได้รับการคุม้ ครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบตั ิตามพันธะกรณี ขอ้ ตกลงกับสมาชิกเขตการค้า
เสรี อาเซี ยน (AFTA) รวมทั้งการทําสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทําให้เมื่อปี 2548 ไทยได้ลด
อัตราภาษีขาเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อต้นปี 2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้ งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ลดเหลือร้อยละ 0
ทําให้มีการนําเข้าแป้ งสาลีมากขึ้นโดยปี 2552 ก่อนลดอัตราภาษีประเทศไทยนําเข้าแป้ งสาลี จํานวน 113,052 ตัน ต่อมาปี 2553
ปรับเพิม่ ขึ้นเป็ น 173,107 ตัน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 และเพิ่มขึ้นอีกในปี 2554 2555 และลดลงในปี 2556 และปี 2557 ประมาณ
ร้อยละ 22 ร้อยละ 1 ร้อยละ 18 และร้อยละ 12 ตามลําดับ
หากพิจารณาจากสถิติปริ มาณการนําเข้าแป้ งสาลีในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมาที่ปรั บเพิ่มขึ้นแต่การนําเข้าแป้ งสาลีมีขอ้ ด้อย
ในแง่ของการควบคุมคุณภาพเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ ง ความเสี่ ยงจากความชื้น และมอด แมลงทําให้คุณภาพแป้ ง
สาลีไม่เป็ นไปตามที่ลกู ค้าต้องการได้ สําหรับบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากการนําเข้าดังกล่าวไม่มากนักเนื่องจากเป็ นกลุ่มลูกค้า
คนละกลุ่มกับของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่กลุ่มผูป้ ระกอบการที่นาํ เข้าแป้ งสาลีเองจะไม่เน้นการใช้แป้ งที่มีคุณภาพสําหรับการ
ผลิต จึงไม่ใช่ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีแผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าว
ดังนี้
- การเน้นคุณภาพของสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่ งอาจอันตรายต่อการบริ โภคได้
และให้ความสําคัญต่ อความต้องการของลูกค้า โดยบริ ษทั ฯ จะผลิตสิ นค้าตามสู ตรเฉพาะ (Tailor-Made Flour)
เพือ่ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และขยายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ ง และหากมี
การร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดําเนินการแก้ไขให้ลกู ค้าอย่างรวดเร็ วไม่เกิน 7 วัน
- ปริ มาณการสั่งซื้ อ ในการสั่งซื้ อแป้ งสาลีจากต่างประเทศจะต้องสั่งซื้ อในปริ มาณมาก ๆ และจําเป็ นต้องใช้เงิ น
จํา นวนมากในการสั่ ง ซื้ อ รวมถึ ง มี ส ถานที่ เ พี ย งพอในการรองรั บ ปริ ม าณแป้ งสาลี ที่ สั่ ง ซื้ อ ซึ่ งจะเหมาะกับ
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่เท่านั้น หากเป็ นผูป้ ระกอบรายย่อยในประเทศจะมีขอ้ จํากัดในเรื่ องสถานที่จดั เก็บ เม็ดเงิน
ที่ใช้ในการจัดซื้ อ ดังนั้นการสั่งซื้ อกับบริ ษทั ฯ ให้ความยืดหยุน่ กับลูกค้าได้มากกว่าทั้งในแง่ปริ มาณและสถานที่
จัดเก็บ ทําให้ลกู ค้าสามารถสัง่ ซื้อได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการได้

20

รายงานประจําปี 2558

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลีคือข้าวสาลี ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด โดยแหล่งวัตถุดิบ
หลักของบริ ษทั มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองแหล่งถือเป็ นแหล่งเพาะปลูกและส่ งออกข้าวสาลีที่ใหญ่
ที่สุดของโลก บริ ษทั ฯ มีการสั่งซื้ อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริ กาเป็ นส่ วนใหญ่โดยซื้ อแบบเทกอง (Bulk) ซึ่ งระยะเวลาในการ
จัดซื้อจะอยูใ่ นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี และจากออสเตรเลียเป็ นแบบตูค้ อนเทน
เนอร์ โดยจะจัดซื้อเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3-4 ครั้งขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณความต้องการในแต่ละช่วง ข้าวสาลีที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิต
มี 2 ประเภท ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และ ข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) แป้ งสาลีที่ทาํ จากข้าวเมล็ดแข็งมักจะ
มีโปรตีนในสัดส่ วนที่สูงประมาณ ร้อยละ 13-15 มีคุณสมบัติเนื้อเหนียว มักจะนําไปใช้ทาํ บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง
และอาหารสัตว์ แหล่งนําเข้าคือสหรัฐอเมริ กา ในขณะที่แป้ งสาลีที่ทาํ จากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนตํ่ากว่าร้อยละ 10-11 จะมี
ความเหนี ย วน้อย และมี ลักษณะเนื้ อนุ่ ม ส่ ว นใหญ่จ ะนํา ไปผลิ ต เค้ก ซาลาเปา ปาท่ อ งโก๋ และคุ ก กี้ โดยมี แหล่ ง นํา เข้า จาก
ออสเตรเลีย
สําหรับการบริ หารจัดการวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกําไรจากวัตถุดิบ และไม่มีการบริ หารจัดการวัตถุดิบ
ในลักษณะการเข้าทําสัญญา futures เนื่ องจากการตั้งราคาขายแป้ งจะปรับขึ้นลงตามราคาต้นทุนข้าว ซึ่ งลูกค้าเข้าใจดี สําหรั บ
ขั้นตอนการจัดซื้ อข้าวสาลีจากต่างประเทศจะเป็ นการซื้ อโดยผ่าน Trader ในต่างประเทศ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาซื้ อขาย
สิ นค้าล่วงหน้าที่ Grain Exchange Market ที่สหรัฐอเมริ กา ราคาที่บริ ษทั ฯ ซื้อส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ C&F ซึ่ งผูข้ ายจะมีหน้าที่
จัดหาเรื อขนส่ งจากต่างประเทศจนถึงประเทศไทย ส่ วนบริ ษทั ฯ จะรับผิดชอบค่าสิ นค้าและค่าประกันภัย หากสิ นค้าเกิดความ
เสี ยหายระหว่างทาง บริ ษทั ฯ จะได้รับชดเชยจากการทําประกันภัยไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี การควบคุมคุณภาพของข้าวสาลีเป็ น
วัตถุดิบหลักของบริ ษทั ฯ โดยเมื่อนําเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศแล้วจะมีการทําการตรวจสอบคุณภาพของข้าวสาลีโดยการสุ่ ม
ตรวจจากฝ่ ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของบริ ษทั ฯ ทุกครั้งเพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าที่สั่งซื้ อมีคุณภาพดีและเป็ นไปตาม
มาตรฐาน
ในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ โดยธรรมเนียมปฏิบตั ิของธุ รกิจโรงโม่แป้ ง บริ ษทั ฯ จะบริ หารคงคลังไม่ให้เกิน
4-6 เดือน เพราะถ้าบริ ษทั ฯเตรี ยมวัตถุดิบไว้นานกว่านั้น บริ ษทั ฯจะมีตน้ ทุนและข้อเสี ยเปรี ยบอย่างมาก เช่น บริ ษทั ฯ จะต้องแบก
รับภาระต้นทุนทางการเงินที่นาํ มาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ถ้าบริ ษทั ฯจัดเตรี ยมวัตถุดิบไว้มากเกินไป บริ ษทั ฯ จะมีความเสี่ ยงในกรณี ที่ราคาปรับตัวลดลงทําให้เสี ยเปรี ยบคู่แข่งได้อย่างไรก็
ตามในการจัด ซื้ อ ข้า วสาลี จ ากสหรั ฐ อเมริ ก าจะต้อ งซื้ อ แบบเทกอง โดยขนส่ งผ่า นเรื อ ขนาดใหญ่ ซ่ ึ งจํา เป็ นจะต้อ งสั่ ง ซื้ อ
ในประมาณมาก บริ ษทั ฯ จึงต้องหาแนวทางในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ ไม่ให้อยูใ่ นคงคลังนานเกินไป เพื่อเป็ นการลด
ความเสี่ ยงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในบางช่วงบริ ษทั ฯจึงมีความจําเป็ นจะต้องขายวัตถุดิบบางส่ วนให้กบั กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ที่มีความจําเป็ นต้องซื้ อวัตถุดิบอยู่แล้วเพื่อเป็ นการบริ หารคงคลังไม่ ให้เกิ น 4-6 เดื อนตามมาตรฐานที่วางเอาไว้
นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในส่ วนของโรงงานอาหารสัตว์ที่จาํ เป็ นจะต้องซื้อข้าวสาลีไปเลี้ยงสัตว์เพิม่ เติม
กระบวนการผลิต
บริ ษทั ฯ มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมีการเปรี ยบเทียบการผลิ ตที่ผลิตได้จริ งกับความ
ต้องการสิ นค้าของฝ่ ายขายว่าเป็ นไปตามแผนงานที่ได้กาํ หนดไว้เพื่อให้การควบคุมการผลิตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึง
มีการจัดทําประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิเช่น ข้าวสาลี สารเคมี เป็ นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการ
ผลิตและมาตรฐานที่กาํ หนด
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บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตเป็ นอย่างมากเนื่ องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯเป็ นสิ นค้าเพื่อการบริ โภค
ต้องยึดหลักความสะอาดเป็ นสําคัญ โดยในระหว่างการผลิตจะมีการสุ่ มตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าจากฝ่ ายประกันคุณภาพ
และมี การจัดตั้งหน่ วยงานตรวจสอบของฝ่ ายผลิ ตเองเพื่อตรวจสอบสิ นค้าระหว่างผลิตก่อนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพของสิ นค้าทุก ๆ 2 ชัว่ โมงโดยฝ่ ายประกันคุณภาพ และหากพบว่าสิ นค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ
และปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสําหรั บการผลิ ต แป้ งสาลีเป็ นเครื่ องจักรของยี่ห้อ บูลเลอร์
(Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่ อมบํารุ งเครื่ องจักรอยูเ่ ป็ นประจํา รวมถึงมีการจัดทํา
ขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่ วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตามระบบ ISO 22000 : 2005/GMP/HACCP โดยกระบวนการ
ผลิตแป้ งสาลีสามารถสรุ ปได้ท้ งั หมด 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1) การย้ายข้าวสาลี (SILO) เป็ นกระบวนการลําเลียงข้าวสาลีจากไซโลหลักมาไว้ไซโลรองเพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับการทํา
ความสะอาดและปรั บสภาพความชื้ นของข้าวสาลี ให้เหมาะต่ อกระบวนการผลิตแป้ งสาลี ต่อไป บริ ษ ทั ฯ มี ไซโล
ทั้งหมด 19 ไซโล โดยแบ่งเป็ นไซโลขนาดใหญ่ 6 ไซโลมีความจุไซโลละ 6,000 ตัน ขนาด 2,500 ตัน 8 ไซโล ขนาด
2,000 ตัน 2 ไซโล และไซโลขนาดเล็ก 3 ไซโลมีความจุไซโลละ 300 ตัน สําหรับบรรจุขา้ วสาลีที่สงั่ นําเข้ามา
2) การทําความสะอาดเมล็ดข้าว (Wheat Cleaning) เป็ นขั้นตอนการทําความสะอาด ปรับสภาพความชื้น และระยะเวลา
การหมักข้าวสาลีเพื่อให้เหมาะต่อการนําไปโม่แป้ งสาลี โดยนําเมล็ดข้าวสาลีมาผ่านเครื่ องตรวจจับโลหะ คัดแยกเศษ
ฝุ่ นเปลือกข้าว ฝุ่ นทราย ฟาง หิ น ทําการคัดแยกเมล็ดข้าวหักออกทั้งหมด แล้วนําไปขัดผิวเมล็ด และเข้าสเปรย์น้ าํ
เพื่อปรับสภาพความชื้นให้เมล็ดข้าวดูดซับนํ้าจนหมดเพื่อให้ขา้ วอ่อนตัวเหมาะกับการนําไปโม่ เมล็ดข้าวสาลีจะผ่าน
ขั้นตอนการทําความสะอาดและปรั บความชื้ น ทั้งหมด 2 ครั้ ง ระยะเวลาการทําความสะอาดและปรั บความชื้ นจะ
แตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของเมล็ดข้าวสาลี หากเป็ นเมล็ดข้าวแบบแข็งต้องใช้เวลาในกระบวนการทําความสะอาด
เมล็ดข้าวประมาณ 42 ชัว่ โมงต่อข้าว 100 ตัน ในขณะที่เมล็ดข้าวแบบอ่อนใช้ประมาณ 30 ชัว่ โมงต่อข้าว 100 ตัน
3) การโม่แป้ งสาลี (Milling) การนําข้าวสาลีที่ผ่านการทําความสะอาดแล้วมาผ่านเครื่ องขัดผิวเมล็ดและตรวจจับโลหะ
ด้วยแม่เหล็กอีกครั้ งหนึ่ งเพื่อป้ องกันเศษเหล็กปนเปื้ อน ต่อมาผ่านขั้นตอนการบด โดยจะทําการบดทั้งหมด 2 ครั้ ง
โดยการบดชุดแรกเป็ นการบดเพื่อให้ขา้ วแยกออกจากเปลือกเมล็ดข้าว ข้าวที่แตกจะผ่านตะแกรงเพื่อร่ อนเอาส่ วนที่
ละเอียด และเข้าบดชุดที่สองให้กลายเป็ นแป้ ง ในส่ วนที่ผ่านตะแกรงร่ อนแล้วมีลกั ษณะหยาบจะส่ งไปบดกับลูกกลิ้ง
อีกจนกว่าจะได้ขนาดที่ตอ้ งการ ผลผลิตที่ได้จะเป็ นแป้ งและรําข้าวคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 75 และ 25 ตามลําดับ ซึ่ งจะ
เก็บแยกไซโลกัน โดยแป้ งที่โม่เสร็ จบรรจุลงไซโลโดยแยกตามสายพันธุ์ของข้าวสาลี
4) การผสมและบรรจุ (Blending and Packing) การนําแป้ งสาลีจากไซโลที่ผลิตได้โดยแบ่งเป็ นแต่ละสายพันธุ์มาผสมกัน
ตามสู ตรที่ลูกค้าสั่งซื้ อไว้ หลังจากนั้นจะทําการร่ อนแป้ งเพื่อให้แน่ใจว่าแป้ งสาลีไม่มีเศษเจือปนก่อนจะนําไปบรรจุ
ลงถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และก่อนนําไปจัดเก็บในคลังสิ นค้าจะผ่านการดักจับโลหะอีกครั้ง
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ระยะเวลาในการผลิตแป้ งสาลีให้พร้อมจําหน่ายสําหรับข้าวเมล็ดแข็งและเมล็ดอ่อนอยูป่ ระมาณ 9.5 วัน และ 9.0 วัน
ต่อข้าวสาลี 100 ตัน ตามลําดับ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีสายการผลิต 1 สายการผลิต โดยสามารถที่จะผลิตได้เดินเครื่ องจักรตลอด 24
ชัว่ โมงแบ่งเป็ น 3 กะ โดยในแต่ละครั้งจะสามารถผลิตเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ กําลังการผลิตสู งสุ ดอยูท่ ี่ 500 ตันข้าวต่อวัน โดย
อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตในช่วงปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ 95.63 ร้อยละ 98.20 และร้อยละ 67.12 ตามลําดับ โดยอัตรา
การใช้กาํ ลังผลิตในช่วงปี 2558 มีอตั ราลดลงเนื่องจากมีการขยายกําลังการผลิตในระหว่างปี แต่ยงั ไม่สามารถเดินเครื่ องผลิต และ
ขยายฐานลูกค้าได้เต็มที่ แต่ถา้ ดูที่ปริ มาณการผลิต ปี 2558 เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2557 ด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้อตั ราการผลิตของบริ ษทั ฯ
ลดลง แต่อย่างไรก็ตามในปี 2557 และ 2558 ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ มีอตั ราการใช้กาํ ลังการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.68 และ
19.62 ตามลําดับ
การผลิตแป้งสาลี

ปี 2556

กําลังการผลิต (ตัน/วัน)
ปริ มาณการผลิตเต็มที่ (ตัน)*
ปริ มาณการผลิตจริ ง (ตัน)
การใช้กาํ ลังการผลิต (%)
อัตราเพิ่ม (ลดลง) ของปริ มาณการผลิต (%)

250
78,000
74,594
95.63
+13.44

ปี 2557

ปี 2558

250
78,000
76,595
98.20
+2.68

500
136,500
91,625
67.12
+19.62

หมายเหตุ : *จํานวนวันที่ผลิตคิดจาก 26 วันต่อเดือน

ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมไม่มี เนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย เป็ นกระบวนการผลิตแบบปิ ด จึงไม่มีฝนแป้
ุ่ ง
ฟุ้ งกระจายออกไปภายนอกที่จะส่ งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ส่ วนการใช้น้ าํ ในโรงงานจะใช้เพื่อปรับความชื้นข้าวสาลี ซึ่ งใน
ระหว่างกระบวนการผลิตข้าวจะดูดซับนํ้าทั้งหมด ทําให้โรงงานไม่มีการปล่อยนํ้าเสี ยซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยที่
ผ่านมาไม่มีการดําเนินคดีเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสิ นค้าที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ

23

รายงานประจําปี 2558

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หกั ค่าเสื่ อมราคา โดยวิธีคาํ นวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของทรั พย์สินเป็ นระยะเวลา 3-30 ปี ขึ้นอยู่กบั ประเภทของทรั พย์สิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่
31 ธันวาคม 2558 ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ จาํ นวน 752.9 ล้านบาท และ 780.5 ล้านบาท ตามลําดับ สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
4.1.1 อาคาร และส่ วนปรับปรุ งอาคาร*
โรงงาน 1 แห่ ง และอาคารสํานักงาน 3
ชั้น ที่ต้ งั : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล
ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
4.1.2 เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4.1.3 เครื่ องตกแต่ งแ ละเครื่ องใช้
สํานักงาน
4.1.4 ยานพาหนะ
4.1.5 ระบบสาธารณูปโภค
4.1.6 สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค.
2557
2558

เจ้าของ

59.1

ภาระผูกพัน

161.2
ไม่มีภาระผูกพัน

เจ้าของ
เจ้าของ

219.1
3.4

421.9
4.8

ไม่มีภาระผูกพัน

เจ้าของ
เจ้าของ

8.2
19.8

10.0
38.2

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

เจ้าของ

443.3

144.4

ไม่มีภาระผูกพัน

752.9

780.5

รวม

หมายเหตุ : * อาคารโรงงานและสํานักงานตั้งอยูบ่ นที่ดินที่บริ ษทั ฯ เช่าจาก TSTE ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่
สองแห่ง โดยบริ ษทั ฯ ต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กรู้ ายอื่น ซึ่งในเดือนตุลาคม 2556
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการเรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนี้สถาบันการเงินเดิมที่ให้กยู้ มื ได้ลดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น และสัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และปรับเงื่อนไขการกูย้ มื เป็ น Negative Pledge

บริ ษทั ฯ ได้ขยายกําลังการผลิตโดยดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2556 และครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวได้มาซึ่งทรัพย์สิน ซึ่ งหากคํานวณขนาดรายการ โดยใช้
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มี
นัยสําคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อจําหน่ ายไป
ซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ ง
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เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และทําหนังสื อเวียนให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วนั ที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยสารสนเทศเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ทรัพย์สินทีไ่ ม่ มตี ัวตน
บริ ษ ทั ฯ มี เ ครื่ องหมายการค้าทั้ง หมด 12 ตราสิ น ค้า โดยบริ ษ ทั ฯ ได้ยื่นจดทะเบี ย นเครื่ องหมายการค้ากับ สํานัก
เครื่ องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ ตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2555 ซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของเครื่ องหมาย
การค้า โดยมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ยนื่ ขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า รายละเอียดของเครื่ องหมายการค้า มีดงั นี้
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า /
บริการ
1. ตราปังทอง

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสิ นค้ า
แป้ งสําเร็ จรู ปสําหรั บทําขนมปั งโฮลวี ท มี ปริ มาณโฮลวี ท
สูงถึงร้อยละ 50 อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ และ
สารต้านอนุมูลอิสระสําหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ

2. ตราปังแดง

แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษสําหรับทําขนมปั ง เหมาะสําหรับใช้ทาํ
ขนมปั ง ชนิ ด ต่ า งๆ เช่ น ขนมปั งแซนวิ ช ขนมปั ง กะโหลก
ขนมปังใส่ ไส้ต่างๆ

3. ตราปังเหลือง

แป้ งสาลี สํ า หรั บ ทํา ขนมปั ง มี ค วามเหนี ย วและยื ด หยุ่ น ดี
แป้ งชนิดนี้เหมาะสําหรับใช้ทาํ ขนมปั งแซนวิช ขนมปั งใส่ ไส้
โดนัทยีสต์ เดนิส แพสทรี้ พิซซ่า

4. ตราเส้นทอง

แป้ งสาลีสาํ หรับทําบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป

5. ตราเส้นหยก

แป้ งสาลีสําหรั บทําบะหมี่คุณภาพดี พิเศษ ทําบะหมี่สด และ
หมี่เกี๊ยว
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รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า /
บริการ
6. ตราเส้นเหลือง

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสิ นค้ า
แป้ งสาลีสาํ หรับทําบะหมี่สด หรื อแผ่นเกี๊ยว

7. ตราลูกกลิ้ง

แป้ งสาลีอเนกประสงค์เหมาะสําหรับใช้ทาํ ขนมได้หลายชนิด
เช่น โดนัท โรตี คุกกี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก
วาฟเฟิ ล ซาลาเปา และขนมทอดต่างๆ

8. ตรากังหัน

แป้ งสาลีที่เหมาะสําหรับใช้ทาํ บิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่
วาฟเฟิ ล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมทอดต่างๆ

9. ตราต้า หลงเปา ได้
รั บรองการจดทะเบี ย น
เครื่ องหมายการค้า เมื่อ
วันที่ 3 มกราคม 2557

แป้ งสาลีเหมาะสําหรับใช้ทาํ ซาลาเปา เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้ าย ขนม
สาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่

10. ตราคูโ่ ก๋

แป้ งสาลีสาํ หรับทําปาท่องโก๋

11. ตราหัวใจ

แป้ งสาลี ผ่า นกรรมวิ ธี พิ เ ศษทํา ให้เ นื้ อแป้ งมี สีขาวละเอี ย ด
เหมาะสํา หรั บ ใช้ท าํ บัต เตอร์ เค้ก สปองค์เ ค้ก ชิ ฟ ฟ่ อนเค้ก
และเค้กต่างๆ

12. ตรากุลาแดง

แป้ งสาลีโปรตีนสูง สําหรับใช้ทาํ อาหารสัตว์ เช่น อาหารกุง้
อาหารปลา อาหารสุ นขั เป็ นต้น
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นโยบายการลงทุนของบริษทั ในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมในอนาคต
ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้มีมติกาํ หนดนโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และ/หรื อบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ในอนาคต โดยในอนาคตบริ ษทั ฯ อาจมีการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจ จึงอาจมีการจัดตั้ง
บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมขึ้นเพื่อเป็ นการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายจะส่ งกรรมการ
บริ ษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว เพือ่ ร่ วมกําหนดนโยบายการดําเนินงานให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันและเอื้อต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
การควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีขอ้ ตกลงกับผูร้ ่ วมลงทุน เช่น กรณี การลงทุนในกิจการ
ร่ วมค้าจะกําหนดจํานวนกรรมการซึ่ งเป็ นบุคคลที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูก้ าํ หนดโดยใช้สัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นเกณฑ์กาํ หนดจํานวน
กรรมการที่ จะเข้าไปควบคุมดูแล สําหรั บบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ จะส่ งกรรมการเข้าไปเป็ นตัวแทนมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวน
คณะกรรมการทั้งหมด หากการดําเนิ นการมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ จะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ก่อน และในกรณี ที่เป็ นการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
อีกด้วย
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ความเสี่ ยงจากการมีพ้นื ที่เก็บวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน
ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มี ไซโลขนาดเล็กและใหญ่รวมกันทั้งหมด 19 ไซโล สําหรั บจัดเก็บวัตถุดิบคือข้าวสาลี ซึ่ งไซโลที่
บริ ษทั ฯ มีอยูท่ ้ งั หมดยังมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อปริ มาณวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ในบางช่วงเวลาที่มีขา้ วสาลีเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้
บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเช่าไซโลหรื อโกดังเพิ่มจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งระยะอายุสัญญาเช่าจะขึ้นอยู่กบั ความจําเป็ นในการ
จัดเก็บในแต่ละช่วงเวลา ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ จะทําสัญญาเช่ าระยะสั้นอายุประมาณ 2-6 เดื อน อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ อาจมีความ
เสี่ ยงหากในช่ วงเวลาที่ตอ้ งการเช่าไซโลหรื อโกดังดังกล่าวหรื อกรณี ตอ้ งการเช่าไซโลเพิ่มแต่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้
บริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่ได้ ทําให้เกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในแง่การจัดหาสถานที่เก็บข้าวสาลี และในแง่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ราคาค่าเช่ าในปั จจุ บนั เป็ นราคาค่าเช่ าเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่ ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาค่าเช่าไซโลของ
บุคคลภาย นอกในบริ เวณเดี ยวกันพบว่าราคาค่าเช่ าไซโลตํ่ากว่าราคาค่าเช่าของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าขนส่ งที่ตอ้ งเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ เคยมีความต้องการเช่าพื้นที่จดั เก็บวัตถุดิบเพิม่ แต่ไม่สามารถเช่าไซโลจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องได้ จึง
ต้องขอเช่าพื้นที่ จากผูใ้ ห้เช่าคลังสิ นค้ารายอื่น ซึ่ งบริ ษทั ฯ สามารถดําเนิ นการเช่าไซโลจากบุคคลภายนอกได้ โดยค่าใช้จ่ายรวม
ค่าขนส่ งต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 0.6 ล้านบาทต่อระยะเช่าจํานวน 3 เดือนต่อ 1 ไซโล ซึ่งถือเป็ นจํานวนที่ไม่มากนัก ทั้งนี้
ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบรวม 60,000 ตัน ซึ่ งเพียงพอสําหรับการจัดเก็บวัตถุดิบในปริ มาณปกติ ยกเว้น
เพียงบางช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บมากกว่าปกติ จึงจะต้องเช่าโกดังเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ สิ้ น ปี 2556 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ 0.5 เท่า และ ปรับเพิ่มขึ้นเป็ น
0.8 เท่าในปี 2557 และ 1.1 เท่าในปี 2558 สาเหตุมาจากการกูเ้ งินจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนขยายกําลังการผลิต โดย ณ 31
ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินอยูใ่ นรู ปของเงินกูร้ ะยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาวประมาณ 906.8 ล้านบาท
และภาระดอกเบี้ยจ่าย จํานวน 23.6 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเป็ นแบบลอยตัว ซึ่งหากมีการปรับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ ้ ึนย่อมส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ทําให้มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อผลการดําเนิ นงานทําให้กาํ ไรของ
บริ ษทั ฯ ลดลง รวมถึงอาจทําให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นลดลงด้วย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ย โดยการจัดสรรเงินกูย้ ืมที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่าง
สมํ่าเสมอ
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในการดําเนิ นธุ ร กิ จ ผลิ ต และจําหน่ ายแป้ งสาลี วัต ถุ ดิ บหลักที่ สําคัญ คื อ ข้าวสาลี ซ่ ึ ง เป็ นวัต ถุดิ บ ที่ ต้องนําเข้า จาก
ต่ า งประเทศ ซึ่ งการชํา ระเงิ น จะใช้ เ งิ น สกุ ล เหรี ยญสหรั ฐ เป็ นหลัก ในขณะที่ สิ น ค้า ทั้ง หมดที่ บ ริ ษัท ฯ ผลิ ต จะจํา หน่ า ย
ภายในประเทศ ซึ่ งการดําเนิ นธุ รกิ จดังกล่าวอาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐจะทําให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ เพิ่มสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน หาก
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐจะทําให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ ลดตํ่าลง ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯ จึงได้มีการทําธุรกรรมทางการเงินโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนําเข้าผลิตภัณฑ์จาก
ต่างประเทศล่วงหน้า (Fixed Forward Exchange Rate) เพื่อป้ องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่ งผลกระทบต่อผล
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การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทําสัญญาจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้านั้น จะอยูใ่ นดุลยพินิจที่รอบคอบของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่ งในการทําสัญญาดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั ฯ บริ หารต้นทุน
ไม่ให้มีความผันผวนมากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ในช่วงผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนยั สําคัญเนื่องจากในช่วงปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 1.2 ล้านบาท 1.5 ล้านบาท และ 12.2 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ดี การทําสัญญาล่วงหน้าที่ผ่านมามิได้
ประกันว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถบริ หารจัดการให้มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเนื่องได้ทุกปี เนื่องจากขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทาํ สัญญาล่วงหน้า
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริ มาณและคุณภาพที่ตอ้ งการ
วัต ถุดิ บหลัก ในการผลิ ต แป้ งสาลี คื อ ข้า วสาลี ซึ่ งเป็ นธัญพื ช ที่ เ จริ ญเติ บ โตได้ดี ใ นสภาพแวดล้อ มที่ มี อากาศเย็น
ซึ่ งประเทศไทยไม่สามารถเพาะปลูกได้ จึงจําเป็ นต้องมีการนําเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศทั้งหมด ประเทศที่ปลูกและจําหน่าย
ข้าวสาลี ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย อาร์ เจนติน่า และอีกหลายประเทศในยุโรป โดยคุณภาพของข้าว
สาลี จ ะมี ค วามแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะแหล่ ง เพาะปลู ก สํา หรั บ บริ ษ ทั ฯ จะเลื อ กซื้ อ ข้า วสาลี จ ากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและ
ออสเตรเลียเป็ นหลัก เนื่องจากข้าวสาลีมีค่าโปรตีนที่เหมาะกับการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ฯ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาข้าวสาลี
ให้ตรงตามปริ มาณการผลิตและตรงตามคุณภาพที่ตอ้ งการได้อาจส่ งผลกระทบต่ อรายได้ของบริ ษทั ฯ ดังที่เคยเกิ ดมาแล้วที่
ออสเตรเลีย ซึ่ งประสบสภาวะอากาศแห้งแล้งทําให้ผลผลิตออกมาน้อย บริ ษทั ฯ จะเกิดความเสี่ ยงจากการไม่มีวตั ถุดิบเพียงพอ
สําหรับผลิตสิ นค้าส่ งมอบให้กบั ลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้ทาํ ข้อตกลงซื้ อขายล่วงหน้ากับผูค้ า้ วัตถุดิบในการจัดหาข้าว
สาลีที่มีคุณภาพและมีปริ มาณตามที่บริ ษทั ฯ ต้องการจากทั้งสองประเทศแล้ว รวมถึงการที่บริ ษทั ฯ มีนโยบายการควบคุมและ
รักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้มีปริ มาณเพียงพอต่อแผนการผลิตและจําหน่ายเพื่อป้ องกันการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว นอกจากนี้
จากการที่ปัจจุบนั มีหลายประเทศในโลกที่เป็ นแหล่งเพาะปลูกและผลิตข้าวสาลีได้ บริ ษทั ฯ จึงสามารถหันไปนําเข้าข้าวสาลีจาก
ประเทศอื่นได้ อาทิเช่น แคนาดา ประเทศในแถบอเมริ กาใต้ จีนหรื ออินเดีย ถึงแม้คุณภาพของข้าวสาลีอาจจะไม่เทียบเท่ากับข้าว
สาลีที่นาํ เข้าจากสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย แต่บริ ษทั ฯ สามารถนําเข้ามาผลิตโม่เป็ นแป้ งและผสมสู ตรให้เหมาะกับความ
ต้องการของลูกค้าได้
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาข้าวสาลี
ข้าวสาลีเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Grain Exchange) ในสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งต้นทุนหลัก
ของบริ ษทั ฯ คือ ข้าวสาลี คิดเป็ นอัตราส่ วนประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขาย ซึ่ งในการจัดซื้ อข้าวสาลีของบริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อ
หลัก ๆ ปี ละประมาณ 3 ครั้ง ซึ่ งในแต่ละครั้งจัดซื้ อ มีปริ มาณมากประมาณ 20,000 ตัน ราคาข้าวสาลีที่จดั ซื้ อ ครั้งหนึ่งๆ อาจใช้
สําหรับการผลิตสิ นค้าไปถึง 4-6 เดือน หากราคาข้าวสาลีมีการเปลี่ยนแปลงจะส่ งผลให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ มีความผันผวนและ
ส่ งผลกระทบต่อผลกําไรของบริ ษทั ฯ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแป้ งสาลีให้กบั ลูกค้าได้ทนั ทีท้ งั หมด เนื่องจาก
แป้ งสาลีเป็ นหนึ่ งในสิ นค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน หากต้องการปรั บราคาจําหน่ ายต้องแจ้งต่ อกรมการค้าภายในก่อน
อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มี การบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาข้าวสาลี ได้โดยมี แ ผนกการตลาด
ต่างประเทศติดตามแนวโน้มราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ราคาข้าวสาลีข้ ึนสู งมาก ๆ บริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อ
ให้เพียงพอกับความต้องการผลิตและจําหน่ายเท่านั้น รวมถึงยังมีการจัดการป้ องกันความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคาด้วย
การจัดซื้อล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริ หารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เพือ่ ลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบจากการบริ หาร
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จัดการต้นทุนในส่ วนการผลิตโดยมี แผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การค้นคว้าวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
ถึงการเลือกใช้วตั ถุดิบที่มีราคาตํ่า แต่สามารถนํามาผสมและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังเดิม และจากการบริ หารจัดการต้นทุน
ตามที่กล่าวมามีส่วนช่วยทําให้ในปี 2558 ราคาข้าวสาลีลดลง 0.34 บาทต่อกิโลกรัม ส่ งผลให้ตน้ ทุนในส่ วนของข้าวสาลีลดลง
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ (ราคานํ้ามัน)
บริ ษทั ฯ ต้องนําเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศโดยใช้การขนส่ งทางเรื อ ซึ่ งค่าขนส่ งดังกล่าวถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุน
ข้าวสาลี โดยค่าระวางเรื อในการขนส่ งจะอ้างอิงกับราคานํ้ามันในตลาดโลก ซึ่งหากราคานํ้ามันปรับตัวเพิ่มสู งขึ้น จะส่ งผลให้ค่า
ระวางเรื อปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงหากมีความต้องการใช้การขนส่ งทางเรื อที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้บริ ษทั
เดินเรื อปรับเพิม่ ค่าระวางเรื อได้เช่นกัน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวเป็ นต้นทุนที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หากมีการปรับตัวเพิม่ ขึ้น
ย่อมต้องส่ งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ และมีส่วนทําให้ผลกําไรของบริ ษทั ฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้มี
การบริ หารจัดการต้นทุนส่ วนค่าระวางเรื อ โดยการนําเข้าข้าวสาลีในปริ มาณมากบรรทุกเรื อขนาดใหญ่จะทําให้ตน้ ทุนค่าขนส่ ง
ต่อหน่วยลดลงประกอบกับการร่ วมกับผูป้ ระกอบการโรงงานโม่แป้ งสาลีรายอื่นๆ ในการนําเข้าข้าวสาลีลงเรื อบรรทุกลําเดียวกัน
โดยแต่ละรายสามารถนําเข้าข้าวสาลีได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการ และยังสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่ งได้มากกว่าการนําเข้าข้าว
สาลีมาโดยลําพังเพียงรายเดียว
ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
ในการซื้ อสิ นค้าวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการทําสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในรู ปแบบของ forward หรื อ futures
contract เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ จะมีการปรับราคาแป้ งสาลีให้สะท้อน
ราคาของข้าวสาลีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวสู งขึ้น บริ ษทั ฯ จะปรับราคาขายแป้ ง
สาลี ให้สะท้อนราคาที่ เ ปลี่ ยนแปลงสําหรั บลู กค้าที่ ไม่ ไ ด้มีก ารทําสัญญากันไว้ แต่ สําหรั บลูกค้าที่ ทาํ สัญญาไว้แล้วบริ ษ ทั ฯ
จําเป็ นต้องคงราคาไว้ตามสัญญา ส่ วนในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการ
วัต ถุ ดิ บ โดยการเร่ งขายแป้ งสาลี รวมไปถึ ง การขายข้าวสาลี บ างส่ ว นให้กับ กลุ่ ม ลูก ค้าอุ ต สาหกรรมอาหารสัต ว์ที่ มีค วาม
จําเป็ นต้องใช้ขา้ วสาลีอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดการป้ องกันความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคาด้วยการจัดซื้ อให้
เหมาะสมกับแนวโน้มของราคา และยังมีการบริ หารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวน
ของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ
ความเสี่ ยงจากการที่ราคาขายแป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุม
ในปี 2552 กรมการค้าภายในได้ประกาศให้แป้ งสาลี เป็ นสิ นค้าควบคุมโดยผูป้ ระกอบการต้องแจ้งต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการนําเข้าสิ นค้า ต้นทุนค่าใช้จ่าย ราคาจําหน่าย ฯลฯ ให้แก่กรมการค้าภายใน ซึ่งราคาขายที่แจ้งจะถือเป็ นเพดานราคาขาย
สู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ สามารถจําหน่ายได้ ดังนั้น หากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสู งขึ้นจนเกินเพดานราคาขายที่เคยแจ้งไว้ จะทําให้การขึ้น
ราคาแป้ งสาลีของผูป้ ระกอบการทําได้ยากและขาดความคล่องตัวในการปรับราคาขายแป้ งสาลี เนื่องจากต้องแจ้งให้กรมการค้า
ภายในทราบก่อน ด้วยเหตุน้ ี ผปู ้ ระกอบการจะต้องบริ หารจัดการต้นทุนเองและไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เกิ ดขึ้นทั้งหมด
ให้แก่ลูกค้า โดยการปรับขึ้นราคาได้ทนั ที จึงทําให้เกิดความเสี่ ยงในแง่ของผลกําไรที่อาจลดลงหากราคาวัตถุดิบมีการปรับเพิ่ม
สู งขึ้น อย่างไรก็ตามโดยปกติตน้ ทุนและราคาขายมักจะตํ่ากว่าราคาเพดานที่แจ้งไว้ แต่หากต้นทุนสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ปรับสู งขึ้น
มากทําให้บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องขอปรับราคาขายขึ้น ซึ่ งจะมีการแจ้งให้กบั ทางภาครัฐรับทราบและปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้อง
กับต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมและเพื่อป้ องกันปั ญหาสิ นค้าขาดแคลน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงจาก
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นโยบายของรัฐเป็ นอย่างมากจึงได้มีการบริ หารจัดการทั้งในแง่ตน้ ทุนและการมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพ และการ
ให้บริ การลูกค้าให้เป็ นที่พอใจ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้
ความเสี่ ยงจากการเปิ ดเสรี การนําเข้าแป้ งสาลีจากภาครัฐ
ก่ อ นปี 2548 ประเทศไทยมี ก ารกํา หนดพิ กัด อัต ราภาษี ข าเข้า ของแป้ งสาลี ใ นอัต ราที่ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 40 จึ ง ทํา ให้
อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีได้รับการคุม้ ครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบตั ิตามพันธะกรณี ขอ้ ตกลงของสมาชิ กเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทําสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทําให้เมื่อปี 2548 ไทยต้องลดอัตรา
ภาษีขาเข้าเหลือเพียงร้ อยละ 5.0 และเมื่อเดื อนมกราคม 2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้ งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ลดลงเหลือ
อัตราร้อยละ 0 ทําให้มีการแข่งขันด้านราคาสู งขึ้น และการลดอากรขาเข้าของแป้ งสาลี ทําให้ลูกค้าอาจนําเข้าแป้ งสาลีเข้ามาเอง
โดยตรงแทนการซื้อจากโรงงานผลิตแป้ งสาลีในประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นของบริ ษทั ฯ ในแง่ของยอดขายที่
อาจลดลงได้ และย่อมส่ งผลถึงกําไรที่ตอ้ งปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการเปิ ดเสรี การนําเข้าแป้ งตามข้อตกลงของ
AFTA ยังไม่ส่งผลต่อการดําเนิ นธุ รกิจ โดยที่ผ่านมาสัดส่ วนการนําเข้าแป้ งสาลีโดยตรงจากต่างประเทศเทียบกับการซื้ อจาก
โรงงานการผลิตยังไม่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มีแผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ อง
ดังกล่าวโดย
1. การมุ่งเน้นคุณภาพของสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่งอาจอันตรายต่อการบริ โภค
2. การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ ง และหากมี
การร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดําเนินการแก้ไขให้ลกู ค้าอย่างรวดเร็ วไม่เกิน 7 วัน
3. ปริ มาณการสั่งซื้ อ การสั่งซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั ฯ สร้ างความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าโดยลูกค้าไม่ตอ้ งเตรี ยม
สถานที่ไว้จดั เก็บ ทําให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้ อได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการความร่ วมมื อ
จากบริ ษทั ฯ ในการพัฒนาวัตถุดิบแป้ งสาลี ทางบริ ษทั ฯ สามารถส่ งทีมนักวิทยาศาสตร์ ของบริ ษทั ฯ ไปร่ วมมือใน
การพัฒนาแป้ งสาลีให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย
ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ถอื หุ้นในบริษทั ฯ มากกว่ าร้ อยละ 50
ณ 4 มกราคม 2559 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) TSTE ถือหุน้ เป็ น
จํานวนร้อยละ 69.34 ของทุนชําระแล้วทั้งหมด ซึ่ งสัดส่ วนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 ทําให้ TSTE สามารถควบคุมมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตั้งกรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ยกเว้นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ กําหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ น้ รายอื่นของ
บริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถ่วงดุลอํานาจดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้พิจารณา
ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้และมีการถ่วงดุลอํานาจ จึงได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษทั ฯ มี กรรมการบริ ษทั รวม
กรรมการตรวจสอบทั้งสิ้ น 12 ท่าน ในจํานวนนี้ มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มี
ฝ่ ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบตั ิงานเป็ นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการ
ดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็ นไปตามระบบที่ได้กาํ หนดไว้และตรวจสอบการดําเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้เกิด
ความโปร่ งใส นอกจากนี้ ในกรณี เข้าทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันกับกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุมในกิจ การที่
เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว และในการอนุมตั ิ
รายการจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 399,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 399,000,000
หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วจํานวน 342,000,000 หุ น้ คิดเป็ น 342,000,000 บาท โดยบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ และสัดส่ วนการถือหุน้ จากทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่ อผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั มหาชนจํากัด ณ วันที่ 4 มกราคม 2559 มีดงั นี้

ลําดับ
รายชื่อ
1 บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
2 นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
3 นางอรุ ณี เดชวิทกั ษ์
4 นางขันทอง อุดมมหันติสุข
5 นางนุศรา เพียรสุ ภาพ
6 นายนํ้า ชลสายพันธ์
7 บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
8 นายวิบูลย์ เสรี โยธิน
9 นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ
10 นายโชติอนันต์ มหัคฆพงศ์ดาํ รง
11 นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
12 นางศริ นญา หวังวัชรกุล
รวมผู้ถอื หุ้นที่ถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 0.5
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยอืน่ ๆ
รวมผู้ถอื หุ้นทั้งหมด
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จํานวนหุ้น
237,159,720
8,050,000
4,149,200
3,325,401
2,876,827
2,839,680
2,524,366
2,432,400
2,240,000
2,034,300
1,875,856
1,866,600
271 ,374,350
70,625,650
342,000,000

สั ดส่ วนร้ อยละ
69.34
2.35
1.21
0.97
0.84
0.83
0.74
0.71
0.66
0.60
0.55
0.55
79.35
20.65
100.00
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ลําดับที่

ชื่อผู้ถอื หุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บมจ.นํ้าตาลขอนแก่น
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
บจก.ประจวบอุตสาหกรรม
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์
บจก.นํ้าตาลราชบุรี
บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
นางบุญพร้อม ชินพิลาศ
นางพัชรี ชินธรรมมิตร
ผูถ้ ือหุน้ อื่น
จํานวนหุ้นทั้งหมด

ปี 2558
จํานวนหุ้น
69,167,472
48,347,360
28,218,168
23,712,040
20,611,118
13,764,960
12,141,796
11,928,664
7,171,120
3,013,994
52,323,166
290,399,934

%
23.82
16.65
9.72
8.17
7.10
4.74
4.18
4.11
2.47
1.04
18.02
100.00

ชื่อผู้ถอื หุ้น
บมจ.นํ้าตาลขอนแก่น
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
บจก.ประจวบอุตสาหกรรม
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์
บจก.นํ้าตาลราชบุรี
บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
นางบุญพร้อม ชินพิลาศ
นางพัชรี ชินธรรมมิตร
ผูถ้ ือหุน้ อื่น
จํานวนหุ้นทั้งหมด

ปี 2557
จํานวนหุ้น
34,583,736
24,173,680
14,109,084
11,881,540
10,305,559
6,882,480
6,070,898
4,977,732
3,585,560
1,506,997
27,122,663
145,199,929

%
23.82
16.65
9.72
8.18
7.10
4.74
4.18
3.43
2.47
1.04
18.67
100.00

หมายเหตุ: 1. ตัวแทนของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ฯ มีท้ งั หมด 9 ท่าน ประกอบด้วย
นายปรี ชา อรรถวิภชั น์, นายประภาส ชุติมาวรพันธ์, นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์, ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์, ดร.สุ ภสร ชโยวรรณ
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์, นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล, นายธนดล สุ จิภิญโญ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
2. รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นและสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) (“TSTE”) 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหน้าที่
ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี จาํ นวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยในปี 2558 ไม่มีการจัดประชุ มนอก
สถานที่ (Board Retreat) เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการประชุม เนื่องจากคณะกรรมการไม่สะดวกในการเดินทาง
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย
ลําดับ

รายชื่อ

1

นายปรี ชา

อรรถวิภชั น์

2

นายประภาส

ชุติมาวรพันธ์

3

นายสมชัย

วนาวิทย

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
33

การประชุ มคณะกรรมการ
จํานวนครั้งการ จํานวนครั้งที่
ประชุ ม
เข้ าร่ วมประชุม
12
12
12

12

12

11
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ลําดับ

รายชื่อ

4

ดร.ชาญกฤช

เดชวิทกั ษ์

5

นายชนะชัย

ชุติมาวรพันธ์

6

ดร.สุภสร

ชโยวรรณ

7

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

8

นายเฉลิมชัย

ว่องไววิทย์

9

นายเอนก

คําชุ่ม

10

นายณรงค์

เจนลาภวัฒนกุล

11

นายธนดล

สุจิภิญโญ

12

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

ตําแหน่ ง

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

การประชุ มคณะกรรมการ
จํานวนครั้งการ จํานวนครั้งที่
ประชุ ม
เข้ าร่ วมประชุม
12
12

12

11

12

12

12

11

12

11

12

11

12

12

12

10

12

10

หมายเหตุ : เลขานุการบริ ษทั ฯ คือนางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
และมีผลตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป

กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันตามหนังสื อรับรองบริษทั ฯ
กรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนามผูก พัน ตามหนังสื อ รั บ รองบริ ษ ทั ฯ คื อ นายประภาส ชุ ติ ม าวรพัน ธ์ หรื อ นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์ หรื อ ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ หรื อ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล หรื อ นายธนดล สุ จิภิญโญ หรื อ นายชลัช ชินธรรม
มิตร์ จํานวนสองในหกท่านลงลายมือชื่อร่ วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ไว้ดงั นี้
1.
มีหน้าที่กาํ หนดเป้ าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิ ศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนควบคุม และกํากับดูแลการบริ หารการจัดการให้ฝ่ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้
ดําเนิ นการให้เ ป็ นไปตามนโยบายที่ ก าํ หนดไว้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ และประสิ ทธิ ผลเพื่อให้แน่ ใจว่าฝ่ าย
บริ หารหรื อบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ด
ให้แก่กิจการและกําไรสูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
2.

มีอาํ นาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และมี
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมํ่าเสมอ

3.

มีอาํ นาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร

4.

ต้องมีความรั บผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นโดยสมํ่าเสมอ และดําเนิ นงานโดยรั กษาผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้น
ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส

5.

มีอาํ นาจติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณการดําเนินงานของบริ ษทั
ฯ ตลอดจนติ ดตามการดําเนิ นกิ จการและการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การดําเนิ น
กิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล

6.

มีอาํ นาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรื อแนะนําให้อนุกรรมการหรื อคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องหนึ่ ง
เรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควร

7.

ดําเนิ นการให้บริ ษทั ฯมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งการจัดการความเสี่ ยง และความเชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นผูต้ ิดตามและดําเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

8.

จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาเพือ่ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

9.

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ

10.

มีอาํ นาจพิจารณาและอนุ มตั ิ เรื่ องใดๆ ที่ จาํ เป็ น และเกี่ ยวเนื่ องกับบริ ษทั ฯ หรื อที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ

เรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คือ
ก)

เรื่ องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ

ข)

เรื่ องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
35
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การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนิ นการในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น

ข)

การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ฯ

ค)

การทํา แก้ไ ข หรื อเลิ กสัญญา เกี่ ยวกับ การให้เช่ ากิ จ การของบริ ษ ทั ฯทั้งหมดหรื อบางส่ ว นที่ สําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน

ง)

การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ

จ)

การเพิม่ ทุน การลดทุน หรื อการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ

ฉ)

การควบกิจการ หรื อเลิกบริ ษทั ฯ

ช)

การอื่นใดที่ กาํ หนดไว้ภ ายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่ องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยหรื อมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สินตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ฯ มี โ ครงสร้ า งที่ เ ป็ นอิ ส ระจากผูบ้ ริ หารของบริ ษัท ฯ ซึ่ งประกอบไปด้ว ย
ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย
ลําดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายสมชัย
วนาวิทย
นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
นายเอนก
คําชุ่ม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางแววตา เนตร์พนั ธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
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โดยมีนายสมชัย วนาวิทย และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้หรื อมีประสบการณ์ดา้ น
บัญชี และการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงั นี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯมี การรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู ้ส อบบัญ ชี ภ ายนอก และผู ้บ ริ หารที่ รั บ ผิ ด ชอบจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ทั้ง รายไตรมาสและประจํา ปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและ
เป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และ
พิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิ จารณาแต่ งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึ งถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบ
ของสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอาํ นาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาํ เป็ นในเรื่ องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้แก่
ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่า
จําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การปฏิ บตั ิ งานภายใต้หน้าที่ความรั บผิดชอบสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
1
2
3

นายเอนก
ดร.สุ ภสร
นายสมชาย

รายชื่อ
คําชุ่ม
ชโยวรรณ
ชินธรรมมิตร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุ มกรรมการบริ ษทั ฯครั้ งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ดงั นี้
1. สรรหาผูท้ ี่ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาในกรณี ที่ตาํ แหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ ยวกับโครงสร้ าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในกรณี ที่
เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นประจําทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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4. กําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรม
เดี ย วกัน เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ตามนโยบายที่ คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่ อมโยงกับผลการดําเนิ นงานของ
คณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เดิมให้
นําเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
นายธนดล
สุ จิภิญโญ
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ หาร ไว้ดงั นี้
1. ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯทุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุม
กํากับดูแลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้ าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาและอนุ มตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุ มตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติ มงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯและให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบใน
ที่ประชุมคราวต่อไป
4. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิ การใช้จ่ายเงินในการดําเนิ นการ ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่ น การจัดซื้ อทรั พย์สิน
วัตถุดิบ เครื่ องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิ บล้าน)
บาท และอนุ ม ัติว งเงิ นสําหรั บการจัด ซื้ อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สําหรั บ แต่ ละรายการไม่ เกิ น 250,000,000
(สองร้อยห้าสิ บล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาํ คัญๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
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6. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ หรื อการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน
7.
8.
9.

10.

การคํ้าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ
เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบตั ิการอื่นๆ
กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงิน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิกจ้าง
ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอาํ นาจตามที่
คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิ ก เพิ ก ถอน เปลี่ ย นแปลง หรื อแก้ไ ข บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบอํา นาจ หรื ออํา นาจนั้ นๆ ได้ ต ามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร
ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรื อรายการใดที่คณะ
กรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ างองค์ กร
อนุมตั ิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

*บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติจาํ กัดทําหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1 ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
2 นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน
3 นางแววตา
เนตร์พนั ธ์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
4 นายสุ นทร
สุขสําราญ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
5 นางสาวมศารัศม์
พุฒิพีรวิทย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขาย
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
กรรมการผูจ้ ดั การไว้ดงั นี้
กรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริ หาร
บริ ษ ทั ฯตามแผนงานหรื องบประมาณที่ ได้รับ อนุ มัติจ ากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครั ด ซื่ อ สัตย์สุจริ ต และระมัด ระวังรั กษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้ อย่างดีที่สุด
สรุ ปขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญของกรรมการผูจ้ ดั การได้ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษทั ฯ
2. ดําเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการและ/
หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง มติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการ
บริ หารของบริ ษทั ฯ ทุกประการ
4. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อํานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอํานาจตามหนังสื อมอบอํานาจ
ฉบับนี้ และ/หรื อให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรื อคําสั่งที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ฯ ได้
กําหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่ว่า
ภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
6. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริ ษทั ฯ
รวมทั้ง กํา หนดขั้น ตอนและวิ ธี ก ารจัด ทํา สั ญ ญาดัง กล่ า ว เพื่ อ นํา เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิ การใช้จ่ายเงินในการดําเนิ นการ ตามปกติโดยตั้งงบประมาณไว้ของบริ ษทั ฯ เช่น การ
ติดต่อเรื่ องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100,000
(หนึ่งแสน) บาท
8. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้วแก่
พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริ ษทั ฯ
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9. มีอาํ นาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการ
พ้นจากการเป็ นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด
ของบริ ษทั ฯยกเว้นพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร
10. มีอาํ นาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่
ตนหรื อบุคคลที่ อาจมี ความขัด แย้ง มี ส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ / หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งให้นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ดํารงตําแหน่งเป็ น
เลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2558 โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้กาํ หนดวงเงินรวมสู งสุ ดสําหรับค่าตอบแทนและ
โบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารในปี 2558 และมอบหมายให้คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสู งสุ ดที่ผถู ้ ือหุ น้ อนุมตั ิเป็ นค่าตอบแทน ซึ่ งในปี 2558
ได้รั บ การอนุ ม ัติ จํา นวน 13,902,000 บาท ซึ่ งประกอบด้ว ยเบี้ ย ประชุ ม กรรมการคณะต่ างๆ และโบนัส กรรมการ โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ปี 2558 ดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ลําดับ

รายชื่อ

1
2

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

3

นายสมชัย

4

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

วนาวิทย

คณะกรรมการ
บริษัท

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
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คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

โบนัส

รวม

420,000
300,000

-

-

140,000
100,000

560,000
400,000

300,000

120,000

-

140,000

560,000

300,000

-

-

100,000

400,000
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ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ลําดับ

รายชื่อ

คณะกรรมการ
บริษัท

ตําแหน่ ง

5

ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์

6

ดร.สุ ภสร

ชโยวรรณ

7

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

8

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

9

นายเอนก

คําชุ่ม

10

นายณรงค์

เจนลาภวัฒนกุล

11

นายธนดล

สุ จิภิญโญ

12

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ
รองประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

รวม

(2) ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
• ไม่มี

43

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

โบนัส

รวม

300,000

-

-

100,000

400,000

300,000

-

5,000

100,000

405,000

300,000

-

5,000

100,000

405,000

300,000

60,000

-

120,000

480,000

300,000

60,000

5,000

120,000

485,000

300,000

-

-

100,000

400,000

300,000

-

-

100,000

400,000

300,000

-

-

100,000

400,000

3,720,000

240,000

15,000

1,320,000

5,295,000
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(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทน

ปี 2558
จํานวนกรรมการ
บริหารและผู้บริหาร (ราย)
12
12
12
12
12
12

เงินเดือนรวม
ค่าโทรศัพท์และค่าเสื่ อมรถยนต์
โบนัสรวม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
13,943,973
59,800
4,589,867
182,339
26,449
18,802,428

หมายเหตุ :
• “ผูบ
้ ริ หาร” ในที่น้ ี หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สี่ รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริ หารรายที่สี่ทุกราย ตามนิ ยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นับจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา มีผชู ้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน, ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี, ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ขาย, ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
• บริ ษท
ั ฯ และพนักงานของบริ ษทั ฯ ร่ วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2551 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 2 และเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด

(1) ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
1. กรรมการผูจ้ ดั การ
2. ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน
3. ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
4. ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย

:
:
:
:
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มีรถประจําตําแหน่ง พนักงานขับรถ และค่านํ้ามันรถ
มีรถประจําตําแหน่งและค่านํ้ามันรถ
มีรถประจําตําแหน่งและค่านํ้ามันรถ
มีรถประจําตําแหน่งและค่านํ้ามันรถ
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบตั ิของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อนํามาเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสามารถสรุ ป
สาระสําคัญการดําเนินการด้านการกํากับดูแลกิจการมีดงั นี้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ขึ้น 3 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้ อมทั้งจัดตั้ง
คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงอีก 1 คณะ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนิ นการเกี่ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการด้วย ทั้งนี้ เพื่อช่วยกลัน่ กรองงานที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้น
การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยคํานึงถึงผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยรวมมีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปร่ งใส
และตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการ ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกําหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจน
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการจะอํานวยความสะดวกให้การประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยให้มีการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
และละเว้นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดสารสนเทศของบริ ษทั ฯ และการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการ
จะดูแลให้บริ ษทั ฯ มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่
ต้องตัดสิ นใจในที่ประชุมแก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่
www.tmill.co.th อีกหนึ่ งช่องทาง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุ มล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอนอกจากการได้รับข้อมูลในรู ปแบบเอกสารจากบริ ษทั ฯ เพียงทางเดียวคณะกรรมการมีการอํานวยความสะดวก
ให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงอย่างเต็มที่ และส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นมีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตั้งคําถามต่อที่ ประชุ มในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ได้ รวมทั้งอาจเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคําถาม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอื่นๆ จะเข้า
ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าการดําเนิ นการที่รักษาสิ ทธิ พ้ืนฐานที่ผถู ้ ือหุ น้ พึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือ
หุ ้นทุกรายทั้งผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารรวมทั้งผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติและผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยให้
เป็ นไปตามที่ ก ฎหมายกําหนดรวมถึ ง การจัด การที่ เ หมาะสม มี ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ นที่ ย อมรั บ ของผูถ้ ื อ หุ ้นและ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายเพื่อเป็ นการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ไว้วางใจและเชื่อมัน่ ในการที่เข้ามาร่ วม
ลงทุนในธุรกิจของบริ ษทั ฯ
• บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดื อนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี และหากมีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่กระทบ
หรื อเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บงั คับ
ที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั ฯ จะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณี ไป
45
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• บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และมีการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถ
ใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมาประชุ มและออกเสี ยงลงมติ แทน และเสนอชื่ อกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกําหนดมาตรการป้ องกันกรณี ที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริ ษทั ฯยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
• คณะกรรมการควรกําหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตน
และผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุ รกรรมของบริ ษทั ฯที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มี
ส่วนได้เสี ยกับธุรกรรมที่ทาํ กับบริ ษทั ฯ ไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทําธุรกรรมดังกล่าว
3. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯได้ให้ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
ได้แก่ ลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้นและพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งคณะกรรมการตระหนักและ
ให้ความมัน่ ใจว่า ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ โดยคณะกรรมการจะระบุว่าผูใ้ ดคือกลุ่มผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯให้ครบถ้วนและกําหนดลําดับความสําคัญให้เป็ นข้อพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรื อ
ทําให้การดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯต้องล้มเหลว หรื อไม่สาํ เร็ จ และคณะกรรมการจะรายงานข้อมูลนอกเหนือจากทาง
การเงินที่แสดงให้เห็นว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับการดูแล และคํานึงถึงเป็ นอย่างดีในการตัดสิ นใจดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้
เสี ยแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หารและพนักงานบริ ษทั ฯยึดถื อเป็ นหลักปฏิ บตั ิในการ
ดําเนินงาน โดยยึดเป็ นภาระหน้าที่และเป็ นวินยั ที่ทุกคนพึงปฏิบตั ิ สรุ ปได้ดงั นี้
ผู้ถอื หุ้น : ผูบ้ ริ หารมีความมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดย
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดําเนินการใดๆ ด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพือ่ ประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
• บริ หารบริ ษทั ฯด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงต่อผูถ้ ือหุ น้
โดยคํานึงถึงสภาวะความเสี่ ยงทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
• ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู ้และทักษะการบริ หารจัดการอย่างสุ ดความสามารถใน
ทุกกรณี
• จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริ ษทั ฯเสื่ อมค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
• จัดให้มีการรายงานสถานภาพของบริ ษทั ฯโดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
และแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบซึ่ งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุ นอย่าง
เพียงพอ
• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆของบริ ษทั ฯซึ่งยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
• ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ฯต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน
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• ไม่ดาํ เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
พนักงาน : บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญและปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกันดังนี้
• จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงานสามารถเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ฯที่ทาํ
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
• ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้อ มในการทํา งานให้มี ค วามปลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พย์สิ น ของ
พนักงานอยูเ่ สมอ
• จัดให้มีระบบการบริ หารบุคลากรในเรื่ องการแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการ
ลงโทษพนัก งานที่ ชัด เจน มี ก ารปฏิ บัติ โ ดยความสุ จริ ต ใจ ตั้งอยู่บ นพื้ นฐานของความรู ้
ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
• ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่าง
ทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน
คู่ค้า :
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาของคูค่ า้ ทุกราย หลีกเลี่ยงวิธีการที่อาจเป็ นการ
ไม่สุจริ ต
• ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งขันทางการค้า
ลูกค้ า : บริ ษทั ฯ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดย
• ให้บริ การที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
• เปิ ดเผยข่าวสารข้อมู ลเกี่ ยวกับ สิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้ว นถูกต้องและไม่ บิ ด เบื อน
ข้อเท็จจริ งโดยคํานึงถึงประโยชน์สาํ หรับลูกค้า
• ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
• ไม่ส่งมอบสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่าสิ นค้าและบริ การนั้นๆ มี ขอ้ บกพร่ อง
เสี ยหาย หรื ออาจเกิดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพ
ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กาํ หนดตกถึงมือลูกค้า
• ไม่ทาํ ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้า
หรื อบริ การนั้น ๆ
• จัดระบบเพื่อให้ลกู ค้าสามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การโดยดําเนินการอย่างดีที่สุด
เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ ว
• รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่ งครัด รวมถึงไม่นาํ มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรั กษามาตรฐานคุณภาพสิ นค้าและบริ การ เพื่อสามารถเพิ่ม
ประโยชน์ให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
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• รักษาสัญญาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่ อนไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบล่ วงหน้า เพื่ อร่ ว มกัน พิจารณาหาแนว
ทางแก้ไข
• ไม่คา้ กําไรเกินควรเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การและไม่กาํ หนดเงื่อนไข
การค้าที่ไม่เป็ นธรรมกับลูกค้า
คู่แข่ งทางการค้า : บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกรอบและกติกาการแข่งขันที่ดีโดย
• ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
• ไม่ แ สวงหาข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ ของคู่ แ ข่ ง ทางการค้า ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จ ริ ตหรื อ
ไม่เหมาะสม
• ไม่พยายามทําลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
สังคมส่ วนรวม : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดย
• ไม่กระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
• ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สงั คมอย่างสมํ่าเสมอ
• สร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
• ควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
• ไม่ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ
ต่าง ๆ
• ให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแลและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่ าฝื น หรื อการ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานนั้น
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง โดยไม่ผา่ นผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนิ นธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนต่างๆ เช่น
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การกระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ หรื อระบบการควบคุมภายในที่บกพร่ อง
เป็ นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั โดยตรง ดังนี้
• ส่ งทางไปรษณี ย ์ : นายสมชัย วนาวิทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
• ส่ งทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ : vanavit@yahoo.com
หมายเหตุ : ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนไม่ตอ้ งเปิ ดเผยชื่อแต่อย่างใด และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งตามที่มีผแู ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อ
ร้องเรี ยนแล้วนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
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คณะกรรมการชุ ดย่ อย
โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร โดยที่คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย
กรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน กรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการของบริ ษทั
มี จาํ นวน 12 ท่ าน และเป็ นกรรมการอิ สระจํานวน 4 ท่ าน โดยประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการอิ สระและ ไม่ ดาํ รง
ตําแหน่ งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ และมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการบริ หารออกจากกันโดย
ชัดเจน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้และ
ประสบการณ์ใ นด้านการเงิ นและ/หรื อการบัญชี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ สรรหาผูท้ ี่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาในกรณี ที่ตาํ แหน่งว่าง
ลง และกําหนดและสอบทานกรอบนโยบายแนวทางและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรั บกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษ ทั
คณะกรรมการบริ หารจะปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะฝ่ ายจัดการภายใต้อาํ นาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริ หารงานของ
คณะกรรมการบริ หาร และคณะอนุ กรรมการอื่นๆ ให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่ กาํ หนดไว้ และเป็ นผูเ้ รี ยกประชุ ม
คณะกรรมการ และเป็ นประธานในการประชุ มคณะกรรมการ และผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะต้องเป็ น
ผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยงและคะแนนเสี ยง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่
ของกรรมการผูจ้ ดั การ ไว้ดงั นี้
กรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจและหน้าที่เกี่ ยวกับการบริ หารบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริ หาร
บริ ษ ทั ฯตามแผนงานหรื องบประมาณที่ ได้รับ อนุ มัติจ ากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครั ด ซื่ อ สัตย์สุจริ ต และระมัด ระวังรั กษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ อย่างดีที่สุด
สรุ ปขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญของกรรมการผูจ้ ดั การได้ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษทั ฯ
2. ดําเนิ นการหรื อปฏิบตั ิ งานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการ
และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร ของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง มติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการ
บริ หารของบริ ษทั ฯ ทุกประการ
4. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อํานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอํานาจตามหนังสื อมอบอํานาจ
ฉบับนี้ และ/หรื อให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรื อคําสั่งที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ฯ ได้
กําหนดไว้
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5. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ฯ อย่า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งจากปั จ จัย ต่ างๆ
ไม่ว่าภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
6. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริ ษทั ฯ
รวมทั้ง กํา หนดขั้น ตอนและวิ ธี ก ารจัด ทํา สั ญ ญาดัง กล่ า ว เพื่ อ นํา เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั
7. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การติดต่อเรื่ องบัญชีเงิน
ฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
8. พิจารณาจัดสรร เงิ นบําเหน็จ เงิ นรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
แก่พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริ ษทั ฯ
9. มี อาํ นาจพิจ ารณาว่าจ้า งพนัก งานและบรรจุ แต่ งตั้ง ตลอดจนการโอนโยกย้ายข้า มสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อ
การพ้นจากการเป็ นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิ นโบนัส รวมถึ งสวัสดิ การเกี่ยวกับพนักงาน
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ยกเว้นพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร
10. มีอาํ นาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใด
ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยตาม
กฎเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ งการอนุ ม ัติ ร ายการในลัก ษณะดัง กล่ า ว จะต้อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการและ / หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกําหนด
การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่ กาํ หนดไว้โดยในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกครั้ ง กรรมการจะต้อง
ลาออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกเป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุด
กับจํานวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งไปอาจจะเลือก
เข้ารั บตําแหน่ งได้อีก บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้
รับทราบทัว่ กัน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทําและเก็บเอกสาร ทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุน้
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการและผูถ้ ื อหุ ้น และรายงานประจําปี ของบริ ษทั ตลอดจนติ ด ตามให้มีการนํามติ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการ/ผูถ้ ือหุ น้ ไปปฏิบตั ิ พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ ง
สําเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ได้รับรายงานดังกล่าว และให้
คําแนะนําแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ คณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง และดู แลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบตั ิ ของตลาด
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หลักทรั พย์ และสํานักงาน ก.ล.ต.รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวข้อง ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ ษทั ไว้ดงั นี้
1. มี ห น้า ที่ ก าํ หนดเป้ าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ
ตลอดจนควบคุม และกํากับดู แลการบริ หารการจัดการให้ฝ่ายบริ หารหรื อบุ คคลใดๆ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลเพื่อให้แน่ ใจว่าฝ่ ายบริ หาร
หรื อบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ
และกําไรสูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
2. มี อาํ นาจและรั บผิดชอบในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และมีความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมํ่าเสมอ
3. มีอาํ นาจตรวจสอบและพิจารณาอนุ มตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนิ นงานสําหรับโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
4. ต้องมี ความรั บ ผิด ชอบต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยสมํ่า เสมอ และดําเนิ น งานโดยรั ก ษาผลประโยชน์สู ง สุ ด ของผูถ้ ื อ หุ ้น
ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส
5. มีอาํ นาจติดตามผลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนการดําเนิ นงานและงบประมาณการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การดําเนิ นกิจการของ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล
6. มีอาํ นาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรื อแนะนําให้อนุกรรมการหรื อคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องหนึ่งเรื่ อง
ใดที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
7. ดําเนิ นการให้บริ ษทั ฯ มี มาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิ ดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งการจัดการความเสี่ ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็ นผูต้ ิดตามและดําเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา เพือ่ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
9. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ
10. มี อ าํ นาจพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ เ รื่ อ งใดๆ ที่ จ ําเป็ น และเกี่ ย วเนื่ อ งกับ บริ ษ ัท ฯ หรื อ ที่ เ ห็ น ว่ า เหมาะสมและเพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
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เรื่ องดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริ ษทั จะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คือ
ก) เรื่ องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ

ข) เรื่ องใดๆ ที่กรรมการมี ส่วนได้เสี ย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนิ นการในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุน
กัน
ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ
จ) การเพิม่ ทุน การลดทุน หรื อการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ
ฉ) การควบกิจการ หรื อเลิกบริ ษทั ฯ
ช) การอื่นใดที่กาํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ เรื่ องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ย หรื อมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สินตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการ
• กําหนดการประชุ มคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกําหนดการ
ดังกล่าว เพือ่ ให้กรรมการ สามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมการประชุมได้
• จํา นวนครั้ งของการประชุ ม คณะกรรมการ กํา หนดตามความเหมาะสมกับ ภาระหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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•

•
•

•

คณะกรรมการบริ ษทั ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่ และพร้ อมที่จะเข้า
ร่ วมการประชุ มอย่างสมํ่าเสมอและต้องมี กรรมการมาประชุ มอย่างน้อยกึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม
กรรมการจะได้รั บเอกสารประกอบการประชุ ม ล่ วงหน้าโดยมี เ วลาเพี ยงพอที่ จะศึ กษาพิ จารณาและ
ตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
คณะกรรมการสามารถเข้าถึ งสารสนเทศที่ จ าํ เป็ น เพื่ อขอเอกสารข้อมูลคําปรึ กษา และบริ การต่ างๆ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ จากผูบ้ ริ หารระดับสู ง และอาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษา
ภายนอกเมื่อจําเป็ น เพือ่ ประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
ต้องมีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไว้ให้ชดั เจนเพื่อใช้อา้ งอิง

การประเมินผลของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
• บริ ษทั ฯ จัดให้มีแบบประเมินผลตนเอง เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของ
คณะกรรมการปี ละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนําส่ งแบบประเมิน
ที่เลขานุการบริ ษทั เพื่อรวบรวมผลการประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รับทราบ เพื่อกําหนดแนวทาง
ปรับปรุ งในการทํางานต่อไป
ค่าตอบแทนของกรรมการ
• บริ ษทั ฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย
แนวทางและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องเหมาะสม
กับความรั บผิดชอบและเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการแต่
ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเดิม ให้นาํ เสนอ
เรื่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา เพือ่ นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
• คณะกรรมการได้รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน เปิ ดเผยไว้ในแบบ
แสดงข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และงบการเงินของบริ ษทั ฯ
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
• คณะกรรมการจะส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการ
กํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯเพื่อเป็ นการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยส่ งเข้าอบรมหลักสู ตร
ต่างๆ ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
• ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั ฯ จะจัดเอกสารและข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ให้แก่กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุ รกิ จและแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่ทุกครั้ง
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีโครงสร้างที่เป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย
ลําดับ
1
2
3

นายสมชัย
นายเฉลิมชัย
นายเอนก

รายชื่อ
วนาวิทย
ว่องไววิทย์
คําชุ่ม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางแววตา เนตร์พนั ธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้หรื อมีประสบการณ์ดา้ น
บัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงั นี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู ้ส อบบัญ ชี ภ ายนอก และผู ้บ ริ หารที่ รั บ ผิ ด ชอบจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ทั้ง รายไตรมาสและประจํา ปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและ
เป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึ งถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบ
ของสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอาํ นาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาํ เป็ นในเรื่ องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้แก่
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชี พอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การปฏิบตั ิ งานภายใต้หน้าที่ ความรั บผิดชอบสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนของบริ ษ ทั ฯ มี จ าํ นวนทั้ง หมด 3 ท่ า น
ประกอบด้วย
ลําดับ
1
2
3

นายอเนก
ดร.สุ ภสร
นายสมชาย

รายชื่อ
คําชุ่ม
ชโยวรรณ
ชินธรรมมิตร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ดงั นี้
1. สรรหาผูท้ ี่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมในการดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท
เพือ่ พิจารณาในกรณี ที่ตาํ แหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ ย วกับโครงสร้ าง ขนาด องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษ ทั และให้ข อ้ เสนอแนะในกรณี ที่
เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. กําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรม
เดี ย วกัน เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ตามนโยบายที่ คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่ อมโยงกับผลการดําเนิ นงานของ
คณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม ให้
นําเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเพือ่ นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

นายประภาส
ดร.ชาญกฤช
นายณรงค์
นายชนะชัย
นายธนดล
นายชลัช

รายชื่อ
ชุติมาวรพันธ์
เดชวิทกั ษ์
เจนลาภวัฒนกุล
ชุติมาวรพันธ์
สุจิภิญโญ
ชินธรรมมิตร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ หาร ไว้ดงั นี้
1. ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯทุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริ หารทรั พยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุม
กํากับดูแลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้ าหมาย
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3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาและอนุ มตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุ มตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติ มงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯและให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป
4. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิ การใช้จ่ายเงินในการดําเนิ นการ ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่ น การจัดซื้ อทรั พย์สิน
วัตถุดิบ เครื่ องจักร ยานพาหนะ การประมูลงานฯลฯ ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิ บล้าน)
บาท และอนุ ม ัติ ว งเงิ น สําหรั บการจัด ซื้ อวัต ถุดิ บ ได้แก่ ข้าวสาลี สํา หรั บ แต่ ละรายการไม่ เ กิ น 250,000,000
(สองร้อยห้าสิ บล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาํ คัญๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ หรื อการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน
การคํ้าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ
7. เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบตั ิการอื่นๆ
8. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงิน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอาํ นาจตามที่
คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิ ก เพิ ก ถอน เปลี่ ย นแปลง หรื อแก้ไ ข บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบอํา นาจ หรื ออํา นาจนั้ นๆ ได้ ต ามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร
10. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรื อรายการใดที่คณะ
กรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั ฯ ดังนั้นคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งด้านการเงินและมิใช่ดา้ นการเงิน ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจ
และผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ที่ ต รงต่ อความเป็ นจริ ง ครบถ้วนเพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลาและแสดงให้เห็ นถึ งผลการ
ดําเนินงานที่แท้จริ งของบริ ษทั ฯ
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ในส่ วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่สื่อสารและ
เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวด้วยความโปร่ งใส ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาแก่ผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุ นทัว่ ไป นักวิเคราะห์
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สื่ อมวลชน ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ ผ่านทางสื่ อต่างๆ ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
โดยจะปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ และจะพิจารณาให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง
ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่ น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
(แบบ 56-2)
นอกจากนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกและเป็ นช่ องทางการสื่ อสารให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนผูใ้ ห้ความสนใจในธุ รกิ จ
บริ ษทั ฯ สามารถติดต่อและให้ขอ้ เสนอแนะตลอดจนคําแนะนําต่อกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ช่องทางการ
สื่ อสารผ่านคอลัมน์ “นักลงทุนสัมพันธ์” บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่ กาํ หนดไว้โดยในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกครั้ ง กรรมการจะต้อง
ลาออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกเป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุด
กับจํานวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งไปอาจจะเลือก
เข้ารั บตําแหน่ งได้อีก บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้
รับทราบทัว่ กันโดยแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาคัด
สรรบุคคล ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรา 68
แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา โดยมีขอ้ บังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องมีกรรมการไม่นอ้ ย
กว่า 5 คน โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ดงั นี้
1. คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้ว ยกรรมการจํา นวนไม่ น้อ ยกว่ า 5 คน เลื อ กตั้ง โดยที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น
ทั้งนี้กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระ ที่มีความเป็ นมืออาชี พมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ และต้องมีจาํ นวน

กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
3. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่กาํ หนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่ งใส ชัดเจน มีประวัติของบุคคล

นั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. ต้องเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบทัว่ กัน
5. มีเลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ

และปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มี ก ารปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการ
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6. มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริ หารออกจากกันโดยชัดเจน
7. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุน
้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
8. ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ ประจํา ปี ทุ ก ครั้ งให้ก รรมการลาออกจากตํา แหน่ ง หนึ่ งในสามถ้า จํา นวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม
สําหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯ นั้นให้ใช้วิธีการ
จับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออกส่ วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่งโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้
9. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน
้ ลงมติให้พน้ จากตําแหน่ง
(5) ศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก
10. ในกรณี ที่ ตาํ แหน่ ง กรรมการว่างลงเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ

อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดื อน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งตนแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี่ ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู่
11. ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งยังคงอยูร่ ักษาการในตําแหน่ง

เพื่อดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จาํ เป็ นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารั บหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมี
คําสั่งเป็ นอย่างอื่น ในกรณี ที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่งศาลคณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่ ง
ต้องจัด ให้มี การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ เลื อกตั้งคณะกรรมการชุ ด ใหม่ ภายในหนึ่ ง เดื อ นนับแต่ ว นั พ้น จาก
ตําแหน่ ง โดยส่ งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ วนั ก่อนวันประชุ ม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา
สามวันติดต่อกัน
12. ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน

เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนและมีหุน้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษทั ฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรของบริ ษทั ฯ นําข้อมู ล ภายในที่ เ ป็ นสาระสําคัญ ของบริ ษทั ฯ
และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื อบุคคลอื่น รวมถึงการนําข้อมูลภายในไป
ใช้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้วางแนวทางมีวิธีการป้ องกันการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ จะให้ความรู ้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
คู่ส มรส และบุ ต รที่ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภาวะในบริ ษ ทั ฯ ตามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบัญญัติ หลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่ องการจัดทําและเปิ ดเผย
รายงานการถื อหลักทรั พ ย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่ องการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี และจัดส่ งสําเนารายงานนี้ ให้แก่บริ ษทั ฯ ในวันเดี ยวกับที่ส่ง
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริ ษทั ฯ กําหนดห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูป้ ฏิบตั ิ งานของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อบุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในช่ วงเวลา
1 เดื อ นก่ อ นที่ บ ริ ษ ัท ฯ จะเผยแพร่ ง บการเงิ น หรื อ เผยแพร่ สถานะของบริ ษัท ฯ รวมถึ ง เผยแพร่ ข อ้ มู ล ที่ เ ป็ น
สาระสําคัญอื่นๆ สู่สาธารณชน
4. กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนิ นงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้ นไตรมาส และ 60 วัน
นับจากวันสิ้ นงวดบัญชี
5. บริ ษทั ฯ กํา หนดให้มีการป้ องกันการนําข้อมูล ของบริ ษทั ฯ ไปใช้ โดยกําหนดห้ามบุ คคลของหน่ ว ยงานต่ างๆ
ที่รู้ขอ้ มูลภายในซึ่ งเป็ นสาระสําคัญและยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน นําข้อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยยังหน่วยงานหรื อ
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการลงโทษสําหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์ จากการนํ า ข้อ มู ล ภายในไปใช้ ห รื อ
นํา ไปเปิ ดเผยจนทํา ให้บ ริ ษ ัท ฯ ได้รั บ ความเสื่ อ มเสี ย หรื อ เสี ย หาย โดยบริ ษ ทั ฯ จะประสานงานกับ หน่ ว ยงานกํากับ ดู แ ล
ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ มีค่าสอบบัญชีในปี 2558 โดยแยกเป็ น
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จํานวนเงิน 615,000.00 บาท
(2) ค่าบริ การอื่น จํานวนเงิน 60,000.00 บาท
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โดยในปี 2558 นายนริ ศ เสาวลักษณ์ สกุล ผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาต เลขที่ 5369 บริ ษ ทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนโดยบริ ษทั ได้ใช้แบบประเมินตนเอง
สําหรับการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ประกอบการจัดทําการเปิ ดเผยข้อมูล

ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุมกรรมการบริษทั ในคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558 ดังนี้
ลําดับ

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

รายชื่อ

นายปรี ชา
นายประภาส
นายสมชัย
นายชนะชัย
ดร.ชาญกฤช
ดร.สุภสร
นายสมชาย
นายเฉลิมชัย
นายเอนก
นายณรงค์
นายธนดล
นายชลัช

อรรถวิภชั น์
ชุติมาวรพันธ์
วนาวิทย
ชุติมาวรพันธ์
เดชวิทกั ษ์
ชโยวรรณ
ชินธรรมมิตร์
ว่องไววิทย์
คําชุ่ม
เจนลาภวัฒนกุล
สุ จิภิญโญ
ชินธรรมมิตร์

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5/5
4/5
3/5
-

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน
1/1
1/1
1/1
-

คณะกรรมการ
บริหาร

การเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถอื หุ้น

12/12
4/12
11/12
10/12
9/12
5/12

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, 2557 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานโดยไม่นบั รวมกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
สี่ รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา สามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงานได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับ
1
2
3
4

สายงาน
ผลิตและซ่อมบํารุ ง
QA และ R&D
สํานักงาน
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2555
34
9

ณ 31 ธ.ค. 2556
34
8

7
5

11
4
61

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
46
50
13
12
11
6

15
7
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ลําดับ
5
6
7
8
9

สายงาน
การเงิน
ขายและการตลาด
คลังสิ นค้า
เลขานุการ
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2555
4
5
8
1
2
75

ณ 31 ธ.ค. 2556
4
10
9
1
2
83

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
4
5
12
12
9
16
1
4
2
2
104
123

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษทั ฯ

ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ
รวม

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

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

ปี 2557
18,295,707
5,159,600
2,848,268
108,799
1,431,910
27,844,284

หน่วย : บาท
ปี 2558
23,843,592
6,769,469
3,297,249
154,399
1,686,426
35,751,135

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็ นเลิศ เนื่องจากบริ ษทั ฯตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ คือปั จจัยสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิจให้ประสบความสําเร็ จ การตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลของ
บริ ษทั ฯนั้นเห็นได้จากพันธะกิจข้อที่ 2 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งระบุไว้ว่าบริ ษทั ฯมุ่ง “ส่ งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ในทุก
ระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้”
บริ ษทั ฯ ได้มีการวางแผนการฝึ กอบรมประจําปี ให้แก่พนักงานแต่ละแผนกต่างๆกันไปตามความจําเป็ นและความ
เหมาะสมและเสริ มหลักสู ตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพต่างๆ ให้กบั บุคลากรโดยฝ่ ายสํานักงานจะขออนุ มตั ิแผนการฝึ กอบรม
ดังกล่าวจากกรรมการผูจ้ ดั การวิธีการฝึ กอบรมมีท้ งั การบรรยายในชั้นเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ รวมไปถึงมีวิธีการประเมินผลไว้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หลักสู ตรการฝึ กอบรมที่ บริ ษทั ฯ จัดขึ้นนั้นมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิ บตั ิ การได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่
บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ และทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อาทิ เช่ น หลักสู ตรความรู ้ พ้ืนฐาน GMP/HACCP/ISO22000
และสุขลักษณะส่ วนบุคคล และหลักสูตรการวิเคราะห์จุดอันตรายในกระบวนการผลิตแป้ งสาลี เป็ นต้น
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รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษทั
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
1. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
78

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุ่ นที่ 107/2014)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
- ปริ ญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท Industrial Engineering
and Management Oklahoma State
University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.
รุ่ น 32)
- Finance for Non - Finance Directors
(FND รุ่ นที่ 8/2004)
- Director Certification Program
(DCP รุ่ นที่ 39/2004)
- Audit Committee Program (ACP รุ่ น
ที่ 11/2006)

สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
0.21%

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปั จจุบนั

ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2546 – ปั จจุบนั
ปี 2546 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2545 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปั จจุบนั

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

ปัจจุบนั

กรรมการวิชาการ

ปัจจุบนั

นายกสภามหาวิทยาลัย

ปี 2545 – ปั จจุบนั

63

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แพน-เปเปอร์ จํากัด
บริ ษทั สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์เปเปอร์ จํากัด
บริ ษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด
บริ ษทั ร่ วมกิจอ่างทองคลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด
H.C>Starck Co.,Ltd.
คณะกรรมการพิจารณาร่ างกฎหมาย กระทรวง
แรงงาน
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง

2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

อายุ
(ปี )
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รายงานประจําปี 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุ่ นที่ 17/2004)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- มัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนบ้านบึงอุตสาหกรรม

สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)

0.00%

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว

เป็ นบิดาของ
บุคคลข้อ 4

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปี 2554 - ปั จจุบนั
ปัจจุบนั
ปี 2553 - ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การและ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปั จจุบนั
ปี 2519 – ปั จจุบนั
ปี 2519 – ปั จจุบนั
ปี 2519 – ปั จจุบนั
ปี 2512 – ปั จจุบนั
ปี 2546 – ปั จจุบนั
ปี 2532 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปั จจุบนั
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ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่ น รื่ นสิ ริ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
บริ ษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด
บริ ษทั เอสไอ.พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นํ้าตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลนิวกว้างสุ ้นหลี จํากัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด
บริ ษทั พาราไฮเทค จํากัด
บริ ษทั บางกอกบูติก โฮเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
3. นายสมชัย วนาวิทย
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

อายุ
(ปี )
67
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุ่ นที่ 8/2004)
- Director Certification Program
(DCP รุ่ นที่ 49/2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- ปริ ญญาตรี B.B.A. Southeastern
Louisiana University, U.S.A.
- ปริ ญญาโท M.B.A. Southeastern
Louisiana University, U.S.A.

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุ่ นที่ 37/2005)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- ปริ ญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท สาขา บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท สาขาอุตสาหการ

สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ปัจจุบนั
ปี 2549 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ปี 2548 – ปั จจุบนั

ปี 2522 – ปี 2524
ปี 2517 – ปี 2522
ปี 2516 – ปี 2517
0.04 %

เป็ นบุตรของ
บุคคลข้อ 2

ปี 2557 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปั จจุบนั
ปี 2549 – ปั จจุบนั
ปี 2549 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปั จจุบนั
ปี 2546 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
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บริ ษทั เค.ซี .พร็อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

ปี 2526 – ปี 2544
ปี 2524 – ปี 2526

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ วอร์ทลี่(ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ทรัสต์ จํากัด
ธนาคารหวัง่ หลี จํากัด(นครธน)
ธนาคารแห่ งนิวออรี นส์
บริ ษทั เค.เอส.แอล. เรี ยลเอสเทต จํากัด
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นํ้าตาลเกาะกง จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลสะหวันนะเขต จํากัด
บริ ษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จํากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว

สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขา
กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2555 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(งานบัญชีและการเงิน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(งานบัญชีและการเงิน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(งานบัญชีและการเงิน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(งานบัญชีและการเงิน)
กรรมการ

ปี 2546 – ปี 2555
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2539 – ปั จจุบนั

5. ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
- กรรมการ
- รองประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
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- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่ นที่ 15 (วตท.15)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ
ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 79/2552) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ รัฐเทกซัส
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตรสัมมนาหัวข้อ “ธรรม
เนียมปฏิบตั ิเชิงธุรกิจและวัฒนธรรม

0.00 %
(จํานวน
1,000 หุ น้
และของ
ภรรยา 1,200
หุ น้ )

เป็ นบุตรเขย
ของบุคคล
ข้อ 2

ปี 2552 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั

ปี 2557 – ปั จจุบนั
ปี 2557 – ปั จจุบนั

กรรมการส่ งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
รองประธาน

ปี 2556 – ปี 2558

กรรมการบริ หาร

ปี 2555 – ปั จจุบนั

ประธานฝ่ ายเลขานุการ

ปี 2557 – ปั จจุบนั
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รองประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ
เลขาธิการ

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั นํ้าตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลนิวกว้างสุ ้นหลี จํากัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ าย
อุตสาหกรรมอาหาร
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 15 (วตท.15)

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

รายงานประจําปี 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว

สไตล์อเมริ กา” รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาเอก คณะบริ หารธุรกิจ
สาขาการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท คณะภาวะความเป็ นผูน้ าํ
และจรรยาบรรณที่ดีในองค์กร
รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สาขา
การจัดการ รัฐเทกซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
6. ดร.สุ ภสร ชโยวรรณ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
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- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุ่ นที่ 77/2009)
- Director Certification Program
(DCP รุ่ นที่ 112/2009)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- ปริ ญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขา Food Sci &
Nutrition Bringham Young
University. USA.

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2555 – ปั จจุบนั
ปี 2555 – ปี 2557
ปี 2555 – ปี 2557
ปี 2552 – ปี 2558
ปี 2552 – ปี 2558
ปี 2552 – ปี 2558
ปี 2552 – ปี 2558
ปี 2552 –ปี 2558

ไม่มี

ปี 2552 – ปั จจุบนั
ปี 2557 – ปั จจุบนั

ไม่มี

ปี 2552 – ปี 2555
ปี 2549 – ปั จจุบนั
ปี 2549 – ปี 2555
ปี 2552 – ปั จจุบนั
ปี 2552 – ปั จจุบนั
ปี 2552 – ปั จจุบนั
ปี 2552 – ปั จจุบนั
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ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
กรรมการ
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิ การ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิ ชย์และ
อุตสาหกรรม รัฐสภา
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการที่ปรึ กษา
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
กรรมการบริ หาร
ตําแหน่ง

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและกรรมการบริ หาร

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

รายงานประจําปี 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว

0.00%
(โดยป็ นของ
บุตรยังไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 0.04%
หุ น้ )

เป็ นอาของ
บุคคลข้อ 12

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ปี 2554 – ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

- ปริ ญญาเอก สาขา Foof Sci &
technology Louisiana State
University, USA.

7. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
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- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุ่ นที่ 17/2004)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- อนุปริ ญญา คอมพิวเตอร์
Computer Collage, Germany
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปั จจุบนั
ปี 2546 – ปั จจุบนั
ปี 2546 – ปั จจุบนั
ปี 2524 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปั จจุบนั

68

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั แชมเปี้ ยน เฟอร์เมนเตชัน่ จํากัด
บริ ษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด
บริ ษทั ราชาชูรส จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลนิวกว้างสุ ้นหลี จํากัด
บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

รายงานประจําปี 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

8. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
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- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุ่ นที่ 84/2010)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
University of Hawaii, USA
- ปริ ญญาโท สาขา บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. นายเอนก คําชุ่ม
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุ่ นที่ 85/2010)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD
- ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตยสภา
- ปริ ญญาโท สาขานิติศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ปี 2553 – ปั จจุบนั
ปี 2553 – ปั จจุบนั
ปี 2553 – ปั จจุบนั
ปี 2553 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ปรึ กษาธุรกิจการเงินและ
หลักทรัพย์

ปี 2557 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
เจ้าของ

ปี 2553 – ปั จจุบนั
ปี 2527 – ปั จจุบนั
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ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั บริ ษทั เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด
Finki-Thai Company
Cathay Trust Company

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
สํานักงาน เอนก คําชุ่ม ทนายความ

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

10. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
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11. นายธนดล สุ จิภิญโญ
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

49

รายงานประจําปี 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุ่ นที่ 62/2007)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุ่ นที่ 76/2008)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- ปริ ญญาตรี Marketing California
State University at San Bernardino
(BA)
- ปริ ญญาโท MBA, Marketing and
Management Mercer University
Atlanta, USA.

สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ปี 2554 – ปี 2556

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2549 – ปั จจุบนั
ปี 2549 – ปั จจุบนั
ปี 2549 – ปั จจุบนั
ปี 2549 – ปั จจุบนั
ปี 2549 – ปั จจุบนั
ปี 2549 – ปั จจุบนั
ปี 2548 – ปั จจุบนั
ปี 2542 – ปั จจุบนั
0.01%
(โดยเป็ นของ
ภรรยา
0.00%)

เป็ นบุตรเขย
ของบุคคล
ข้อ 2

ปี 2556 – ปั จจุบนั
ปี 2554 – ปี 2556
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2541 – ปั จจุบนั
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กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
บริ ษทั วัฒนกุลอ๊อกซิ เย่น จํากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นรี สอร์ท พัทยา

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
12. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

อายุ
(ปี )
47

รายงานประจําปี 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุ่ นที่ 17/2004)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาลัยการตลาดทุน
รุ่ นที่ 10
- ปริ ญญาตรี การเงินการธนาคาร
BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโท MBA FINANCE &
BANKING MERCER
UNIVERSITY USA.

สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
เป็ นหลาน
ของบุคคล
ในข้อ 7

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ปี 2556 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปั จจุบนั
ปี 2549 – ปั จจุบนั
ปี 2549 – ปั จจุบนั
ปี 2549 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปั จจุบนั

ปี 2546 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ

ปี 2546 – ปั จจุบนั
ปี 2546 – ปั จจุบนั
ปี 2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2547 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปั จจุบนั
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ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
สมาคมการค้าผูผ้ ลิตนํ้าตาลและชีวพลังงานไทย
บริ ษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลสะหวันนะเขต จํากัด
บริ ษทั เกาะกงแพลนเตชัน่ จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นํ้าตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลนิวกว้างสุ ้นหลี จํากัด
บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
คณะกรรมการนํ้าตาลทราย ภายใต้คณะกรรมการ
ตาม พ.ร.บ.อ้อยและนํ้าตาลปี 2527
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จํากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด
บริ ษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

รายงานประจําปี 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ปี 2545 – ปั จจุบนั
ปี 2544 – ปั จจุบนั
ปี 2539 – ปั จจุบนั
ปี 2539 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ไทยชูการ์มิลเลอร์ จํากัด
บริ ษทั เค เอส แอล เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด

13. นางสาวสุ รางค์รัตน์
จงประสพทรัพย์
- ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน

42

- ปริ ญญาโท สาขา พัฒนาผลิตภันฑ์
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

ไม่มี

ไม่มี

ปัจจุบนั
ปี 2556 – ปี 2557
ปี 2554 – ปี 2555
ปี 2545 – ปี 2553

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน
(รักษาการ) ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูไนเต็ด ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

14. นางแววตา เนตร์พนั ธ์
- ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
และบัญชี / เลขานุการบริ ษทั

38

- ปริ ญญาตรี การบัญชี (B.B.A)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2557 – ปี 2558

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
และบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
(อาวุโส)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าแผนกบัญชีอาวุโส
เจ้าหน้าที่บญั ชีอาวุโส
เจ้าหน้าที่บญั ชี

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ส.ค. 2553 – 2557
ปี 2551 – ปี 2553
ปี 2550 – ปี 2551
ปี 2543 – ปี 2550
ปี 2541 – ปี 2542
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที ซี เจ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โทลล์ โลจิสติก (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั โฮป เทคโนโลยี่ จํากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมจักรยานไทย จํากัด

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

รายงานประจําปี 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ปัจจุบนั
ปี 2556 – ปี 2557
ปี 2550 – ปี 2555

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย (อาวุโส)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

15. นายสุ นทร สุ ขสําราญ
- ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย

33

- ปริ ญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

16. นางสาวชลิดา ศัตรู พินาศ
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

38

- ปริ ญญาตรี สาขา บริ หารธุรกิจ (การ
บัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2556 – ปี 2558
ปี 2550 – ปี 2555
ปี 2545 – ปี 2550
ปี 2540 – ปี 2545

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายสํานักงาน
วางแผน-จัดซื้อ-สโตร์
เจ้าหน้าที่เร่ งรัดหนี้สิน

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีแอนด์ซีอินดัสตรี้ จํากัด
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่ เจ้า

17. นางสาวจุฑามาศ มาลัย
- เลขานุการบริ ษทั

39

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
ผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั สมาคม
บริ ษทั จดทะเบียนไทย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการ
บัญชี มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎรําไพ
พรรณี

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2556 – ปี 2558
ปี 2557

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ปี 2555 – ปี 2553
ปี 2550 – ปี 2552

เลขานุการบริ ษทั
(รักษาการ) ผูจ้ ดั การสํานัก
เลขานุการ
Technicial Support
Technical Support

- ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ

ไม่มี

ปี 2557 – ปั จจุบนั
ปี 2549 – ปี 2556

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
ตัวแทน

18. นางสาวมศารัศม์ พุฒิพรี วิทย์
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขาย

33

ไม่มี
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บริ ษทั โปร อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอ็น ซี เอส กรุ๊ ป จํากัด

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไอ เอ็น จี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2558

รายละเอียดเกีย่ วกับการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี าํ นาจลงนาม
นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
นายสมชัย
วนาวิทย
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
ดร.สุ ภสร
ชโยวรรณ
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
นายเอนก
คําชุ่ม
นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
นายธนดล
สุ จิภิญโญ
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
นางสาวสุ รางค์รัตน์
จงประสพทรัพย์
นางแววตา
เนตร์พนั ธ์
นายสุ นทร
สุ ขสําราญ
นางสาวชลิดา
ศัตรู พินาศ
นางสาวจุฑามาศ
มาลัย
นางสาวมศารัตน์
พุฒิพีรวิทย์

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

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, EC = ประธานกรรมการบริ หาร, EVC = รองประธานกรรมการบริ หาร,
ED = กรรมการบริ หาร, S = ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม, CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC = กรรมการตรวจสอบ,
ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผูจ้ ดั การ, M = ผูบ้ ริ หาร
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2558

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
นโยบายภาพรวม
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับความรั บผิดชอบขององค์กรต่อสังคม หรื อ Corporate Social Responsibility
(CSR) เป็ นอย่างมากและถือเป็ นเป้ าหมายหลักอันดับต้น ๆ ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ ได้วางนโยบายและจัดทําโครงการต่าง ๆ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ไม่วา่ จะเป็ นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยูม่ ากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมี
สุ ขภาพที่ ดีของชุ มชน ตลอดจนการสื บสานวัฒ นธรรมความเป็ นไทย โดยประเภทของกิ จ กรรมนั้น จะมี การส่ งเสริ มและ
สนับสนุนกิจกรรม เพื่อสังคม การบริ จาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรมบริ ษทั ฯ จะวางเป้ าหมาย
โดยผสมผสานการใช้ทรั พยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่ วมกัน เพื่อให้แต่ละกิ จกรรมเกิดประสิ ทธิ ผลมากที่ สุด ทั้งนี้
ความสําเร็ จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นจากการบริ จาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยงั เน้นความมีส่วนร่ วมของพนักงานในองค์กร
และความร่ วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่ วมมือของชุมชนอีกด้วย
แนวการดํา เนิ น งานภายในองค์ก รนั้น บริ ษ ทั จัด ให้มี คณะกรรมการเพื่ อวางแผนการดํา เนิ น โครงการต่ าง ๆ โดย
ประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่ งจะเป็ นการรวบรวมความคิด การ
สื่ อสาร และการดําเนินงาน เพือ่ กําหนดรู ปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การออกแบบเพื่อกําหนดกิจกรรม เป็ นการกําหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากการ
ดําเนินโครงการนั้น ๆ
2. การดําเนิ นกิ จกรรม เป็ นการกําหนดขั้นตอนการดําเนิ นงาน งบประมาณ บุคลากรที่ จะเข้ามามี ส่วนร่ วม และ
กําหนดหน่วยงานภายนอกที่จะมีบทบาทร่ วม
3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดําเนิ นกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
หรื อ ไม่อย่างไรและสื่ อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็ นส่ วนหนึ่งและเป็ นที่
ยอมรับของสังคม
โดยบริ ษัท ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท เป็ นไปด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม สิ่ ง แวดล้อ ม และกลุ่ ม ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย
(stakeholders) ตามหลักการดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบตั ิของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เพื่อนํามาเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้ างองค์กรให้มีระบบการบริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ
มีนโยบายที่สาํ คัญ ดังนี้
นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในปรัชญาการดําเนินธุรกิจในด้านพาณิ ชย์ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมัน่ ที่
จะธํารงรักษาไว้ซ่ ึงคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด รวมถึงการบริ หารการจัดการ และการใช้
ทรัพยากรในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม เพียงพอ และอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อความมัน่ คง ความเจริ ญรุ่ งเรื องของกิจการ คงไว้ซ่ ึ ง
ศักดิ์ศรี และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การดําเนิ นงานสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมาย ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนด
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
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• ดําเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงของลูกค้าด้วยความร่ วมมือร่ วมใจของพนักงาน
และผูร้ ั บ เหมาที่ ท าํ งานอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้ร ะบบการจัด การด้า นคุ ณ ภาพ อาชี ว อนามัย ความ
ปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และความสามารถของห้องปฏิบตั ิการทดสอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย
ระเบี ย บข้อบังคับ ของทางราชการ และข้อกําหนดของบริ ษทั ฯ ที่ ไ ด้ท าํ ความตกลงไว้กับภายนอกอย่า ง
เคร่ งครัด
• ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องยึดถือและปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกําหนดและมาตรฐาน
ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
• พัฒนาระบบบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรให้เป็ นมาตรฐานสากลด้วยกระบวนการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างต่อเนื่ องเพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และบริ การที่ดีเยี่ยมเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึง
พอใจสูงสุ ดโดยยึดถือความปลอดภัยเป็ นหัวใจในการปฏิบตั ิงาน
• บริ ษ ทั ฯ จะดําเนิ น การทุ กวิถี ทางเพื่อควบคุ มและป้ องกันความสู ญเสี ยในรู ปแบบต่ างๆ อันเนื่ องมาจาก
อุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทํางาน ทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหาย การละเมิดระบบ
รั กษาความปลอดภัย และการปฏิ บตั ิงานที่ ไม่ถูกวิธีและทําให้เกิ ดความผิดพลาดต่างๆ ตลอดจนรั กษา
สภาพแวดล้อ มในการทํา งานที่ ป ลอดภัย ต่ อ พนัก งาน ทั้ง นี้ ถื อ เป็ นหน้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของผูบ้ ริ ห ารและ
พนักงานในการรายงานอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้
• จัดให้มีแผนควบคุมและป้ องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบตั ิการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิ น และสภาวะวิกฤต
ขององค์กร เพื่อเตรี ยมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉิ นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกล้น หรื อ
รั่ วไหลของสารเคมี หรื อของเสี ย และมีการเตรี ยมพร้ อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทําให้การดําเนิ นธุ รกิ จ
หยุดชะงักและ/หรื อเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
• จัด ให้มีการฝึ กอบรมแก่ พนักงานทุกวิชาชี พ ทุ กระดับ ทุกคน เพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่องด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
• จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและเผยแพร่ ขอ้ มูลแก่พนักงาน ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง
เพือ่ ให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบตั ิและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนนําไปยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
• บริ ษทั ฯ มุ่งส่ งเสริ มและปลูกฝั งจิ ตสํานึ กทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
ให้เป็ นวิถีในการดําเนิ นชี วิตประจําวันของพนักงาน โดยไม่ก่อให้เกิ ดอันตรายต่อ สุ ขภาพ ทรั พย์สินและ
สิ่ งแวดล้อม
• บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่ งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
• บริ ษ ทั ฯ สนับ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ สาธารณประโยชน์ต่ อ สั งคมและสิ่ งแวดล้อม โดยส่ ง เสริ มให้บุคลากร
ทุกระดับให้ความสําคัญ และมี ส่วนร่ วมกิ จกรรมสาธารณประโยชน์กบั ชุ มชน ตลอดจนส่ งเสริ มองค์กร
ภาครัฐหรื อเอกชนที่มีภารกิจอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
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นโยบายด้านการซ่อมบํารุ งทรัพย์สิน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านการซ่ อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ ทั้งหมดของโรงงานจะได้รับการบํารุ งรักษาอย่างเป็ นระบบ และได้รับการตรวจเช็คดูแลและบํารุ งรักษาตามช่วงระยะเวลา
ที่กาํ หนด เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่เกิดความเสี ยหายในขบวนการผลิตและสามารถดําเนินการผลิตสิ นค้า
ได้ตามข้อกําหนดของลูกค้า ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิงานและจัดตั้งเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย
ด้านการซ่อมบํารุ งทรัพย์สิน ดังนี้
• ควบคุมเวลาสู ญเสี ยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมในขบวนการผลิต ไม่ให้เกิน 1.5% ต่อ
เดือนของเวลาการผลิตในแต่ละส่ วนงาน ประกอบด้วย ส่ วนงานทําความสะอาดข้าวสาลี ส่ วนงานโม่แป้ ง
สาลี และส่ วนงานผสมและบรรจุ
• วางแผนการบํารุ ง รั ก ษาเครื่ องจักรและอุป กรณ์ ต่ างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดของโรงงาน โดย
กํา หนดความถี่ ในการตรวจเช็ค และบํารุ งรั กษา ซึ่ งจัด ทํา เป็ นคู่ มื อในการทํางาน ประกอบด้ว ย รายการ
บํารุ งรักษาประจําวันและประจําสัปดาห์ โดยมีการจัดพนักงานเข้าตรวจสอบเครื่ องจักรแต่ละประเภทตาม
ความถี่ที่ได้วางไว้ เช่น ตรวจสอบการหล่อลื่นเครื่ องจักรที่ใช้งานแบบสายพานลําเลียง โซ่ ลาํ เลียง ใช้น้ าํ มัน
เกี ยร์ ในการหล่อลื่ น ใช้เฟื องโซ่ ขบั ใช้แ บบลูกปื นเติ ม จารบี และใช้แบบลู กกลิ้งบด รายการบํารุ งรั กษา
ประจําเดือน โดยมีการจัดทําการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อบํารุ งรักษายืดอายุการใช้งานของเครื่ องจักรเป็ นประจําทุก
เดือน แบ่งการทํางานออกเป็ น 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 12 ชัว่ โมง และรายการบํารุ งรักษาประจําปี โดยจัดให้มี
การเปลี่ยนอะไหล่เป็ นประจําทุกปี เพื่อบํารุ งรั กษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่ องจักร โดยจัดทําในช่ วง
วันหยุดยาว แบ่งการทํางานออกเป็ น 2 ครั้งต่อปี
• จัดทําการตรวจเช็คสต็อกอะไหล่เครื่ องจักรประจําทุกเดื อน เพื่อให้มีอะไหล่สํารองเพียงพอต่อเหตุ การณ์
ที่จาํ เป็ นต้องใช้และเปลี่ยนอะไหล่
• ส่ ง เสริ ม ให้พ นักงานให้ค วามร่ วมมื ออย่างใกล้ชิ ด ในการทํางานร่ ว มกัน ในแผนกและกับ ฝ่ ายอื่ น ๆ เพื่ อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการทํางาน ความมัน่ คง และความปลอดภัยของบุคลากร
• ดําเนินการเพื่อให้เครื่ องจักรและอุปกรณ์มีประสิ ทธิ ภาพ และมีความน่าเชื่อถือ เสี ยเวลาการหยุดการผลิตน้อย
ที่ สุด โดยคํา นึ งถึ ง ความมั่นคงและความปลอดภัย เป็ นสิ่ ง สําคัญ ทั้งนี้ เพื่อ ให้ส ามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรั พย์สิน ดังกล่ า วได้อย่างเต็ม ที่ รวมทั้งจะดําเนิ นการด้วยประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด ทั้งในด้า นค่าใช้จ่า ยและ
กําลังคนที่ใช้
นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ ยึดถือนโยบายที่ จะดําเนิ นการในรายการระหว่างกัน เป็ นไปตามลักษณะธุ รกิ จการค้าปกติทวั่ ไป และเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
• คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
• คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิ บัติให้เ ป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล การทํารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สิน
ที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ตามมาตรฐานการบัญชีกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

77

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2558

• การทํารายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันของบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิ ตามภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย พ.ศ.2546 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่ งครัด
• ในกรณี ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจําเป็ นต้องทํารายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั
เป็ นหลัก และให้ท าํ รายการนั้น เสมื อนการทํา รายการกับ บุ ค คลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ
พนักงานทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้างของบริ ษทั ฯ มีความรวดเร็ ว ถูกต้องประหยัด และรัดกุม เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตามข้อกําหนดอย่างถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ บริ ษทั ฯ จึงกําหนดนโยบาย
เพือ่ เป็ นแนวทางให้ผเู ้ กี่ยวข้องปฏิบตั ิดงั นี้
• การจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้างจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ สู งสุ ด ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จํานวน
เวลา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่ งแวดล้อม ตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนา
มัย ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ด้วย โดยการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้าง ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10,000
บาท นําเสนอขออนุ มตั ิ ต่อกรรมการผูจ้ ัดการ หากมี มูลค่าเกิ น 10,000 บาท ขึ้นไป นําเสนอขออนุ มตั ิ ต่อ
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานกรรมการบริ หาร และการจัดซื้อ เช่า หรื อจัดจ้าง ที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาท
ขึ้นไป จะต้องนําเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ หาร หากมีมูลค่าเกิน 10,000,000 บาท จะต้องนําเสนอ
ขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั
• ในการจัดซื้ อ เช่ า หรื อจัดจ้าง จะต้องสรรหา คัดเลือกผูข้ ายและผูร้ ั บจ้างเปรี ยบเที ยบกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ราย
เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ โดยหากวงเงินตํ่ากว่า 20,000 บาท อาจไม่ตอ้ งมีใบเสนอราคาก็ได้
แต่ตอ้ งมีขอ้ มูลสอดคล้องกับเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง
• หลักเกณฑ์ในการจัดทําสัญญา คือต้องมีวงเงินในการว่าจ้างตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท และมีระยะเวลา
จัดจ้างตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป โดยผูร้ ับจ้างจัดทําสัญญา และแผนกที่ขอจัดจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบเนื้ อหาในสัญญา
หากวงเงินในการว่าจ้างมากกว่า 1,000,000 บาท ผูร้ ับจ้างจัดทําสัญญา และ/หรื อจัดจ้างที่ปรึ กษากฎหมายทํา
สัญญา โดยแผนกที่ขอจัดจ้างเป็ นผูร้ ั บผิดชอบเนื้ อหาในสัญญา กรณี งานจัดจ้างบริ การรายปี จะต้องจัดทํา
สัญญาทุกงาน
• จัดทํา และควบคุมเอกสาร อย่างถูกต้อง เป็ นระเบียบและโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้
• บริ ษทั ฯ จะต้องไม่เอาเปรี ยบผูค้ า้ ซึ่ งในการใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับการจัดซื้ อ เช่ า หรื อจัดจ้าง จะต้องคํานึ งถึง
ผลประโยชน์ และความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้น ในแง่ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้น
ในด้านชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์
• เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผูค้ า้ ตามควรแก่ กรณี เพื่อประโยชน์ของบริ ษ ทั ฯ ทั้งนี้ ต้องอยู่บ น
พื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และรักษาความลับของคูค่ า้ อย่างเคร่ งครัด
• ต้องปฏิบตั ิงานโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด และสมํ่าเสมอ
• ดําเนิ นการอย่างมีระบบ มีการวางแผนการดําเนิ นการล่วงหน้าที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิตอันจะส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อผลิ ตภัณฑ์ และเพื่อช่ วยหลีกเลี่ยงการจัดซื้ อหรื อการจัด จ้างอย่าง
เร่ งด่วน หรื อโดยปราศจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
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นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษัท ฯ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะผลัก ดัน ให้ พ นัก งาน และผู ้ป ฏิ บัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้อ งใช้ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อันประกอบด้วยวงจรเครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้ มข้อมูล และข้อมูลของบริ ษทั ฯ
อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ และไม่ข ดั ต่ อกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติที่ เกี่ ย วข้อง โดยมี ม าตรฐานความปลอดภัยที่ เ พีย งพอเพื่อ
ประโยชน์และประสิ ทธิผลทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้นาํ มาเพื่อส่ งเสริ มกิ จการของบริ ษทั ฯ พนักงานจะต้องไม่กระทําเพื่อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
• ข้อมูลที่ได้บนั ทึกและเผยแพร่ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นความรั บผิดชอบของเจ้าของข้อมูล
นั้นๆ ที่จะต้องดูแลมิให้เกิดความเบี่ยงเบนความผิดทางกฎหมายหรื อละเมิดต่อบุคคลที่สาม
• การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานนั้น ให้คาํ นึงถึง Software ที่เป็ นมาตรฐานอันดับแรกก่อนที่
จะทําการพัฒนา Software ภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
• เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนําเครื่ องมือและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้จะต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานที่ได้ผ่านการอนุมตั ิและระเบียบปฏิบตั ิที่
กําหนด
• เจ้าของข้อมูลจะต้องป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญทางธุ รกิจของตนเองจากการ
เข้าถึงจากภายนอกหรื อการโจรกรรมและการบ่อนทําลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริ ษทั ฯ ดําเนินต่อไปได้
อย่างต่อเนื่องโดยมีผลกระทบน้อยที่สุด
• มีวินยั ในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของบริ ษทั ฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริ ษทั ฯ
และผูอ้ ื่น อาทิเช่น ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง
และทรัพย์สิน รบกวนหรื อก่อความรําคาญต่อการทํางานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอด
รหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ ภาพ ข้อความ หรื อเสี ยงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิง
ธุรกิจส่ วนตัวหรื อการกระทําที่ผดิ กฎหมาย
• บริ ษทั ฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หาก
พบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรื อมีเหตุอนั ควร เพื่อป้ องกันความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศบริ ษทั ฯ
นโยบายด้านการบัญชี
บริ ษ ทั ฯ ให้ค วามสํา คัญ ต่ อ รายงานทางบัญ ชี แ ละการเงิ น ซึ่ งจะต้องถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ต ามความเป็ นจริ ง ทัน เวลา
สมเหตุสมผลและเชื่ อถื อได้ เพื่อเสนอต่อบริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น หน่ วยงานของรั ฐ และผูเ้ กี่ ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึ ง จําเป็ นอย่างยิ่งที่
บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึง
ข้อกําหนดทางการบัญชีและการเงินของบริ ษทั ฯ และหลักการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปอย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
• ความถูกต้องของการบันทึกรายการจะต้องถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีขอ้ จํากัดหรื อ
ยกเว้น บันทึกรายการตามความเป็ นจริ งตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ เป็ นไปตามระเบียบและ
ข้อกําหนดต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุ รกิจจะต้องครบถ้วนและผ่าน
การตรวจสอบที่เหมาะสม
• รายงานทางการเงินและบัญชีทุกประเภทของบริ ษทั ฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีขอ้ มูลที่เป็ นสาระสําคัญ
เพียงพอ รวมทั้งมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่เป็ นที่ ยอมรั บโดยทัว่ ไป เป็ นไปตาม
ระเบี ยบของการเงิ นและการบัญชี ของบริ ษทั ฯ พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงาน
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ทางการบัญชีและการเงินเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการนั้นๆ
• การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ และหรื อต่างประเทศ เพื่ อ ให้ก ารจัด ทํา บัญ ชี และ
บัน ทึ กทางการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ เป็ นไปอย่างถู กต้องและสมบูรณ์ เ ช่ นเดี ย วกับการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ใ นความ
รับผิดชอบอื่นๆ ของตน โดยต้องยึดหลักความซื่ อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่ อตรงในการดําเนินการที่
เกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน
นโยบายด้านการควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทํางานอย่างมีระบบ มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของ
บริ ษทั ฯ มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการประเมินและการ
บริ หารความเสี่ ยงที่รัดกุมต่อเนื่ องมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อป้ องกันเหตุการณ์ อนั ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้ างความเสี ยหายให้กบั
บริ ษทั ฯ ได้ และพัฒนาให้บุคลากรในหน่ วยงานมี ความรู ้ สึกร่ วมในอันที่จะปฏิ บตั ิงานตามวิธีปฏิ บตั ิงานที่เหมาะสม รวมถึง
ระเบี ยบ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และพร้ อมที่ จะให้บริ ษทั ฯ ประเมินและตรวจสอบการทํางานได้ตลอดเวลา โดยบริ ษทั ฯ
มีแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี้
• กําหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารทุกระดับชั้นที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการ
ทํางานภายในหน่ วยงานของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบตั ิงาน โดยมีระบบการ
ควบคุ ม ภายในที่ รั ด กุม สามารถตรวจสอบได้ และทุ ก หน่ ว ยงานจะต้อ งจัด ทําคู่มื อ กํา หนดขั้น ตอนการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นบรรทัดฐานสําหรับการดําเนินกิจการในส่ วนงานที่อยูใ่ นความดูแลของตน โดยถือปฏิบตั ิตาม
นโยบายคุณภาพของบริ ษทั ฯ
• กําหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลด
ผลกระทบหรื อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ต้องการให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วน
ร่ วมในการประเมินและควบคุมความเสี่ ยงโดยทัว่ กัน เพือ่ ช่วยป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
• ผูต้ รวจสอบภายในรับผิดชอบโดยตรงในเรื่ องการประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามระบบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และปัจจัยความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
นโยบายเรื่ องผลประโยชน์ที่ขดั แย้ง
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จอยู่บนหลักการที่ ว่าพนักงานทุ กคนจะต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
ดังนั้นการกระทําและการตัดสิ นใจใด ๆ จะต้องปราศจากอิทธิ พลของความต้องการของส่ วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่นอ้ ง
หรื อของบุคคลอื่นที่รู้จกั เป็ นส่ วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีของบริ ษทั ฯ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน พนักงานทุก
คนจะต้องปฏิ บตั ิ งานให้เต็มเวลาให้แก่ บ ริ ษทั ฯ อย่างสุ ด กําลังความสามารถ โดยไม่เ บี ย ดบังเวลาในงานไปทําธุ รกิ จ อื่นใด
ภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
การนําข้อมูลของบริ ษทั ฯ ไปเปิ ดเผยให้กบั บุคคลอื่น อันนําไปสู่ การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว
หรื อพวกพ้อง ถื อว่าเป็ นการกระทําที่ ขดั ต่ อนโยบายเกี่ ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กัน ตัวอย่างเช่ น การให้ขอ้ มูลกิ จกรรมการ
ดําเนินงาน หรื อแผนการในอนาคตของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปกป้ องรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ ขณะเดียวกันก็จะให้มีการจํากัดขอบเขต
แห่ งเสรี ภาพในกิ จกรรมต่ างๆ ของบุคลากรทุกระดับให้น้อยที่สุด เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ในเรื่ องต่ างๆ บริ ษทั ฯ จึ ง
กําหนดข้อพึงปฏิบตั ิดงั นี้
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• การจัดหาผลิตภัณฑ์ ให้ บริ ษทั ฯ
ในกรณี ที่บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ คนใดมีบุคคลในครอบครัวเป็ นพนักงาน หรื อเจ้าของกิจการที่เป็ น
ลูก ค้า ผูค้ ้า/ผูข้ าย หรื อ คู่แ ข่ งและบุ คลากรของบริ ษทั ฯ ผูน้ ้ ัน มี ส่ ว นร่ ว มตัด สิ น ใจในเรื่ องที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั แย้ง
• สิ่ งบันเทิ งและของขวัญ
บุ คลากรทุ ก ระดับ ไม่ ค วรจะรั บ สิ่ ง บันเทิ ง ของขวัญ ตั๋ว โดยสาร บัต รชมกี ฬา ตั๋ว อื่ นๆ ข้อเสนอเพื่อการ
พักผ่อน ที่พกั รับรอง หรื อข้อเสนอที่ให้เป็ นการเสนอส่ วนตัวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนใน
บริ ษทั ฯ หรื ออาจจะทําให้บุคคลผูน้ ้ นั ต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์ผลประโยชน์ที่ขดั กัน
นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ
บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ พึงรั กษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนําไปสู่
การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว หรื อพวกพ้องในทางมิชอบ เช่นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้น ความลับ
ทางการค้า สู ตรการประดิ ษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่ งถื อเป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ การป้ องกันข้อมูลประเภทนี้ มีความสําคัญอย่างยิ่งต่ อ
ความสําเร็ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีความสําคัญต่อความมัน่ คงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อ
บุคคลภายนอกเป็ นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสี ยหายต่อธุ รกิจและชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ จึ งกําหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการ
รักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายในดังนี้
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่บริ ษทั ฯ มี ไว้กบั คู่สัญญา ถื อเป็ นความลับที่ไม่อาจเปิ ดเผยให้
บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ฯ และคูส่ ญ
ั ญา
• การใช้ขอ้ มูลภายในร่ วมกันของพนักงาน ต้องอยูใ่ นกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ เท่าที่พนักงานพึงได้รับ
มอบหมายเท่านั้น
• จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริ ษทั ฯ ภายในฝ่ าย/แผนกของตนอย่างรั ดกุม เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ขอ้ มูลภายในที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ เปิ ดเผยออกสู่ ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการ โดยให้ถือ
ว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ด้วย
• ให้ถือเป็ นหน้าที่และความรั บผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาในลําดับขั้นต่างๆ จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการ
รั่ ว ไหลของข้อ มู ล และข่ า วสารที่ สํ า คัญ ของบริ ษัท ฯ ออกสู่ ภ ายนอก โดยพนั ก งานในสายงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ ขอ้ มูลอย่างเป็ นทางการของบริ ษทั ฯ พนักงานที่เปิ ดเผยข้อมูล และ
ข่าวสารที่สําคัญของบริ ษทั ฯ ออกสู่ บุคคลภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการจะได้รับการพิจารณา
มาตรการทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
• การเปิ ดเผยข้อมูลที่ สําคัญของบริ ษทั ฯ ก่ อนออกไปสู่ ภายนอกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเองหรื อมอบหมายให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นผูใ้ ห้หรื อผูต้ อบ
นโยบายเกี่ยวกับการซื้อหรื อขายหลักทรัพย์
• คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยแจ้งผ่านเลขานุการ
บริ ษทั เพื่อการรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกครั้งที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ แก่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
81

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2558

• ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
• ในฐานะของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การใช้ขอ้ มูลภายในต้องดําเนิ นการให้มี
ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่ าเที ยมกัน และเพื่อเป็ นการป้ องกันการกระทําผิด
กฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ และครอบครัวที่ได้รับทราบ หรื ออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่
ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน บริ ษทั ฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทําการซื้ อขายหุ ้นหรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อ
หรื อขาย หรื อเสนอซื้ อ /เสนอขายหุ ้น ของบริ ษ ัท ฯ ไม่ ว่ า จะด้ว ยตนเองหรื อผ่ า นนายหน้า ในขณะที่ ย งั
ครอบครองข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริ ษทั ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่า
เป็ นการซื้ อขายหลักทรั พย์เพื่อเกร็ งกําไร หรื อเพื่อสร้ างความได้เปรี ย บให้กับบุ คคล หรื อกลุ่ ม บุ คคลใด
กลุ่มหนึ่ง
• เพื่อให้การปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย บริ ษทั ฯ จะจํากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ โดยให้รับรู ้ เฉพาะผูเ้ กี่ ยวข้องเท่ านั้น โดยจัดระดับความปลอดภัยในที่ ทาํ งานเพื่อป้ องกันการ
รั่ วไหลของข้อมูล และขอให้เจ้าของข้อมูลที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนกําชับผูท้ ี่ เกี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด
• สําหรับการใช้ขอ้ มูลภายในในทางมิชอบดังกล่าวข้างต้น ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกลงโทษทางวินยั และ/ถือ กฎหมายแล้ว
แต่กรณี
นโยบายด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็ นปัจจัยหลักที่สาํ คัญและมีคุณค่ายิง่ ต่อความสําเร็ จ ความก้าวหน้า และความเจริ ญ
เติบโตอย่างมัน่ คง บริ ษทั ฯ จึงมุ่งดําเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้มีความเป็ นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้าน
การจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทํางานจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานที่ทนั สมัยอย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทน
และสวัสดิการการทํางานในระดับเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทํางานที่
ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสู งสุ ด พนักงานจึงควรปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ โดยถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
องค์ประกอบของนโยบายด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้แก่
• การสรรหาทรั พยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายที่จะให้มีความมัน่ คง ในการจ้างงานสําหรั บพนักงานของบริ ษทั ฯ โดย
คํา นึ ง ถึ ง ความจํา เป็ นของตํา แหน่ ง งานตามแผนอัต รากํา ลัง การเปิ ดโอกาสให้ พ นั ก งานภายในที่ มี
ความสามารถและเหมาะสมกับตําแหน่ งงานที่ ต้องการก่ อน และให้ความยุติ ธรรมเพื่ อคัด เลื อกผูท้ ี่ มีพ้ื น
ฐานความรู ้ มีความสามารถและทัศนคติที่ดี บรรจุในตําแหน่งว่างที่บริ ษทั ฯ ต้องการรับเข้าทํางาน
• การจ่ ายค่ าตอบแทนให้ พนักงานและสวัสดิการต่ างๆ
บริ ษ ทั ฯ มี ระบบการจ่ ายค่ าตอบแทนและสวัส ดิ ก ารต่ า งๆ ที่ เ ที ย บเคี ยงกับธุ ร กิ จ อุต สาหกรรม
ประเภทเดียวกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตรวจสุ ขภาพประจําปี เงินกู้
เพือ่ ที่อยูอ่ าศัย เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร และเงิน
ช่วยเหลืองานฌาปนกิจ ทั้งนี้เงินเดือนของพนักงานจะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความสําคัญของตําแหน่งงาน
และความรั บผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนในกรณี ปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของ
ฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ฯ อาจมี ความจําเป็ นที่ ตอ้ งให้พนักงานทํางานล่วงเวลาในบางครั้ ง โดยพิจารณาตามความ
จําเป็ นจริ งๆ เพราะบริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานต้องทํางานล่วงเวลา แทนที่จะได้พกั ผ่อนร่ างกายและ
จิตใจ การทํางานล่วงเวลาแต่ละครั้งจะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ต้องการให้พนักงานมีความมัน่ คงในการดําเนิ นชี วิต ทั้งในระหว่างการปฏิ บตั ิ งานและ
เมื่อสิ้ นสุ ดความเป็ นพนักงานแล้ว โดยได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งเป็ นการสะสมทรั พย์ร่วมกัน
ระหว่างพนักงานและบริ ษทั ฯ
การประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน
บริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสู งสุ ด การขึ้นเงินเดือนประจําปี จะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าวเป็ น
บรรทัดฐาน ความก้าวหน้าในเงินเดือนของพนักงานย่อมขึ้นอยู่กบั ผลการปฏิบตั ิงาน และความสามารถของ
พนักงานที่จะได้รับการเลื่อนขั้น
วินัยและโทษทางวินัย
บริ ษทั ฯ มีเจตนาที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเข้าใจดี ความเห็นใจ และด้วยขันติธรรม
อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ จําต้องรั กษาไว้ซ่ ึ งความมี วินัยในเรื่ องของการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานทุกคนภายใน
ขอบเขตอันสมควร ซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นเพื่อการรักษาความสงบในการพิจารณามาตรการทางวินยั นั้น จะกระทํา
โดยยึดหลักให้มีการสอบสอนแสวงหาข้อเท็จจริ งที่แวดล้อมแต่ละกรณี โดยตั้งอยู่บนรากฐานของความ
ยุติธรรม บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าวัตถุประสงค์ของการมีมาตรการทางวินยั ก็เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบตั ิตนให้
สอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ และเพือ่ แก้ไขการประพฤติปฏิบตั ิที่ผดิ ให้ถูกต้อง
วิธีการร้ องทุกข์
บริ ษทั ฯ จะจัดสภาพการทํางานโดยทัว่ ๆ ไปภายในบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกับ
ความประสงค์ของพนักงาน ไม่เกิดข้อขัดแย้งอย่างใดๆ ขึ้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิ อาจจะมีขอ้ ขัดแย้ง
เกิดขึ้นได้ ซึ่งบริ ษทั ฯ ก็มีความปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงความรู ้สึกของพนักงานโดยละเอียดและฉับพลัน
ฉะนั้น บริ ษทั ฯ จึงขอความร่ วมมือจากพนักงานแจ้งข้อขัดแย้งของตนแก่ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งจะทําหน้าที่ให้
คําแนะนํา หรื อดําเนินการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของพนักงานตามความเหมาะสมโดยเร็ ว
การสื่ อข่ าวสารพนักงาน
พนักงานจะได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารโดยรวดเร็ ว และถูกต้องในเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ฯ และหน้าที่พนักงานปฏิบตั ิ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ พึงปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงข่าวสารในเรื่ องต่างๆ จาก
พนักงานอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อก่อให้เกิ ดความเข้าใจอันดี ระหว่างกัน เพื่อ
ร่ วมกันปฏิบตั ิภารกิจให้บรรลุเป้ าหมายด้วยดี
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีวิธีการและช่องทางการสื่ อข่าวสารสองทิศทางเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
สื่ อด้วยความรวดเร็ ว
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผูท้ ี่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชางาทุกระดับมีบทบาทอันสําคัญยิ่งในฐานะเป็ นผูถ้ ่ายทอด
และรับทราบถึงบรรดาข่าวสารต่างๆ
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน และความมัน่ คงปลอดภัยของโรงงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน ฝ่ ายจัดการ
และผูบ้ งั คับบัญชา งานทุกระดับมีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน
กําหนดวิธีการทํางานที่ ปลอดภัย จัด ให้มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายต่ างๆ ตลอดจนให้การศึ กษาอบรมแก่
พนักงาน ให้มีความรู ้ความเข้าใจอันที่จะทํางานโดยมีความปลอดภัย
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พนักงานทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องศึกษาเรื่ องความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบตั ิตามวิธีการต่างๆ ที่
กําหนดไว้ และใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายที่จัดไว้ ตลอดจนการบอกกล่าวให้ผูบ้ งั คับบัญชาได้ทราบถึ ง
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น เพื่อดําเนินการแก้ไข
• การสิ ้นสุดการจ้ าง และการจ่ ายผลประโยชน์
การจ้างอาจสิ้ นสุ ดโดยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาของบริ ษทั ฯ หรื อของพนักงานเองก็ได้ ใน
การสิ้ นสุ ดการจ้างงาน บริ ษทั ฯ จะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงจะได้รับตามสิ ทธิที่ระบุไว้ในระเบียบของ
บริ ษทั ฯ แต่ไม่วา่ กรณีใดจะต้องไม่นอ้ ยกว่าสิ ทธิที่พนักงานจะพึงได้รับตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย
นโยบายด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อกําหนดกฎหมายอาหาร และ
สอดคล้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การจัดการมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยด้านอาหาร และตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํา “นโยบายด้านคุณภาพ และ
ความปลอดภัยอาหาร” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้นเพือ่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ชดั เจนดังนี้
• ติดประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ดา้ นคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เช่น การอัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย
อาหาร
• อบรมขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและสุ ขลักษณะที่ดีในการปฏิ บตั ิงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและ
ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามให้พนักงานทราบและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งคัด รวมถึงการพัฒนาบุคลากร โดยจัด
ให้มีการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง
• กําหนดให้มีการประชุมทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค์ความปลอดภัยอาหารและประเมินผลกิจกรรม
การทวนสอบทั้งองค์กร
• มีการตรวจติดตามการปฏิ บตั ิ งานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมายอาหาร เพื่อให้ระบบ
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารและตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
• นําเทคโนโลยีทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การบํารุ งรั กษา การตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้การผลิต
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมีประสิ ทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
นโยบายด้านการผลิต
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อกําหนดกฎหมายอาหาร และสอด
คล้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ด้วยการใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ทนั สมัยลดการเกิดมลภาวะทางสิ่ งแวดล้อม รวดเร็ วและ
มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง และเพื่อให้กระบวนการผลิตดําเนิ นการผลิตได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ทางบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํา “นโยบายการผลิต” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ชดั เจนของ
บริ ษทั
• เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งควบคุม ปรับปรุ งและพัฒนาระบบคุณภาพการผลิต
ตามมาตรฐานระบบ ISO 22000: 2005 GMP HACCP และ HALAL
• เพิ่ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งาน โดยการบริ หารและพัฒ นาทรั พ ยากรระดับ ปฏิ บัติ ก ารใน
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ด้วยการฝึ กทักษะและความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
ในการทํางาน โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ตลอดจนส่ งเสริ มการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
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• เพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยการศึกษาวิเคราะห์เครื่ องจักรอุปกรณ์เครื่ องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
• ควบคุมดูแลการเพิ่มประสิ ทธิภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งป้ องกันและควบคุมการสูญเสี ยอย่างมีระบบและ
จัดทํารายงานอย่างต่อเนื่อง
• จัดให้มีการประชุ มปรึ กษาหารื ออย่างมีระบบ เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิ จและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามข้อตกลงที่ทาํ ไว้
• กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Objective) ในทุกส่ วนงานของ
การผลิตเพื่อควบคุมการทํางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
นโยบายการรับหรื อให้ของขวัญ
บริ ษทั ฯ กําหนดให้การรั บ หรื อให้ของขวัญ หรื อทรั พย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดเป็ นไปตามการกระทําในวิสัยที่
สมควร แต่ตอ้ งไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของบริ ษทั จึงกําหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี้
• ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ/หรื อครอบครัว เรี ยกร้องหรื อรับของขวัญทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจาก
ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า ผูค้ า้ / ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุน หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าใน
กรณี ใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานด้วยความลําเอียง หรื อลําบากใจ หรื อเป็ นผลประโยชน์
ที่ขดั กันได้
• บริ ษทั ฯ จะใช้ดุลยพินิจในการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ไม่เกิน
สมควร หรื อฟุ่ มเฟื อย หรื อผิดธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม หรื อกฎหมายของประเทศไทย หรื อของท้องถิ่นที่
บริ ษทั ฯ ไปลงทุนด้วย
• บริ ษทั ฯ จะได้แจ้งเตื อนให้มีการรายงานเกี่ ยวกับการรั บของขวัญทรั พย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดอย่าง
สมํ่าเสมอและจะแจ้งให้ผรู ้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า ผูค้ า้ /ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุนหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ดว้ ย
(2) การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุ มตั ิโครงการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ และให้เผยแพร่ ดงั นี้
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ พร้อมทั้งข้อกําหนดในการ
ดําเนินการที่เหมาะสม เพือ่ ป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้การตัดสิ นใจและการดําเนินการทาง
ธุ รกิจที่อาจมีความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํา “นโยบาย
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่ ง
ความยัง่ ยืน
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คํานิยามตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
การคอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสิ นบน การใช้ตาํ แหน่ง หน้าที่ และ/หรื อการใช้ขอ้ มูลที่ได้รับจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานของบริ ษทั ฯ ไปกระทําการใดๆ ที่เป็ นการเอื้อประโยชน์ให้กบั ตนเอง พวกพ้อง และ/หรื อผูอ้ ื่นเพื่อให้ได้มา
ซึ่ งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ี
หน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม รวมถึงการกระทําใดๆ ที่ขดั หรื อแย้งกับจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ ยกเว้นแต่เป็ นกรณี
ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทําได้
แนวทางในการปฏิบตั ิงานตามนโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ ดําเนินการหรื อยอมรับหรื อให้การสนับสนุนการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงผูร้ ับจ้าง หรื อผูร้ ับ
จ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมี
ข้อสงสัยหรื อข้อซักถาม ให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่กาํ หนดให้ทาํ หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุ รกิจ ผ่านช่ องทางต่างๆ ที่ กาํ หนดไว้ และกําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้ อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกําหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. นโยบายการต่ อต้านการทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่นเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการดําเนิ นธุ รกิ จและเป็ นหน้าที่ ความรั บผิด ชอบของ
คณะกรรมการของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่ งมอบหรื อผูร้ ับเหมาช่วงที่จะมีส่วนใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ เพื่อให้การดําเนิ นการด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ บรรลุตามนโยบายที่
กําหนด
3. บริ ษทั ฯ จะพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบตั ิ
ด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และ
ส่งเสริ ม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพือ่ สื่ อสารไปยังพนักงานเพือ่ ปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
4. บริ ษทั ฯ ไม่กระทําหรื อสนับสนุนการให้สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยูภ่ ายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการ
บริ จาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่ งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรื อเอกชนดําเนินการที่
ไม่เหมาะสม
5. เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุนการให้หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู นําไปใช้เพือ่ เป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
6. บริ ษทั ฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานมี การปฏิบตั ิ ที่ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
7. บริ ษทั ฯ จัดให้ความรู ้ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อ
ส่ งเสริ มความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่ อให้เห็นความมุ่งมัน่
ของบริ ษทั
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยง ให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม
เหมาะสม ทันสมัย มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส และถูกต้องแม่นยํา
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9. บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีการสื่ อสารที่ หลากหลายช่ องทาง เพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแส
อันควรสงสัย โดยมัน่ ใจได้ว่าผูแ้ จ้งเบาะแสได้รับการคุม้ ครองโดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็ นธรรม หรื อกลัน่
แกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
10. นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ นี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรื อการคัดเลือก
บุคคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดย
กําหนดให้ผูบ้ ัง คับ บัญชาทุ กระดับสื่ อ สารทํา ความเข้า ใจกับ พนัก งาน เพื่ อใช้ใ นกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ใ นความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ได้ยึดมัน่ ในการดําเนิ นธุ ร กิ จด้วยความความโปร่ งใส เคารพกฎหมายด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยสนับสนุ นให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามหลักด้านสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยสําคัญ
ขององค์กร และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังนี้
บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิ ของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตาม
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯเข้าไปมีส่วน
เกี่ ยวข้องกับการล่วงละเมินสิ ทธิ มนุ ษยชน เช่ นไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน ต่ อต้านการใช้แรงงานเด็ก
เป็ นต้น
ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก ระดับ ของบริ ษ ทั ฯ ต้อ งทํา ความเข้า ใจกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้องกับ หน้า ที่ และความ
รับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
บริ ษทั ฯ รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชี วประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางานฯลฯ ไม่กระทํา
การอันล่วงละเมิดโดยเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผูน้ ้ นั
และเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั ฯหรื อตามกฎหมาย
ส่ งเสริ มให้พนักงานมี ดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชี วิตทํางานและชี วิตส่ วนตัว และส่ งเสริ มให้พนักงานมี
โอกาสบําเพ็ญประโยชน์ ทําความดีเพื่อสังคมส่ วนรวมทั้งการปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่า
เทียม
จัดให้มีระบบการทํางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทาํ งานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน
เพือ่ ความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกร ทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
จัดให้มีเงื่ อนไขการจ้างงานที่ เป็ นธรรมสําหรั บพนักงาน และให้พ นักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพ
จัดให้มีการดูแลเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจําปี การทํางานล่วงเวลาที่
สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นและสมควรเป็ นต้น
- ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่อสิ ทธิ ไม่ว่าจะเป็ นทาง
กาย วาจา หรื อการกระทําต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของสิ ทธิ ของมนุษยชนได้แก่ เชื้อชาติ สี ผวิ เพศ ศาสนา ภาษา ความ
เชื่ อทางการเมือง หรื อความเชื่ออื่นใด ความบกพร่ อง/พิการทางร่ างกายและจิตใจ หรื อแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ทาํ ให้เดือดร้อน รําคาญใจ และเกิดความเสี ยหาย
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โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อนําความรู ้ที่ได้รับมาใช้
พัฒนาต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบตั ิ และกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดฝึ กอบรม เรื่อง
ความรู้ พนื้ ฐานระบบมาตรฐาน ISO 22000 & GMP / HACCP
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ได้มีความพร้อม ความรู ้
ความเข้าใจ นําไปใช้ในการจัดระบบคุณภาพได้อย่างถูกต้อง และ
เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ดต่อองค์กร

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดอบรม เรื่ อง
“พั ฒ นาตลาดฮาลาล สู่ ตลาดการค้ า เสรี (ประชาคม
อาเซียน)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผอู ้ บรมมีความรู ้ความเข้าใจในการ
นําไปใช้งานในกระบวนการผลิ ต ตามหลักของศาสนา
อิสลาม มีศกั ยภาพด้านวิชาชี พ ตรงกับความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “พิษภัยจาก
ยาเสพติด และสิ ทธิประโยชน์ ของประกันสังคม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างมีความรู ้ ความเข้าใจใน
การป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหายาเสพติ ด ไม่ ให้แ พร่ ขยายสู่ สถาน
ประกอบการ เป็ นการช่วยลดจํานวนลูกจ้างที่ติดยาเสพติดให้มาก
ที่สุด ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิล ล์ จํ ากัด (มหาชน) จัด กิจ กรรม
“การอบรมและซ้ อมแผนฉุ กเฉิ น กรณีหม้ อแปลงไฟฟ้ า
ระเบิด”
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ให้ พ นัก งานทุ ก คนเข้า ใจบทบาท
หน้าที่ในการปฏิบตั ิตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิ นของแต่ละ
บุ ค คล เป็ นการรณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง
ความสํา คัญ ในเรื่ องความปลอดภัย ในอาคาร สถานที่
ทํางานและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย
ในการทํางานและสร้างบรรยากาศ ที่ดีในการทํางาน

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตรวจสุ ขภาพ
ประจําปี 2558
วัตถุ ประสงค์ : เพื่ อป้ องกันไม่ ให้ลูกจ้างมี สุขภาพที่ผิดปกติ ลด
ความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร ป้ องกัน
การแพร่ กระจายของเชื้อโรค

(4) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที่มีอายุต่าํ กว่า 15 ปี ไม่มี
การใช้แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรื อ แรงงานทาส และ
การค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผูร้ ับเหมา และผูม้ าเยีย่ ม
ชมกิจการบริ ษทั ฯ โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการ
จัดกิจกรรมดังนี้
บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กัด (มหาชน) จั ด อบรม
หลักสู ตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู ้ กับคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ได้นาํ
ความรู ้ ที่ได้รับไปบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยใน
องค์กรได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย
และนโยบายความปลอดภัย
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(5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริ ษทั ฯ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิตตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ
ผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้ายก่อนการส่ งมอบเพื่อให้การตรวจสอบเป็ นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ
HALAL โดยในกระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่ มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุก ๆ 2 ชัว่ โมงสําหรับกรณี ที่ซ้ื อแบบ
เทกอง และเก็บตัวอย่างจากรถทุกคันกรณี ซ้ื อเป็ น Container เพื่อนํามาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้าสําหรับผลิตภัณฑ์
ระหว่ า งกระบวนการผลิ ต จะมี ก ารสุ่ ม เก็ บ ตัว อย่ า งเพื่ อ วิ เ คราะห์ ค่า อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ได้แ ก่ กลู เ ตน ตรวจดู สี แ ป้ ง วิ เ คราะห์
เชื้อจุลินทรี ย ์ และทํา Baking test (นําแป้ งมาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าจะนําไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้ งที่ผลิตเรี ยบร้อยให้
เก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็ นต้น โดยคณะกรรมการได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อให้
ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดําเนินงาน โดยยึดเป็ นภาระหน้าที่และเป็ นวินยั ที่ทุกคนพึงปฏิบตั ิ สรุ ปได้ดงั นี้
-

ให้บริ การที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ งโดยคํานึ งถึ ง
ประโยชน์สาํ หรับลูกค้า
ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
ไม่ส่งมอบสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่ รู้ว่าสิ นค้าและบริ การนั้นๆ มี ขอ้ บกพร่ องเสี ยหาย หรื ออาจเกิ ด
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภคได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐานที่กาํ หนดตกถึงมือลูกค้า
ไม่ทาํ ให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
จัดระบบเพื่อให้ลกู ค้าสามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การโดยดําเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการ
ตอบสนองผลอย่างรวดเร็ ว
รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่ งครัด รวมถึงไม่นาํ มาใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรั กษามาตรฐานคุณภาพสิ นค้าและบริ การ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กบั ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง
รักษาสัญญาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้
ต้องรี บแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า เพือ่ ร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ไม่คา้ กําไรเกินควรเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ และไม่กาํ หนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
กับลูกค้า

โดยในปี 2558 มีบริ ษทั ฯ ลูกค้า และเจ้าหน้าที่ เข้ามาตรวจประเมินระบบคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํา กัด (มหาชน) จัด กิจกรรม
“โครงการต้ อนรับกระชับมิตร”
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปิ ดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม
โรงงานทั้งเฟส 1 และเฟส 2 เพื่อชมกระบวนการผลิ ต
แป้ งสาลี สร้างความเชื่อมัน่ และศักยภาพทางธุ รกิจให้แก่
สื่ อมวลชน
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํา กัด (มหาชน) จัด กิจกรรม
“โครงการต้ อ นรั บ กระชั บ มิ ต ร” โดยมี ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นผูใ้ ห้การต้อนรับผูถ้ ือหุน้
วัต ถุป ระสงค์ : เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น เข้า เยี่ย มชม
โรงงาน และรู ้ จักที มผูบ้ ริ หาร เข้าชมกระบวนการผลิ ต
แป้ งสาลี เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจให้กบั ผูถ้ ือหุน้

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กัด (มหาชน) เข้ า รั บ การ
ตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จาก บริษัท โออิ
ชิ เทรดดิง้ จํากัด
วัต ถุประสงค์ : เพื่อรั บ การตรวจประเมิ นกระบวนการ
ผลิต คุณภาพ และระบบบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กั ด (มหาชน) เข้ า รั บ การตรวจ
ประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท พลัสพอยท์ จํากัด
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ รั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการผลิ ต
คุณภาพ และระบบบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจ
ประเมิน โรงงานและระบบคุ ณ ภาพ จากบริ ษัท นิป ปุ่ น
(ประเทศไทย) จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรั บการตรวจประเมิ นกระบวนการ
ผลิต คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพ 22000:2005 จากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย)
จํากัด
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เป็ นการตรวจติ ด ตามของบริ ษ ัท เอส จี เอส
(ประเทศไทย) จํากัด เกี่ ยวกับระบบคุณภาพ 22000:2005 TAS
9024-2007, HACCP-CODEX เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ ความ
มั่นใจในระบบการบริ ห ารคุ ณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร
ให้แก่ลกู ค้า
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
คุณภาพและเยี่ยมชมโรงงานจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ รั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการผลิ ต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพและเยีย่ มชมโรงงานจาก บริษทั อายิ
โนะโมะโต๊ ะ โฟรเซ่ นฟู้ ดส์ (ประเทศไทย) จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับการตรวจประเมินกระบวนการ
ผลิต คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพและเยีย่ มชมโรงงานจาก บริษทั แม็ค
คอร์ มคิ (ประเทศไทย) จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับการตรวจประเมินกระบวนการ
ผลิต คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพและเยีย่ มชมโรงงานจาก บริษทั มโนราห์
อุตสาหกรรมอหาร จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับการตรวจประเมินกระบวนการ
ผลิต คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพและเยีย่ มชมโรงงานจาก บริษทั เค ซี
แอล เทรดดิง้ จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับการตรวจประเมินกระบวนการ
ผลิต คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
คุ ณภาพและเยี่ยมชมโรงงานจาก บริ ษัท ฟู้ ดโค้ ทติ้งส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ รั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการผลิ ต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการตรวจ
ประเมิ น คุ ณภาพและเยี่ย มชมโรงงานจาก บริ ษ ทั นิ ว ลี่
เว็คส์ ฟู้ ดส์ (ประเทศไทย) จํากัด
วัต ถุป ระสงค์ : เพื่ อรั บ การตรวจประเมิ นกระบวนการ
ผลิต คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการตรวจ
ประเมินคุณภาพและเยี่ยมชมโรงงานจาก บริ ษัท ศรี ฟ้า
โฟรเซนฟู้ ด จํากัด
วัต ถุประสงค์ : เพื่ อรั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการ
ผลิต คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
คุ ณ ภาพและเยี่ ย มชมโรงงานจาก บริ ษั ท ซี แ อนด์ ดั บ บลิ ว
อินเตอร์ ฟู้ดจํากัด
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ รั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการผลิ ต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการตรวจ
ประเมิน คุ ณ ภาพและเยี่ย มชมโรงงานจาก บริ ษัท อาร์
แอนด์ บี ฟู้ ด ซัพพลาย จํากัด
วัต ถุประสงค์ : เพื่ อรั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการ
ผลิต คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการตรวจ
ประเมิน คุ ณ ภาพและเยี่ย มชมโรงงานจาก บริ ษัท ไทย
รอแยลฟรอเซนฟู๊ ด จํากัด
วัต ถุ ประสงค์ : เพื่อรั บการตรวจประเมินกระบวนการ
ผลิต คุณภาพ และระบบการบริหารคุณภาพขององค์ กร
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ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้ จัดการ ให้เกี ยรติ ตอ้ นรั บคณะเจ้าหน้าที่
จากบริ ษทั เฟิ ร์ ส สตาร์ ช อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด เข้า
ตรวจประเมินโรงงาน และระบบคุณภาพต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้ ง
สาลีตลอดจนขบวนการผลิตแป้ งสาลี

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการตรวจ
ประเมินคุณภาพโรงงานและระบบคุณภาพ จาก บริ ษัท
บางกอก อินเตอร์ ฟู๊ด จํากัด
วัต ถุประสงค์ : เพื่ อรั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการ
ผลิต คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการตรวจ
ประ เมิ น โรงงา นและระบบ คุ ณ ภ าพ จาก บ ริ ษั ท
อุตสาหกรรมแป้งไทย จํากัด
วัต ถุประสงค์ : เพื่ อรั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการ
ผลิต คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการตรวจ
ประเมิ น โรงงานและระบบคุ ณ ภาพ จากบริ ษั ท เพรซิ
เดนท์ เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
วัต ถุประสงค์ : เพื่ อรั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการ
ผลิต คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร
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ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จัดการ และคุณแววตา เนตร์ พนั ธ์ ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุ การบริ ษัท
เข้ า ร่ วมกิ จกรรมบ ริ ษั ท จดทะเบี ยนพบ ผู ้ ล งทุ น
(Opportonity Day) ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ แก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นัก
ลงทุ น และสื่ อมวลชนที่ ม าร่ วมงาน โดยตลาด
หลักทรั พย์ฯ กําหนดจัด กิ จ กรรมในช่ วงเวลาหลัง การ
ประกาศงบการเงินทุก ๆ ไตรมาส

ดร.ชาญกฤช เดชวิ ทั ก ษ์ รองประธานกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการ เข้าร่ วมกิจกรรม Mai Forum 2015 มหกรรมรวม
พลังคน mai ยกกําลังสอง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้ แจงข้อมูลเกี่ ยวกับธุ รกิ จ และการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั แก่ผทู ้ ี่มาร่ วมงาน

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํา กัด (มหาชน) จัด ประชุ ม
สามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกรายและเพื่อรักษาสิ ทธิพ้นื ฐานที่ผถู ้ ือหุน้ พึ่งได้รับ

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้ จั ด การ ให้เ กี ย รติ เ ป็ นประธานกล่ า ว
ต้อนรับกิจกรรม
วัต ถุ ประสงค์ : เพื่อเปิ ดโอกาสให้ค ณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าชมกระบวน
การผลิ ต แป้ งสาลี สร้ างความเชื่ อมัน่ และศักยภาพทาง
ธุ ร กิ จ ให้แ ก่ ค ณะกรรมการสภาอุ ต สาหกรรมจัง หวัด
สมุทรปราการ
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการเยี่ยม
ชมโรงงาน จากบริษทั อินเทคค์ ฟี ด จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพือ่ เยีย่ มชมโรงงาน รวมถึงการชมไลน์
การผลิต

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริ ษ ทั ฯ ยัง ได้เ ลื อ กใช้เ ทคโนโลยีที่ ทันสมัย สํา หรั บ การผลิ ต แป้ งสาลี เ ป็ นเครื่ อ งจัก รของยี่ ห้อ บู ล เลอร์ (Buhler)
จากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่ อมบํารุ งเครื่ องจักรอยู่เป็ นประจํา รวมถึงมีการจัดทําขั้นตอน
การผลิตในแต่ละส่ วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตามระบบ GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้ งสาลีของบริ ษทั ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่มีน้ าํ เสี ยจากกระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่กระทบต่อสังคม อีกทั้งบริ ษทั ยังมีการดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อมโดยการจัดส่ งแป้ งสาลีให้กบั ลูกค้าด้วยรถเบ้าท์ ซึ่ งในปี 2556 มีการจัดส่ งแป้ งสาลีดว้ ยรถเบ้าท์เทียบเท่าร้อยละ 30
ของยอดการส่ งแป้ งสาลีตลอดปี การส่ งแป้ งด้วยรถเบ้าท์ คือไม่มีการนําถุงทอกระสอบมาบรรจุแป้ งสาลีลดการเกิ ดขยะ และ
บริ ษทั ฯ ยังเข้าร่ วมโครงการอนุ รักษ์พลังงานสําหรั บโรงงานควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540
โดยมีการกําหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและประกาศให้พนักงานทราบโดยทัว่ กันเพื่อใช้เป็ นแนวทางการดําเนินงานด้าน
การจัดการพลังงาน และเพื่อส่ งเสริ มการใช้พลังงานให้เกิดประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
(7) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษัท ฯ จะพิ จ ารณาความต้อ งการของชุ ม ชนโดยส่ ง เสริ มและสนับ สนุ น ให้พ นัก งานมี ส่ ว นร่ วมในกิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กั ด (มหาชน) จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก
แห่ งชาติ ประจําปี 2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็ก เยาวชน และชุมชน ได้รู้จกั กับบริ ษทั ฯ
และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั เด็ก เยาวชน ได้ร่วมกิจกรรม สร้าง
ความสนุกสนาน ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความสําคัญของตนเอง
ที่จะเติบโตไปเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีในอนาคต
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บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กั ด (มหาชน) ได้ ม อบ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนดีแต่ ยากจน
ณ โรงเรียนปุณหังสนาวาส
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เป็ นการสนับ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา
ให้กบั นักเรี ยนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีผลการเรี ยน
ดี แ ต่ ย ากจน ได้ นํา ทุ น การศึ ก ษาไปศึ ก ษาต่ อ ในชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินของ
ผูป้ กครอง และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ดร.ชาญกฤช เดชวิ ทั ก ษ์ รองประธานกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการผู้ จัด การ ได้รั บ เกี ย รติ เ ป็ นพิ ธี ก ร การแสดงคอนเสิ ร์ ต
การกุ ศ ลรอบพิ เ ศษ แบ่ ง นํ้า ใจให้ผูพ้ ิ ก ารและผูส้ ู ง อายุ ของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
วัต ถุ ป ระสงค์ : เพื่อ หารายได้ส่ว นหนึ่ งจัด ซื้ อ อุป กรณ์ ช่ ว ยเหลื อ
ผู ้พิ ก ารและผู ้สู ง อายุ สนั บ สนุ น การดํา เนิ น กิ จ กรรมของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดพิธีบรวงสรวงพระ
พรหม เลี้ย งพระ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ ปรี ชา อรรถวิ ภ ัช น์
ประธานกรรมการบริ ษ ัท คุ ณ ประภาส ชุ ติ ม าวรพัน ธ์ ประธาน
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ด ร . ช า ญ ก ฤ ช เ ด ช วิ ทั ก ษ์ ร อ ง
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นประธานในพิธี

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กั ด (มหาชน) เข้ า ร่ วม
กิจกรรมโครงการสื บสานประเพณีถวายเทียนพรรษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็ นการอนุ รักษ์ ส่ งเสริ ม ประเพณี
วัฒนธรรมให้คงอยูส่ ื บต่อไป
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเทกระจาด
ร่ วมกับบริ ษัทในเครื อ โดยมีนายปรี ชา อรรถวิภัชน์ นายประภาส
ชุ ติมาวรพันธ์ และ ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ให้ เกียรติเป็ นประธาน
และแจกสิ่ งของให้ กบั ชาวบ้ าน
วัตถุประสงค์ : เพื่อนําสิ่ งของช่ วยเหลื อสังคมในระแวกใกล้เคียง
ได้รับแจกของอุปโภคบริ โภคให้แก่ชาวบ้าน ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมใน
การช่วยเหลือสังคมบริ เวณโดยรอบบริ ษทั ฯ

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เข้ าร่ วมกิจกรรมแข่ งขัน
โบว์ ลิ่ง สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ กระชั บสั มพันธ์
ครั้งที่ 5/2558
วัตถุประสงค์ : เพือ่ สร้างความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกของสภา และ
หน่วยงานในองค์กรต่างๆ

ดร.ชาญกฤช เดชวิ ทั ก ษ์ รองประธานกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการผู้จดั การ เป็ นประธานในการมอบทุนการศึกษา “โครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ บุตรพนักงานทีม่ ผี ลการเรียนดี”
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เป็ นการช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
การศึกษา บุตร-ธิ ดา ของพนักงาน ส่ งเสริ มและสนับสนุนบุตร-ธิดา
ของพนักงานที่มีผลการเรี ยนดีให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อ และเป็ นการ
สร้างขวัญ กําลังใจให้กบั ครอบครัวของพนักงาน

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
การบริจาคโลหิตเพือ่ ช่ วยเหลือเพือ่ นมนุษย์
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการร่ วมบริ จาค เพิ่ม
จํานวนโลหิ ตสํารองให้กบั ทางสภากาชาดไทย และปลูก
จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ใ ห้ พ นั ก งานของบริ ษั ท ฯ เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสําคัญของการบริ จาคโลหิตให้เพื่อนมนุษย์
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ดร.ชาญกฤช เดชวิ ทั ก ษ์ รองประธานกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการ ให้ เกียรติเข้ าร่ วมกิจกรรมทอดกฐิ นสามัคคี ณ
วัดสํ าโรงใต้ (ปุณหังสนาวาส)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานบริ ษทั ฯ และประชาชนใกล้เคียงมี
ความรักความสามัคคีร่วมกันในการทอดกฐินสามัคคี นําปั จจัยไป
สมทบทุ น บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ เ สนาเสนาะภายในวัด และสื บ ทอด
กิจกรรมทอดกฐิน ซึ่งเป็ นประเพณี ที่มีความสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนาให้คงอยูส่ ื บคูพ่ ระพุทธศาสนาสื บไป
ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็ นประธานในการจัด
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจําปี 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจให้กบั บุคลากรของ
บริ ษทั ฯ และสร้างความสามัคคีภายในบริ ษทั ฯ

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริ ษทั จัดทํารายงานฉบับเดียวรวมกับแบบแสดงข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2)
การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
- ไม่มี
กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม (หลังจากกระบวนการ)
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดกิ จกรรม
ปลูกป่ าเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม
วัต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ การมี ส่ว นร่ วมในการแก้ไ ขภาวะ
โลกร้ อนและปั ญหาป่ าชายเลนถูกทําลาย เพิ่มพื้นที่ป่ า
ชายเลน สร้ างสมดุ ล ของระบบนิ เ วศน์ธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม
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รายการระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู ้ ือหุน้
กลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ การตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของ
รายการความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกําหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด ซึ่งมีลกั ษณะการกําหนดราคาเดียวกันกับ
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการระหว่างกันของบริษทั
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2558 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
1. รายชื่อบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องและลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ที่มรี ายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด
(มหาชน) (“TSTE”)

บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
(“TSA”)

บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน
จํากัด (“TSO”)

บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์
จํากัด (“TSTL”)

บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด (“TS”)

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
ประกอบธุรกิจให้ขนถ่าย
สิ นค้า ให้เช่าคลัง
สิ นค้า และบริ การ
ท่าเทียบเรื อ

ลักษณะความสั มพันธ์

TSTE เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยถือหุ น้ บริ ษทั ฯ
ทางตรง 98.82% ก่อนการกระจายหุ ้น และลดสัดส่ วน
การถื อ หุ ้น ลงเหลื อ 69.34% หลัง การกระจายหุ ้น เมื่ อ
19 พฤศจิ ก ายน 2555 และมี ก รรมการร่ ว มกัน โดย
กรรมการทุ ก ท่ า นของบริ ษั ท ฯ ยกเว้ น กรรมการ
ตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSTE ด้วย
ประกอบธุรกิจให้เช่า
เป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมี บริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ
TSTE และมี กรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่าน
อสังหาริ มทรัพย์
ของบริ ษัท ฯ ยกเว้น กรรมการตรวจสอบต่ า งเป็ น
กรรมการของ TSA ด้วย
ประกอบธุรกิจโรงงาน เป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมี บริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ
กลัน่ นํ้ามันปาล์ม
TSTE และมี กรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่าน
ของบริ ษัท ฯ ยกเว้น กรรมการตรวจสอบต่ า งเป็ น
กรรมการของ TSO ด้วย
ประกอบธุรกิจโรงงาน เป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมี บริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ
ทอกระสอบ ขนส่งสิ นค้า TSTE และมี กรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่าน
และบริ การรักษาความ
ของบริ ษัท ฯ ยกเว้น กรรมการตรวจสอบต่ า งเป็ น
กรรมการของ TSTL ด้วย
ปลอดภัย
ประกอบธุรกิจคลังสิ นค้า เป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมี บริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ
TSTE และมี กรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่าน
ของบริ ษัท ฯ ยกเว้น กรรมการตรวจสอบต่ า งเป็ น
กรรมการของ TS ด้วย
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2. รายการค่ าเช่ าโกดัง/ไซโล และทีด่ ิน
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่าของรายการ
ผู้ให้ เช่ า

TSTE

TSTE

ม.ค. – ม.ค. –
ธ.ค.
ธ.ค.
ปี 2558 ปี 2557
5.4
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯเช่ าที่ดินเนื้ อที่ 7,013 ตารางเมตรจาก 5.4
TSTE เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั ของโรงงานและอาคาร
สํานักงานของบริ ษ ทั ฯ โดยมี อตั ราค่าเช่ าคิ ด
เป็ น 50 บาท/ตารางเมตร หรื อ 350,650 บาท
ต่อเดือน ทําสัญญาเช่า มีอายุสัญญา 30 ปี เริ่ ม
จาก 1 สิ งหาคม 2553 ถึ งวันที่ 31 กรกฎาคม
2583 โดยมีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้น 10% ของ
อัต ราเช่ า เดิ ม ทุ ก ๆ 5 ปี ค่ า เช่ า ตลอดสั ญ ญา
162,328,740 บาท คิดเป็ นค่าเช่าแบบเส้นตรง
ปี ละ 5,410, 958 บาท เมื่อสัญญาเช่ าถูกยกเลิก
บริ ษทั ฯ มี ห น้าที่ ส่ง มอบที่ ดิ น พร้ อมสิ่ งปลู ก
สร้ างตามสภาพที่เป็ นอยู่ในวันที่ครบกําหนด
สัญญาเช่ าที่ดิน เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ทาํ ความ
ตกลงเกี่ ยวกับสิ่ งปลูกสร้ างในที่ ดินที่ เช่ าเป็ น
ประการอื่น หากบริ ษทั ฯ มีความประสงค์ที่จะ
ขอต่ อ สั ญ ญาเช่ า จะต้ อ งมี ห นั ง สื อแจ้ ง ให้
TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี และทาง TSTE ยินยอมให้สิทธิ์ แก่
บริ ษทั ฯ เช่ าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30
ปี โดยทั้งสองฝ่ ายร่ วมกันกําหนดอัตราค่าเช่า
โดยให้คาํ นึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลง
กัน
บริ ษทั ฯ บริ ษัท ฯ เช่ า โกดัง เก็ บ สิ น ค้า จาก TSTE 2 4.9
4.7
โกดัง คือ
1. โกดัง 8 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร
2. โกดัง 9 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร
โดยทั้ งสองโกดั ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ท ํา
สัญญาเช่า 30 ปี เริ่ มจาก 1 เมษายน 2557 ถึง 31
มีนาคม 2587 ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 85
บาท หรื อ 280,500 บาทต่อเดื อน ปรั บค่าเช่ า
ขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี ค่าเช่าตลอด
ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ
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ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ ทําการเช่าที่ดินดังกล่าว
เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั ของโรงงานและ
อาคารสํานักงานของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
สํา หรั บ ราคาค่ า เช่ า เป็ นไปตาม
ราคาประเมิ น ของ บริ ษัท ยู เ ค
แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จํากัด
เลขที่ UK 2010/724 ซึ่ งประเมิน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ
รวมถึ ง เงื่ อ นไขการทํา รายการ
และความสมเหตุสมผลของราคา

ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ ทําการเช่ าโกดัง 9 เพื่อ
ใช้เก็บสิ นค้าสําเร็ จรู ปของบริ ษทั
และเช่าโกดัง 8 เพื่อทําการติดตั้ง
ถังเก็บ สิ น ค้า เพื่ อใช้ร องรั บ การ
ขยายกําลังการผลิตที่เริ่ มในไตร
มาส 2/2558 นี้โดยโกดังดังกล่าว
ตั้ งอยู่ ใ นบริ เวณใกล้ เ คี ย งกั บ
โรงงานของบริ ษัท สะดวกต่ อ

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2558
มูลค่าของรายการ

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

ม.ค. – ม.ค. –
ธ.ค.
ธ.ค.
ปี 2558 ปี 2557

สัญญา 147,325,320 บาท คิดเป็ นค่าเช่ าแบบ
เส้นตรงปี ละ 4,910,844 บาท

TSTE

บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ เช่าโกดังเพื่อทําการก่อสร้างถังโซโล
เก็บวัตถุดิบขนาดความจุ 40,000 ตัน 1 โกดัง
คื อ โกดัง 30 เนื้ อ ที่ 2,800 ตารางเมตร โดย
ได้รับการอนุมตั ิให้ทาํ สัญญาเช่า 30 ปี เริ่ มจาก
1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตรา
ค่า เชาตารางเมตรละ 85 บาท หรื อ 238,000
บาทต่อเดือน ปรับค่าเช่าพื้นที่ข้ ีน 15% ของค่า
เ ช่ า เ ดิ ม ทุ ก 5 ปี ค่ า เ ช่ า ต ล อ ด สั ญ ญ า
125,003,640 บาท คิดเป็ นค่าเช่าแบบเส้นตรง
ปี ละ 4,166,788 บาท
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4.2

3.3

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
การขนส่ ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สํา หรั บ ราคาค่ า เช่ า เป็ นไปตาม
ร า ค า ต ล า ด ซึ่ ง อ า จ มี ค ว า ม
แตกต่ า งกัน บ้า งขึ้ น อยู่กับ ทํา เล
ที่ต้ งั และสภาพของโกดัง
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ าร ณ า เ ห็ น ช อ บ ถึ ง คว า ม
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่ อ นไขในการทํารายการ และ
ได้พิจารณาเที ยบเคียงด้านราคา
แล้วเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ ทําการเช่าโกดังดังกล่าว
เพื่ อ ใช้ เ ป็ นที่ ต้ ั งถั ง ไซโลเก็ บ
วัตถุดิบขนาดความจุ 40,000 ตัน
โ ด ย โ ก ดั ง ดั ง ก ล่ า ว มี พื้ น ที่
เพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการและ
ตั้ งอยู่ ใ นบริ เวณใกล้ เ คี ย งกั บ
โรงงานมากที่สุด
ความสมเหตุสมผลของราคา
สํ า หรั บ ราคาค่ า เช่ า เป็ นราคา
เดี ย วกัน กับ ที่ บ ริ ษ ัท ในกลุ่ ม ให้
เช่ ากันเอง และเมื่ อเปรี ยบเทียบ
กั บ ร า ค า ค่ า เ ช่ า โ ก ดั ง ข อ ง
บุคคลภายนอกในแถบเดี ยวกัน
แล้ว พบว่ า ตํ่า กว่ า ราคาค่ า เช่ า
โกดังของบุคคลภายนอก

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2558
มูลค่าของรายการ

ผู้ให้ เช่ า

TSO

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ เช่าโกดังเก็บสิ นค้าเทกอง 1 โกดัง คือ
ไซโล 2 เนื้อที่ 2,880 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า
ตารางเมตรละ 85 บาท บริ ษ ทั ฯ จ่ า ยค่ า เช่ า
เดื อ นละ 244,800 บาท โดยเริ่ ม เช่ า ตั้ง แต่ 1
กุ ม ภาพัน ธ์ 2554 เป็ นการเช่ า อายุ สั ญ ญา 2
เดือน หากบริ ษทั ฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อ
สัญญาเช่า จะต้องมีหนังสื อแจ้งให้ TSO ทราบ
ล่วงหน้าก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน
ซึ่ งปั จจุบนั ได้ยกเลิกการเช่าโกดังนี้ แล้วตั้งแต่
วันที่ 16 มกราคม 2558 เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีถงั
ไซโลสําหรับจัดเก็บวัตถุดิบเพียงพอแล้ว
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ม.ค. – ม.ค. –
ธ.ค.
ธ.ค.
ปี 2558 ปี 2557

0.1

2.9

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ าร ณ า เ ห็ น ช อ บ ถึ ง คว า ม
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่ อ นไขในการทํารายการ และ
ได้พิจารณาเที ยบเคียงด้านราคา
แล้วเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ ทําการเช่าโกดังดังกล่าว
เพื่อ ใช้เก็บ วัต ถุดิ บ ของบริ ษทั ฯ
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มี ที่จดั เก็บไม่
เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่
ในบริ เวณใกล้
เคี ย งกั บ โรงงานของบริ ษัท ฯ
สะดวกต่อการขนส่ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สํ า หรั บ ราคาค่ า เช่ า เป็ นราคา
เดี ย วกัน กับ ที่ บ ริ ษ ัท ในกลุ่ ม ให้
เช่ ากันเอง และเมื่ อเปรี ยบเทียบ
กับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคล
ภายนอกในแถบเดี ย วกัน แล้ว
พบว่ า ตํ่า กว่ า ราคาค่ า เช่ า โกดัง
ของบุคคลภายนอก
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ าร ณ า เ ห็ น ช อ บ ถึ ง คว า ม
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่อนไขในการทํารายการและได้
พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
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3. รายการซื้อขายสิ นค้ าและบริการ
(หน่วย : ล้านบาท)
ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ
TSTL

TSTE

มูลค่าของรายการ
ม.ค. – ม.ค. – ความจําเป็ นและความสมเหตุ
ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ ําคัญ
สมผลของรายการ
ธ.ค.
ธ.ค.
ปี 2558 ปี 2557
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การซื้อถุงบรรจุภณ
ั ฑ์จาก TSTL 14.7
13.6 ความจําเป็ นของการทํารายการ
เพือ่ ใช้บรรจุแป้ งชนิดต่างๆ และรําข้าวสาลี ซึ่ ง
บริ ษ ัท ฯ ได้ท าํ การซื้ อ ถุ ง บรรจุ
เป็ นผลผลิตของบริ ษทั ฯ
ภัณ ฑ์ จ าก TSTL เพื่ อ ใช้บ รรจุ
แป้ งชนิ ด ต่ า งๆ ซึ่ งเป็ นผลผลิ ต
ของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริ ษทั ฯ ได้จดั ประกวดราคา
กระสอบสานทุกไตรมาส และ
ทําการจัดซื้อกระสอบสานจาก
ผูช้ นะการประกวดราคาเป็ น
หลัก ซึ่งไตรมาส 1-4/2558 นี้
TSTL เป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก
เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็ น
ประโยชน์สูงสุดกับบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ
รวมถึ ง เงื่ อ นไขการทํา รายการ
และความสมเหตุสมผลของราคา
บริ ษทั ฯ บริ ษ ทั ฯ ได้จ่ ายค่ า ใช้จ่ า ยในการขนถ่ า ยข้า ว 1.3
8.9 ความจําเป็ นของการทํารายการ
สาลี เช่ น ค่า บริ ก ารรถตัก ค่ า บริ ก ารขนถ่ าย
บริ ษทั ฯ ใช้บริ การไฟฟ้ า และ
ค่ า บริ การชั่ง นํ้า หนัก ค่ า เที ย บท่ า ค่ า ผ่า นท่ า
นํ้าประปาในโกดังที่บริ ษทั ฯ เช่า
รวมถึงค่าไฟฟ้ า ค่านํ้าประปาในโกดังที่บริ ษทั
เพือ่ เก็บข้าวสาลี และใช้บริ การ
เช่าสําหรับเก็บข้าวสาลี
ต่าง ๆ ในการขนย้ายข้าวสาลีเข้า
ไซโล
ความสมเหตุสมผลของราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่
TSTE ทํากับบุคคลที่ไม่เกี่ยว
ข้อง
ผู้ซื้อ /
ผู้รับ
บริการ
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ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ ําคัญ

บริ ษทั ฯ บริ ษัท ฯ ได้ เ ช่ า รถโฟล์ ค ลิ ฟ เพื่ อ ใช้ ข นย้า ย
สิ นค้าในคลังสิ นค้าแทนรถของบริ ษทั ฯ ที่ส่ง
ซ่อม 1 คัน เป็ นระยะเวลา 5 วัน

106

มูลค่าของรายการ
ม.ค. – ม.ค. –
ธ.ค.
ธ.ค.
ปี 2558 ปี 2557

0.01

0.0

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ
รวมถึ ง เงื่ อ นไขการทํา รายการ
และความสมเหตุสมผลของราคา
ความจําเป็ นของการทํารายการ
เ พื่ อ ใ ช้ ข น ย้ า ย สิ น ค้ า ใ น
คลังสิ นค้าแทนรถของบริ ษทั ฯ ที่
ส่ ง ซ่ อ ม 1 คัน เป็ นระยะเวลา 5
วัน
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริ ษ ทั ฯ ได้ท าํ การเปรี ย บเที ย บ
ราคา 3 รายตามนโยบายการ
จัดซื้อ และ TSO ให้ราคาถูก
ที่สุด
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ าร ณ า เ ห็ น ช อ บ ถึ ง คว า ม
เหมาะสมของรายการ รวมถึ ง
เงื่ อ นไขในการทํารายการ และ
ได้พิจารณาเที ยบเคียงด้านราคา
แล้วเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
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4. เงินปันผล
ผู้รับ
TSTE

มูลค่ าของรายการ
ม.ค. – ม.ค. – ความจําเป็ นและความสมเหตุ
ผู้จ่าย
ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ
สมผลของรายการ
ธ.ค.
ธ.ค.
ปี 2558 ปี 2557
19.8 ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ของปี 15.8
2557 ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 จํานวนหุน้ ละ 0.08
ปันผลไม่ต่าํ กว่า 50% ของกําไร
บาท โดย TSTE
ถื อ หุ ้น บริ ษ ทั ฯ ทั้ง สิ้ น
สุทธิ ยกเว้นมีความจําเป็ นที่
197,633,100 หุน้ ได้รับเงินปั นผล เป็ นจํานวน
จะต้องใช้เงินเพื่อหมุนเวียน
เงิน 15,810,648 บาท
หรื อการลงทุน
ความสมเหตุสมผลของราคา
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล คือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ของกําไรสุ ทธิ

5. รายการยอดคงค้ างระหว่ างบริษัทฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
นิติบุคคล
ทีม่ รี ายการคงค้ างกับบริษทั
TSTE

ประเภทรายการ
เงินมัดจําจ่ายค่าเช่าที่ดินและโกดัง
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
เจ้าหนี้การค้า

TSO

เงินมัดจําจ่ายค่าเช่าโกดัง

1,738
11,339

เงินปั นผลค้างจ่าย
TSTL

มูลค่าของรายการ
(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
ปี 2558

1,703
-
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู ้ ือหุ น้ กลุ่มเดียวกันหรื อมี
กรรมการร่ วมกัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานและพิจารณาการทํารายการระหว่างกันจากการสอบถามผูบ้ ริ หาร
ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมให้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ การพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2558 และได้ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวว่ามี
ความสมเหตุ สมผล มี ก ารกํา หนดราคาและเงื่ อนไขตามราคาตลาด และไม่ ก่ อให้เกิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ทั้ง นี้
รายละเอียดของความจําเป็ นในการทํารายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลข้างต้น
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่ างกัน
ตามมติการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้กาํ หนดมาตรการและขั้นตอน
การอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน เพื่อควบคุมการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ร่ วมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็ นไปตามประกาศหรื อ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ น ความสมเหตุสมผล และความ
เหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติ
ในตลาด และมีการเปรี ยบเทียบราคาที่เกิ ดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะนําบุคคลที่มีความรู ้ ความชํานาญพิเศษ เช่ น ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระเมินราคา
ทรั พ ย์สิน เป็ นต้น ซึ่ งมี ความเป็ นอิ สระจากบริ ษทั ฯ และบุคคลที่ ไ ม่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจ ารณาและให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามแต่กรณี
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีการกําหนดมาตรการไม่ให้ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุ มตั ิ
รายการที่ตนเองมีส่วนได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งคณะกรรมการบริ ษทั ฯจะเข้ามาดูแลบริ ษทั ฯให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ตลอดจนการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล การทํารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจําหน่ายไปของทรัพย์สิน
ที่สําคัญของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่กาํ หนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และตามมาตรฐานบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยเคร่ งครัด และจะทําการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
นโยบายหรือแนวโน้ มในการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทัว่ ไปโดยอ้างอิง
กับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ และ/หรื อ กลุ่มบริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการ
อิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมี
รายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/
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หรื อ ข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดย
บริ ษทั ฯ อาจให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ในการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องในอนาคต ซึ่ งหาก
รายการดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะการทําธุรกิจการค้าทัว่ ไป มีเงื่อนไขเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจําเป็ นในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจะมีการกําหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็ นธรรม สอดคล้องกับราคา
ตลาด และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2552 มาตรา 89/12 (1) อีกทั้งบริ ษทั ฯจะนําเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและสอบ
ทานการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส
สําหรับการทํารายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
การค้าปกติ บริ ษทั ฯจะดําเนิ นการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นถึงความจําเป็ น ความสมเหตุสมผล และความ
เหมาะสมด้า นราคาของรายการระหว่ างกัน ที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้เ ป็ นไปตามราคาตลาด และมี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะ
นําบุคคลที่มีความรู ้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น ซึ่ งมีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ฯ และ
เป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างไรก็ต าม รายการระหว่างกัน ที่ อาจก่ อให้เกิ ดความขัด แย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคต บริ ษ ทั ฯ
มีการกําหนดมาตรการไม่ให้ผบู ้ ริ หาร กรรมการ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการที่ตนเองมีส่วน
ได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเข้ามาควบคุมให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ รวมทั้ง การปฏิ บตั ิ ต าม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจําหน่ายไป ซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยตามประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รอบบัญชีของบริ ษทั ฯ เริ่ มวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
รายงานของผู้สอบบัญชี
1) ผูส้ อบบัญชี
ปี 2556 นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

ปี 2557 นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

ปี 2558 นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

2) สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ปี 2556 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีขอ้ สังเกต
ปี 2557 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ปี 2558 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
.
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งบกําไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

ปี 2556

ปี 2557

เปลีย่ นแปลง

ปี 2558

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

1,106.9

99.7

1,093.9

99.7

1,273.1

98.9

16.4

รายได้อื่น

3.1

0.3

3.3

0.3

13.7

1.1

310.4

รวมรายได้

1,110.0

100.0

1,097.3

100.0

1,286.8

100.0

17.3

942.9

84.9

933.7

85.1

1,097.9

85.3

17.6

ค่าใช้จ่ายในการขาย

28.5

2.6

32.7

3.0

30.0

2.3

(8.2)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

49.3

4.4

58.0

5.3

63.5

4.9

9.4

1,020.8

92.0

1,024.5

93.4

1,191.4

92.6

16.3

89.2

8.0

72.8

6.6

95.4

7.4

31.0

ต้นทุนทางการเงิน

11.3

1.0

8.9

0.8

24.1

1.9

169.6

กําไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

78.0

7.0

63.9

5.8

71.3

5.5

11.6

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

15.8

1.4

13.4

1.2

14.4

1.1

7.8

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

62.2

5.6

50.5

4.6

56.9

4.4

12.7

รายได้
รายได้จากการขาย

ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ต้นทุนขาย

รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ จ่ าย
และภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

0.2182

0.1771

0.1919

8.4

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย (หน่วย : พันหุน้ )2

285.0

285.0

296.2

0.0

กําไรสุ ทธิต่อหุน้ Fully Diluted (บาทต่อหุน้ )3

0.2182

0.1771

0.1663

(6.1)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1
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งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

31/12/2556
จํานวน ร้ อยละ

งบตรวจสอบ
31/12/2557
จํานวน ร้ อยละ

31/12/2558
จํานวน ร้ อยละ

เปลีย่ นแปลง
ร้ อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า(สุทธิ)
ลูกหนี้อื่น

45.8
145.1
1.8

4.9
15.5
0.2

26.4
146.5
1.3

2.2
12.4
0.1

136.4
197.6
1.9

7.6
11.0
0.1

416.0
34.9
54.8

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น - บริ ษทั ใหญ่
เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกันภัยค้างรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

356.3
3.6
552.6

38.1
0.4
59.0

240.1
4.2
418.5

20.4
0.4
35.5

677.3
3.9
1,017.1

37.6
0.2
56.5

182.0
(7.4)
143.0

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

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

780.5
1.1
2.1
783.7

43.3
0.1
0.1
43.5

3.7
(72.1)
(29.3)
3.2

936.1

100.0

1,178.2

100.0

1,800.8

100.0

52.8

รวมสิ นทรัพย์
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หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ

รายการ

31/12/2556
จํานวน

31/12/2557

ร้ อยละ

เปลีย่ นแปลง

31/12/2558

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

120.7

10.2

830.7

46.1

588.2

หนีส้ ิ น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(ถึงกําหนด 1 ปี )
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

277.3

29.6

18.0

1.9

99.2

8.4

72.0

4.0

100.0

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

1.7
50.2
12.8
9.8
14.1
991.3

0.1
2.8
0.7
0.5
0.8
55.0

23.7
2.9
10.0
12.8
(18.0)
222.3

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
0.0
0.6
23.7

4.1
0.6
11.3
16.1

0.2
0.0
0.6
0.9

100.0
33.4
52.1
(94.2)

366.7

39.2

586.4

49.8

1,007.3

55.9

71.8
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หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ

รายการ

31/12/2556

31/12/2557

เปลีย่ นแปลง

31/12/2558

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

285.0

30.4

285.0

24.2

342.0

19.0

20.0

167.3

14.2

281.3

15.6

68.1

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

167.3

17.9

กําไรสะสม
จัดสรรแล้วเป็ นสํารองตามกฎหมาย

18.7

2.0

21.3

1.8

24.2

1.3

13.6

ยังไม่ได้จดั สรร

98.4

10.5

118.2

10.0

146.0

8.1

23.5

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

569.4

60.8

591.8

50.2

793.5

44.1

34.1

936.1

100.0

1,178.2

100.0

1,800.8

100.0

52.8

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

ปี 2556
จํานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับปรุ ง
หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับรายการ)
ค่าเสื่ อมราคา
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายอุปกรณ์
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
รายได้เงินชดเชยค่าเสี ยหาย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
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ปี 2557
จํานวน

ปี 2558
จํานวน

78.0

63.9

71.3

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

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

1.9
35.6
0.0
0.5
0.0
0.1
0.0
(0.4)
23.6
132.7

(21.4)
166.9
1.9
(0.1)

(0.9)
116.2
(0.5)
0.0

(53.7)
(437.2)
0.3
0.0

(200.9)
(0.2)
1.2
56.0
0.2
(10.5)
(12.3)
33.4

22.2
0.2
3.3
234.7
0.2
(8.8)
(12.6)
213.7

(2.9)
2.2
3.9
(354.7)
0.3
(23.2)
(14.0)
(391.5)

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2558
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2556

งบตรวจสอบ
ปี 2557

ปี 2558

จํานวน

จํานวน

จํานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(35.2)

(389.3)

(58.6)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์

0.0

(7.9)

(4.7)

เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

0.4

0.9

0.0

(29.8)

0.0

0.0

(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(0.1)

(0.7)

0.9

เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

(64.7)

(397.1)

(62.3)

เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

57.1

(156.6)

709.6

เงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะยาว

20.9

373.9

51.5

รับเงินเพิ่มทุน

0.0

0.0

171.0

จ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ทุน

0.0

0.0

0.0

จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาว

0.0

(24.8)

(345.4)

(42.7)

(28.5)

(22.8)

35.3

164.0

563.8

4.0

(19.4)

110.0

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี

41.8

45.8

26.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

45.8

26.4

136.4

เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร

เงินมัดจําค่าเครื่ องจักร

กระแสเเงินสดจากการจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
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อัตราส่ วนทางการเงิน
รายการ

หน่ วย

ปี 2556

งบตรวจสอบ
ปี 2557

ปี 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาการชําระหนี้
Cash Cycle

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.54
0.53
0.08
7.88
45.70
2.14
167.89
6.83
52.68
160.91

1.36
0.56
0.64
7.21
49.93
3.13
114.98
21.76
16.55
148.36

1.03
0.33
NA
7.12
50.58
2.39
150.42
21.49
16.75
184.25

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%
%
%
%
%
%

14.81
7.78
0.28
38.82
5.60
11.11

14.64
6.35
0.30
307.59
4.60
8.69

13.76
6.42
1.06
NA
4.42
8.21

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสิ นทรัพย์

%
%
เท่า

6.31
23.20
1.13

4.77
12.59
1.04

3.82
12.06
0.86

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.64
5.37
1.60
68.75

0.99
26.42
0.36
56.47

1.27
NA
1.38
40.10

บาท
บาท

2.00
0.2182

2.08
0.1771

2.32
0.1919

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ข้ อมูลต่ อหุ้น (มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท)
มูลค่าหุน้ ตามบัญชีต่อหุน้
กําไรสุทธิต่อหุน้ *
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ในปี 2558 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
- รายได้
สําหรับปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ายอยูท่ ี่ 1,273.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 จากปี ก่อนซึ่งอยูท่ ี่ 1,093.9
ล้านบาท โดยที่ปริ มาณการขายแป้ งเพิม่ ขึ้นร้อยละ 21 แต่ราคาขายเฉลี่ยปรับลดลงสอดคล้องกับราคาข้าวสาลีซ่ ึงเป็ นวัตถุดิบหลัก
ปรับตัวลดลง ส่วนรายได้อื่นอยูท่ ี่ 13.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4 ล้านบาท จากปี ก่อนด้วยกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริ ษทั ฯ ได้ทาํ
การป้ องกันความเสี่ ยงไว้ โดยรายได้อื่นเท่ากับร้อยละ 1.1 ของรายได้รวม
- ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
สําหรับปี 2558 ต้นทุนในส่ วนของข้าวสาลีที่ปรับลดลงในสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่าราคาขายแป้ งที่ปรับลดลงเล็กน้อย จึงทํา
ให้ตน้ ทุนขายของบริ ษทั ฯ อยู่ที่ 1,097.9 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 86.2 ของรายได้จากการขาย สู งกว่าอัตราส่ วนต้นทุนขายของ
บริ ษทั ฯ ในปี ก่อนซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 85.4
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 30.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.4 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากสัดส่ วน
ของปี ก่อนซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 3.0 โดยสาเหตุจากค่าส่ งเสริ มการขายและค่านํ้ามันรถขนส่งแป้ งลดลง
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 63.5 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง และค่าซ่ อมแซมบํารุ งรักษาทัว่ ไป โดยหาก
คิดเป็ นสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยูท่ ี่ร้อยละ 5.0 ลดลงจากสัดส่ วนปี ก่อน
ซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 5.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2558 ไม่มีคา่ จดทะเบียนสัญญาเช่าโกดัง 30 ปี จํานวน 3.0 ล้านบาท
- กําไร
ในปี 2558 อัตราส่ วนกําไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ อยู่ที่ร้อยละ 13.8 ตํ่ากว่าอัตราส่ วนกําไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ในงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้าซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 14.6 โดยมีสาเหตุมาจากสัดส่ วนการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่นอ้ ยกว่าสัดส่ วนการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนขายอยูร่ ้อยละ 1.2
บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ 56.9 ล้านบาท ในปี 2558 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีผลกําไรสุ ทธิเพิ่มขึ้น 6.4
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.7 มีรายได้จากการจําหน่ายรวม 1,093.9 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 16 โดยปริ มาณการ
จําหน่ายแป้ งสาลีเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 21% แต่ราคาจําหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ยลดลง 4.3%
อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบกําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และรายการตัดจ่าย (EBITDA) จะเห็นว่าปี
2558 มีกาํ ไรสูงกว่าปี 2557 ถึงร้อยละ 40 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรได้เพิม่ สูงขึ้นของ TMILL
- สิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ท้ งั หมด ณ สิ้ นปี 2558 เท่ากับ 1,800.8 ล้านบาท ซึ่ งมากกว่า ณ สิ้ นปี 2557 จํานวน 622.6 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.8 โดยที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 110.0 ล้าน
บาท ลูกหนี้การค้าเพิม่ ขึ้น 51.1 ล้านบาท และการเพิม่ ขึ้นของสิ นค้าคงเหลือ 437.2 ล้านบาท
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ลูกหนี้การค้า
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีลกู หนี้การค้าสุ ทธิเท่ากับ 197.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.9 จาก ณ สิ้ นปี 2557 ซึ่งอยูท่ ี่ 146.5
ล้านบาท โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากการขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึงการเปิ ดให้เครดิตกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยลูกหนี้
การค้าทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นลูกหนี้การค้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และจํานวนลูกหนี้ ที่เพิ่มขึ้นจัดอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ ที่ยงั
ไม่ถึงกําหนดชําระและเกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษทั ฯ มีการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชําระ
หนี้ ในอนาคตของลูกหนี้ แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ สําหรับปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการตั้งสํารองหนี้ สูญเพิ่มเติมจากลูกค้า
SME ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปี ที่ผา่ นมาจํานวน 2.2 ล้านบาท และมีหนี้สูญได้รับคืนเป็ นจํานวนเงิน 0.4 ล้าน
บาท
สิ นค้าคงเหลือ
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 677.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือ ณ สิ้ นปี 2557 ซึ่ งอยูท่ ี่ 240.1
ล้านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 182.0 และหากคิดเป็ นสัดส่ วนของสิ นค้าคงเหลือเทียบกับสิ นทรั พย์รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 37.6 ณ สิ้ นปี
2558 เพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 20.4 ณ สิ้ นปี 2557 โดย ณ สิ้ นปี 2558 สิ นค้าคงเหลือส่ วนใหญ่ คือ วัตถุดิบในสต็อกและวัตถุดิบ
ระหว่างทาง โดยมีจาํ นวน 639.2 ล้านบาท แต่ ณ สิ้ นปี 2557 วัตถุดิบในสต็อกและวัตถุดิบระหว่างทางมีเพียง 212.0 ล้านบาท
ซึ่ งการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญนี้ เนื่องมาจากการสํารองวัตถุดิบให้เพียงพอกับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาวัตถุดิบ
น่าสนใจ
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
อาคารสํานักงาน โรงงาน โกดัง และไซโลเฟส 1 ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่บนที่ดินเช่ าอายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1
สิ งหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 ส่ วนไซโลเฟส 2 ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูบ่ นพื้นที่เช่าโกดัง 30 อายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 ซึ่ งบริ ษทั ฯ เช่ าพื้นที่ท้ งั 2 แห่งจากบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
(“TSTE”) อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วย เครื่ องจักร อาคารโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์แล็บ
และยานพาหนะ
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวรเป็ นจํานวน 780.5 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนเทียบกับสิ นทรัพย์รวมทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ร้อยละ 43.3 โดยหลักๆ ประกอบด้วยเครื่ องจักรและอุปกรณ์เท่ากับ 421 ล้านบาท อาคารโรงงานและส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร 161.2 ล้านบาท ระบบสาธารณูปโภค 38.2 ล้านบาท เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน 4.8 ล้านบาท และยานพาหนะ
10.0 ล้านบาท และในปี 2558 ได้มีการส่ งมอบงานส่ วนขยายเพือ่ เพิ่มกําลังการผลิตจาก 250 ตันข้าวต่อวันเป็ น 500 ตันข้าวต่อวัน
ทําให้มีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีอยู่ 443.3 ล้านบาทเป็ น 144.4 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และสิ นทรัพย์ถาวรในปี 2558 อยูท่ ี่ร้อยละ 3.82 และ 12.06 ตามลําดับ ซึ่งตํ่า
กว่าในปี 2557 เพราะสาเหตุหลักจากสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ถาวรในปี 2558 สูงขึ้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
ในปี 2557-2558 บริ ษทั ฯ มีอตั ราหมุนของสิ นทรัพย์เท่ากับ 1.04 และ 0.86 เท่า ตามลําดับ
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สภาพคล่ องและแหล่งทีม่ าของเงินทุนบริษทั ฯ
กระแสเงินสด
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิ จ่ายไปในกิจกรรมดําเนิ นงานเท่ากับ 391.5 ล้านบาท โดยมี รายการหลักคือ
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 71.3 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อปรั บปรุ งด้วยรายการต่างๆ เช่ น ค่าเสื่ อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้ว
ได้กาํ ไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรั พย์และหนี้ สินดําเนิ นงานที่ 132.7 ล้านบาท นอกจากนี้ ยงั มีการ
เพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า 53.7 ล้านบาท มีการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือจํานวน 437.2 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนี้การค้า
จํานวน 2.9 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ โดยรายการเจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จะเกิดขึ้น
ระหว่างที่ผจู ้ าํ หน่ายวัตถุดิบให้บริ ษทั ฯ ได้นาํ วัตถุดิบขึ้นเรื อแล้วแต่ใบขนสิ นค้า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มี กระแสเงินสดจ่ ายไปในกิ จ กรรมลงทุ นเท่ ากับ 62.3 ล้านบาท โดยเป็ นเงิ นจ่ ายซื้ อ สิ น ทรั พย์ถาวร 63.3
ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มี กระแสเงินสดได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 563.8 ล้านบาท โดยเป็ นการรั บเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเพื่อการลงทุนในโครงการขยายกําลังการผลิตจํานวน 51.5 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกูร้ ะยะยาวดังกล่าวจํานวน 345.4
ล้านบาท รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นที่กเู้ พื่อชําระค่าข้าวสาลีซ่ ึงเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตจํานวน 709.6 ล้านบาท รับเงินเพิ่มทุน 171.0
ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 22.8 ล้านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
การลดลงของอัต ราส่ ว นสภาพคล่ องในปี 2558 จากปี 2557 มี สาเหตุ มาจากการเพิ่ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พย์ห มุ นเวี ย น
ในสัดส่ วนที่น้อยกว่าหนี้ สินหมุนเวียน โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้ นปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 143.0 จาก ณ สิ้ นปี 2557 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ส่ วนหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้ นปี 2558 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 222.3 จาก ณ สิ้ นปี 2557 โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- หนีส้ ิ น
ณ สิ้ นปี 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวมเป็ นจํานวนเท่ากับ 1,007.3 ล้านบาท และ 586.4 ล้านบาทตามลําดับ การ
เพิม่ ขึ้นของหนี้สินรวมในปี 2558 นั้น มีปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพือ่ จ่ายค่าวัตถุดิบ
หนี้สินหลักของบริ ษทั ฯ คือหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย โดย ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ
906.8 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 1.14 เท่า ซึ่ งเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นปี 2557 ซึ่ งเท่ากับ
0.8 เท่า ในขณะที่เงินทุนจากผูถ้ ือหุน้ มีจาํ นวนเท่ากับ 793.5 ล้านบาท และ 591.8 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2558 และ 2557 ตามลําดับ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้มีการกูย้ ืมเงินระยะยาวเพื่อการขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติม ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินจากสถาบัน
การเงินแห่ งหนึ่ งจํานวน 550 ล้านบาท และมีการเบิกใช้ตามความสําเร็ จของงาน ซึ่ ง ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้เบิกใช้วงเงิ น
ดังกล่าวแล้ว 446.3 ล้านบาท และชําระคืนแล้วบางส่ วนจํานวน 370.2 ล้านบาท ทําให้มีหนี้ สินเงินกูย้ ืมระยะยาวคงเหลือ 76.1
ล้านบาท โดยจะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี จํานวน 72.0 ล้านบาท
- ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมเท่ากับ 793.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201.7 ล้านบาทจากสิ้ นปี 2557 โดยเป็ น
ผลมาจากกําไรเบ็ดเสร็ จรวม 56.9 ล้านบาท การเพิ่มทุน 171 ล้านบาทและการจ่ายเงินปันผล 22.8 ล้านบาท
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- โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ สิ้ นปี 2558 และ 2557 มีค่าเท่ากับ 1.27 เท่า และ 0.99 เท่าตามลําดับ โดยการ
เพิม่ ขึ้นของอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิ้นปี 2558 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน ทําให้หนี้สินรวมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.8 ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.1 เมื่อเทียบ
กับ ณ สิ้นปี 2557
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ มีคา่ สอบบัญชีในปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 615,000.00 บาท และมีค่าบริ การอื่น เป็ นจํานวนเงิน 60,000.00 บาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงิน (ประจําปี 2558)
คณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่องบการเงินและข้อมูลสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี โดยงบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งมี การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่ งใส เป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี
จํากัด ซึ่ งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริ ษทั ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผสู ้ อบ
บัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มีการดํารงไว้ซ่ ึ งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การกํากับกิจการภายในอย่างมีประสิ ทธิ ผล โดยมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้แ ต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้ว ยกรรมการที่ เป็ นอิส ระ
เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุ น
ข้อมูลตลอดจนเอกสารทางการเงินต่อผูส้ อบบัญชี อย่างเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับเรื่ องนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี แล้ว

(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์

122

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2558

ส่ วนที่ 2
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน
สํ าหรับปี วิน้ สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

123

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และหมายเหตุ
เรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพือ่ ให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับ
จํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี
ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพือ่ ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่ีจดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ร่ าง DRAFT

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอืน่
งบการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน ซึ่ งแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ร่ าง DRAFT

3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

6
7
8

136,396,171
199,578,462
677,316,713
3,856,005
1,017,147,351

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

9
10

780,479,531
1,058,162
2,130,437
783,668,130
1,800,815,481

752,898,555
393,726
3,012,652
756,304,933
1,174,812,413

377,112,070
3,662,018
380,774,088
933,362,038

งบการเงินนี�ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครั�งที� 1/2559 เมื�อวันที� 28 เมษายน 2559

...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

..........................................................................
(นายชาญกฤช เดชวิทักษ์)
กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร

4

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

12
13
14

830,656,014
70,828,080
72,000,000
9,784,555
7,985,483
991,254,132

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

14
15

4,133,536
601,187
11,339,137
16,073,860
1,007,327,992

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

2,916,585
367,644
159,679
4,110,790
7,554,698
366,884,517

5.1

งบการเงินนี�ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครั�งที� 1/2559 เมื�อวันที� 28 เมษายน 2559

...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

..........................................................................
(นายชาญกฤช เดชวิทักษ์)
กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร

5

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
16
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 399,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
399,000,000
หุ้นสามัญ 285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 342,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
342,000,000
หุ้นสามัญ 285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
16 และ 18 281,320,594
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
18
24,200,000
ยังไม่ได้จัดสรร
145,966,895
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
793,487,489
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1,800,815,481
-

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

285,000,000

285,000,000

285,000,000
167,320,594

285,000,000
167,320,594

21,300,000
114,825,733
588,446,327
1,174,812,413
-

18,700,000
95,456,927
566,477,521
933,362,038
0.14

งบการเงินนี�ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครั�งที� 1/2559 เมื�อวันที� 28 เมษายน 2559

...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

..........................................................................
(นายชาญกฤช เดชวิทักษ์)
กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร

6

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ

2558

(หน่วย : บาท)
2557
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
21
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
21
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริหาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

22

1,273,099,028
(1,097,909,166)
175,189,862
13,683,034
(30,010,989)
(63,474,234)
(24,084,556)
71,303,117
(14,440,323)
56,862,794

1,093,928,701
(933,745,223)
160,183,478
3,333,941
(32,687,388)
(58,032,563)
(8,933,080)
63,864,388
(13,396,582)
50,467,806

(27,060)
5,412
(21,648)
56,841,146

50,467,806

0.19
296,243,836

0.18
285,000,000

..........................................................................
(นายชาญกฤช เดชวิทักษ์)
กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558
ทุน
ที�ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557 ตามที�รายงานในงวดก่อน
ผลกระทบจากรายการแก้ไขข้อผิดพลาด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557 ปรับปรุงใหม่
กําไรสําหรับปี ปรับปรุงใหม่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี ปรับปรุงใหม่
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

3

18
19

18
18
19

...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

285,000,000
285,000,000
285,000,000
57,000,000
342,000,000

กําไรสะสม
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว
มูลค่า
ยังไม่ได้
หุ้นสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย จัดสรร
167,320,594
167,320,594
167,320,594
114,000,000
281,320,594

18,700,000
18,700,000
2,600,000
21,300,000
2,900,000
24,200,000

98,372,972
(2,916,045)
95,456,927
50,467,806
50,467,806
(2,600,000)
(28,499,000)
114,825,733
56,862,794
(21,648)
56,841,146
(2,900,000)
(22,799,984)
145,966,895

(หน่วย : บาท)
รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
569,393,566
(2,916,045)
566,477,521
50,467,806
50,467,806
(28,499,000)
588,446,327
56,862,794
(21,648)
56,841,146
171,000,000
(22,799,984)
793,487,489

..........................................................................
(นายชาญกฤช เดชวิทักษ์)
กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :หนี�สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
ค่าเสื�อมราคา
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น
ตัดจําหน่ายทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
รับดอกเบี�ย
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริหาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)
2557

71,303,117

63,864,388

1,854,030
35,617,787
(6,377)
528,041
32,800
123,450
(352,191)
23,552,440
132,653,097

(83,433)
20,690,642
1,362,889
(52,265)
145,281
83,033
(228,353)
8,474,006
94,256,188

(53,656,206)
(437,175,993)
307,040

(854,357)
116,152,492
(522,967)

(2,943,032)
2,231,796
3,883,464
(354,699,834)
346,024
(23,222,367)
(13,986,782)
(391,562,959)

22,209,482
164,154
3,344,883
234,749,875
228,763
(8,763,444)
(12,552,208)
213,662,986

..........................................................................
(นายชาญกฤช เดชวิทักษ์)
กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื�ออาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายดอกเบี�ยซึ�งรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่าย อาคาร และอุปกรณ์
(เพิ�มขึ�น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

2558

(หน่วย : บาท)
2557

(58,576,335)
(4,668,243)
45,275
882,215
(62,317,088)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

709,568,175
51,474,431
(345,400,000)
171,000,000
(22,799,984)
563,842,622

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

109,962,575
26,433,596
136,396,171

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

124,734

29,808,550
-

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที�ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดังนี�
- โอนเงินมัดจําค่าเครื�องจักรเป็นเครื�องจักรระหว่างติดตั�ง
- ซื�ออาคารและอุปกรณ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ

...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริหาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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..........................................................................
(นายชาญกฤช เดชวิทักษ์)
กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ตามทะเบียนเลขที่ 0105520001455 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2520
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
0107553000131 สํานักงานและโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบล
สําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย บริ ษทั ฯ ประกอบกิ จการในประเทศ
ไทย ปั จจุบนั ดําเนินธุ รกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ ร้อยละ 69.34
ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย และเริ่ มทําการซื้ อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในวันดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้ นาํ เสนอเพื่อวัตถุ ประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพือ่ ความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงิ นได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึ งมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึ งการตีความและ
แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 ได้มี ม ติ ใ ห้ป ระกาศใช้แล้ว และตามข้ อกํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น นี้ ได้จ ั ดทํา ขึ้ น โดยใช้เ กณฑ์ ร าคาทุ น เดิ ม เว้น แต่ จ ะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่า งอื ่น ใน
นโยบายการบัญชี

ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ท่ีมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
ทีอ่ อกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่ ีเริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ 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)
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)

ร่ าง DRAFT

เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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อ้างอิงมาตรฐาน
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
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)

เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่ วยเหลือจากรั ฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิ จกรรม
ดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรั บ ปรุ ง ย้อ นหลัง ภายใต้ มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บที่ 29 (ปรั บ ปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557) โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
ข้อ จํา กั ด สิ นทรั พ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์ ข้อ กํา หนดเงิ น ทุ น ขั้ นตํ่า และ
ฉบับที่ 14
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 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
ฉบับที่ 20
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ร่ าง DRAFT
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2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่ งจะมีผล
บังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯ ไม่ได้
นํามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่ งมีดงั ต่อไปนี้
อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 41

ร่ าง DRAFT

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชี สําหรั บเงิ นอุดหนุ นจากรั ฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
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อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงิ นทุนขั้นตํ่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ เชื ่ อ ว่ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นข้า งต้นจะไม่ มี
ผลกระทบต่องบการเงิ นอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถื อปฏิ บตั ิในงวดที่มีผล
บังคับใช้
2.4 บริ ษทั ฯ ได้จดั ประเภทรายการบางรายการในงบการเงินที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับ การจัดประเภทรายการบัญชี ของงวดปั จจุ บ นั ซึ่ ง ไม่ มี ผลกระทบต่อกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับปี หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่รายงานไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก่อนการ
จัดประเภทใหม่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
27,271,207
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลง
63,448,744

จัดประเภทใหม่
เพิ่ม(ลด)

(หน่วย : บาท)
หลังการ
จัดประเภทใหม่

5,416,181
(5,416,181)

32,687,388
58,032,563

2.5 ในการจัด ทํา งบการเงิ น ให้เ ป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ ห ารต้ องใช้ดุ ล ย
พิ นิ จ การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการ
รายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมา
จากประสบการณ์และปั จจัย ต่า งๆ ที่ผูบ้ ริ หารมีค วามเชื่อมัน่ อย่า งสมเหตุส มผลภายใต้สภาวการณ์
แวดล้อมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
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ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
การปรับ ประมาณการทางบัญชีจะบันทึก ในงวดบัญชีที่ประมาณการดัง กล่าวได้รับ การทบทวน
และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ
ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่า เผื่อหนี้ ส งสัย จะสู ญของลูก หนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้องใช้ดุ ล ยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่าเผือ่ มูลค่าราคาทุนของสิ นค้าสู งกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
มูลค่าสุ ทธิท่ีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาํ เป็ นในการขาย
อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุ ป กรณ์ แ ละต้องทบทวนอายุก ารให้ป ระโยชน์แ ละมูล ค่า คงเหลื อ ใหม่ หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่า บริ ษ ทั ฯ ควรรับ รู ้จาํ นวนสิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํา นวนเท่า ใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีความ
บริ ษ ทั ฯ มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้ นจากการถูก ฟ้ องร้องเรี ย กค่าเสี ย หาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใ ช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น ผลของคดี ที ่ถู ก ฟ้ องร้ อ งแล้ว และเชื ่อ ว่ า จะไม่ มี ค วามเสี ย หายที ่เ ป็ น
สาระสําคัญเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 25
การประมาณการในเรื่ องอืน่ ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนทีเ่ กี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี้
3. การแก้ไขข้อผิดพลาด
บริ ษทั ฯ มีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต จากการรับรู้ สินทรัยภ์ าษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สู งไป และรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต่าํ ไป บริ ษทั ฯ แก้ไขข้อผิดพลาดโดยการปรับย้อนหลัง
งบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบ ซึ่ งแสดงผลกระทบได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ก่อนการ ปรับปรุ งใหม่ หลังการ
ปรับปรุ งใหม่ เพิ่ม(ลด) ปรับปรุ งใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมลดลง

2,756,366
98,372,972

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
กําไรสะสมลดลง

3,787,812
118,219,819

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
12,918,541
กําไรสําหรับปี ลดลง
50,945,847
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(2,756,366)
159,679
(2,916,045)

159,679
95,456,927

(3,394,086)
393,726
(3,394,086) 114,825,733
478,041
(478,041)

13,396,582
50,467,806
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4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
4.2 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หกั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญ ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ ในอนาคต
จากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ และลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื่อทราบว่า
เป็ นหนี้สูญ
4.3 สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้า
คํานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่
ในสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้า
รวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิท่ีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาํ เป็ นในการขาย
4.4 อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึ งต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์
ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ท่ีได้รับ
จากการจํา หน่ า ยกับ มู ล ค่ า ตามบั ญชี ข องอาคาร และอุ ป กรณ์ โดยรั บ รู้ สุ ท ธิ เ ป็ นรายได้อื่น หรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นในกําไรหรื อขาดทุน
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ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
มูลค่าตามบัญชี ของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ท่ ี บริ ษทั ฯ จะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่าง
น่ าเชื่อถื อ ชิ้ นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุ นที่เกิ ดขึ้ นในการ
ซ่ อมบํารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วย
ราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
-

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

30
20-30
20
3-10
7-20

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

บริ ษทั ฯ ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับงานระหว่างก่อสร้าง และเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
4.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไร
หรื อขาดทุนโดยวิธี เส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคต
จากสิ นทรัพ ย์น้ ันตามระยะเวลาที่ค าดว่าจะได้รับ ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัด
จําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
- โปรแกรมบัญชี

10

ปี

4.6 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้รับการทบทวน ณ ทุกวัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
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มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจาก
การใช้ข องสิ น ทรั พ ย์ แล้วแต่มูล ค่ า ใดจะสู ง กว่า ในการประเมิ นมูล ค่ า จากการใช้ข องสิ นทรั พ ย์
ประมาณการกระแสเงิ นสดที่จะได้รับ ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูล ค่า ปั จจุบ นั โดยใช้อตั ราคิดลด
ก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลา
และความเสี ่ ยงที ่มีต่อสิ นทรั พย์ สํา หรับ สิ นทรัพ ย์ที่ไ ม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับโดยอิ สระจาก
สิ นทรัพย์อื่น ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
บริ ษทั ฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพือ่ ให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
4.7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน
4.8 หนี้ สิ นที่ มี ภาระดอกเบี้ ย บันทึก เริ่ ม แรกในมูล ค่ายุติธ รรมหัก ค่ า ใช้จ่า ยที่เกี่ยวกับ การเกิ ดหนี้ สิ น
ภายหลังจากการบันทึกหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย ผลต่าง
ระหว่างยอดหนี้เริ่ มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุ
การกูย้ มื โดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
4.9 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ได้โอนไปให้ก บั ผูเ้ ช่ า ถื อเป็ นสัญญาเช่า การเงิน สัญญาเช่ า การเงินจะบันทึก เป็ นรายจ่า ยฝ่ ายทุน
ตามมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่ วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือ
ของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการขายและเช่ ากลับคืน
ตามสัญญาเช่าการเงิน กําไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู ้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั
ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทั้งหมดทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานจะบันทึก
ในกําไรหรื อขาดทุน โดยใช้วธิ ี เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่าย
ให้แก่ผใู้ ห้เช่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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4.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษ ทั ฯ รับ รู ้ เงิ นเดื อน ค่า จ้า ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสัง คมเป็ นค่า ใช้ จ่า ย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯ สมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี
ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
บริ ษทั ฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯ คํานวณหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุ ญาต
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิ ดสิ ทธิ ในการได้รับ
ผลประโยชน์ เพิ่ม ขึ้ น และวัดมูล ค่ าแต่ล ะหน่ วยแยกจากกันเพือ่ รวมเป็ นภาระผูก พันงวดสุ ดท้ าย
ต้นทุนบริ การในอดีตรับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ท่ีปรับเปลี่ยนนั้น
จะตกเป็ นสิ ทธิ ขาดของพนักงาน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) รับรู ้เป็ นรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดขึ้น
4.11 ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ มีภาระหนี้ สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาท
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์จากอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือ่ ชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยภาระหนี้ สิน
ดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่ อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อน
คํานึ งภาษี เงิ นได้ เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
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4.12 รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
4.12.1 รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้หากฝ่ ายบริ หาร
ยัง มีก ารควบคุ ม หรื อบริ หารสิ นค้า ที่ข ายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่ นอนที่มีนยั สํ าคัญ
ในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านั้นหรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวน
รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้อง
รับคืนสิ นค้า
4.12.2 รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู ้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลา
4.12.3 รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.13 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
4.13.1 รายจ่า ยภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึก ในกําไรหรื อขาดทุนตามวิธี เส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า
4.13.2 ต้นทุ นทางการเงิ น เกิ ดจากดอกเบี้ ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดี ยวกันบันทึ กในกําไรหรื อ
ขาดทุนในงวดทีค่ ่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิ ดขึ้น ยกเว้นในกรณี ทีม่ ีการบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้ าง หรื อการผลิต
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพือ่ ขาย
4.13.3 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.14 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงิ นได้ทีเ่ กี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษี ที่มี ผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่า จะมีผลบัง คับใช้ภายในสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
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บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ั ทฯ จะทบทวนมู ล ค่ า ตามบั ญชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ นได้ร อการตั ดบั ญชี ทุ ก สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่
บริ ษทั ฯ จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกัน
ก็ต่อเมื่อบริ ษ ทั ฯ มี สิทธิ ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบ นั มาหักกลบกับ
หนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัด บัญชี เ กี่ ย วข้องกับ ภาษีเงินได้ที่ป ระเมิน โดยหน่วยงานจัดเก็บ ภาษีหน่วยงานเดีย วกัน
โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
4.15 กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกและเรี ยกชําระในระหว่างปี
4.16 รายการที่มีมลู ค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่า
ดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
4.17 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกควบคุ มโดยบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับ
บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้น
ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร
ทีส่ ําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจชักจูง
ให้ปฏิ บตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิ จการที่บุคคลดังกล่ าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
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4.18 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยตามส่ วนงานทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนงานธุ รกิจเป็ นส่ วนธุ รกิจ
ทีจ่ ดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทน ซึ่ งแตกต่างไปจากความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของส่ วนธุ รกิจอื่น
4.19 เครื่ องมือทางการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื นโยบายการบัญชีที่สําคัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระ กําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการปิ ดสถานะของสัญญาหรื อเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงตามอายุ
4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่าย
เพือ่ โอนหนี้สินให้ผอู ้ ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มี
ลัก ษณะเดี ย วกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที ่มีส ภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯ จะ
ประมาณมู ล ค่ ายุติธ รรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมูล ค่ า ทีเ่ หมาะสมกับ แต่ล ะสถานการณ์ และ
พยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ ขอ้ มูล ราคาเสนอซื้ อ ขายของสิ น ทรัพ ย์ห รื อ หนี้ สิ น อย่า งเดีย วกัน ในตลาดที่มี
สภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืน่ ทีส่ ามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการ
ประมาณขึ้น
ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

25
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
5.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

ประเภทรายการ/ชื่ อบริ ษทั
- เงินมัดจําจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
รวม

1,738,300
1,738,300

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

- เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด

1,702,819

1,376,288

- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

-

14,164

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

11,339,137

7,455,673

ร่ าง DRAFT
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5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

ประเภทรายการ/ชื่ อบริ ษทั

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

- ค่าเช่าที่ดิน
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

5,410,958

5,410,958

- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

9,077,632

10,516,358

122,400

2,937,600

14,681,580

13,643,500

- ค่าบริ การขนส่ ง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

-

8,693,789

- ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด

-

370,000

- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ท ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
รวม

1,323,842
10,000
1,333,842

195,048
195,048

- เงินปั นผลจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

15,810,648

19,673,310

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

23,903,640
208,788
24,112,428

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

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

ร่ าง DRAFT
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นโยบายการกําหนดราคา
- ค่าเช่ าที่ดินและโกดัง บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีเงื่อนไข
ดังนี้
1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานและโรงงานผลิตสิ นค้า กําหนดอายุการเช่า 30 ปี
เริ่ มจากวันที่ 1 สิ งหาคม 2553 ถึ งวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตราเดือนละ
350,650 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้น ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่ าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริ ษทั ฯ
ตกลงชําระเงิ นประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่ าทุกระยะเวลาการเช่ า 5 ปี
โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ฯ ต้องการต่อ
สัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้สิทธิ์
แก่ผเู ้ ช่าสามารถเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ถูกยกเลิกไป บริ ษทั ฯ มี
หน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นวันที่ครบกําหนดสัญญาเช่า
ที่ดิน เว้นแต่จะได้ทาํ ความตกลงเกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็ นประการอื่น
2) สัญญาเช่าพื้นที่โกดังเพือ่ ก่อสร้างอาคารไซโลและสัญญาเช่าโกดังเพือ่ เก็บสิ นค้า กําหนดอายุ
การเช่า 30 ปี เริ่ มจากวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตรา
เดื อนละ 518,500 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้ น ร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุก ๆ 5 ปี
โดยบริ ษทั ฯ ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลา
การเช่า 5 ปี โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 1,037,000 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ฯ
ต้องการต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3) สัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บวัตถุดิบเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทัว่ ไปซึ่ งมีอายุระหว่าง 6
ถึง 9 เดือน
- รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็ นราคาและเงื่ อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่ งเป็ นไปตามธุ รกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ ไป
5.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล 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
ร่ าง DRAFT

ลักษณะความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องโดย

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

ถือหุ น้ 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
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
20,000
20,000
21,511,575
4,354,697
114,244,595
20,818,449
620,001
1,240,450
136,396,171
26,433,596

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน
ประกอบด้วย

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

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
205,371,769
152,395,084
(7,730,506)
(5,876,476)
146,518,608
197,641,263
1,627,932
824,083
309,267
427,428
147,770,119
199,578,462

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

121,413,223
74,511,706
3,100,948
246,002
6,099,890
205,371,769
(7,730,506)
197,641,263

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

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน
ร่ าง DRAFT
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บริ ษทั ฯ มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
หัก กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
5,876,476
2,219,611
(365,581)
7,730,506

(หน่วย : บาท)
2557
5,959,909
(83,433)
5,876,476

8. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
408,488,451
139,776,866
11,484,470
21,720,109
15,310,731
15,576,482
1,108,782
1,058,639
230,688,640
72,244,263
677,316,713
240,140,720

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี ตน้ ทุนขาย สํา หรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจาํ นวน 1,097.91 ล้านบาท และ 933.75 ล้านบาท ตามลําดับ

ร่ าง DRAFT
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9. อาคาร และอุปกรณ์
ประกอบด้วย
อาคารและ
เครื่ องจักร
ระบบ
เครื่ องตกแต่ง ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ ง และอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และอุปกรณ์
ระหว่างก่อสร้าง
อาคาร
สํานักงาน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้ อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่ายซึ่ งรวมเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้ อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่ายซึ่ งรวมเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)
รวม

89,025,147
-

321,656,369
16,699,011

31,947,989
-

10,786,158
1,319,633

19,316,127
2,112,149

36,243,403
369,216,630

508,975,193
389,347,423

93,610
89,118,757
514,350

(618,600)
337,736,780
3,593,783

31,947,989
519,000

(202,791) (2,470,818)
(93,610)
11,809,390 18,957,458
2,697,682
3,108,151

7,982,662
29,808,550
443,251,245
48,268,103

7,982,662
29,902,160
(3,292,209)
(93,610)
932,821,619
58,701,069

107,356,233
(680,000)
196,309,340

223,676,135
(215,800)
564,790,898

20,344,068
52,811,057

327,944
(654,781)
14,180,235 22,065,609

4,569,392
4,569,392
- 351,704,380
(1,550,581)
(351,737,180) (351,737,180)
144,351,560 994,508,699

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(27,530,315) (104,012,540) (10,557,512)
(2,474,864) (14,970,729) (1,597,161)
(11,744)
392,324
(30,016,923) (118,590,945) (12,154,673)
(5,756,698) (24,538,716) (2,414,366)
680,000
203,446
(35,093,621) (142,926,215) (14,569,039)

(7,488,477) (12,082,829)
(1,159,316)
(488,572)
201,418
1,845,509
11,744
(8,434,631) (10,725,892)
(1,610,419) (1,297,588)
628,237
(9,416,813) (12,023,480)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

59,101,834
161,215,719

3,374,759
4,763,422

219,145,835
421,864,683

19,793,316
38,242,018

8,231,566
10,042,129

-

(161,671,673)
(20,690,642)
(11,744)
2,439,251
11,744
(179,923,064)
(35,617,787)
1,511,683
(214,029,168)

443,251,245
144,351,560

752,898,555
780,479,531

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักรทั้งหมดราคาตามบัญชี
จํานวน 553.57 ล้านบาท และ 242.39 ล้านบาท ตามลําดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อยืนยัน (Negative pledge)
ทีอ่ อกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ท่ีมี
อยูใ่ นปัจจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11
ร่ าง DRAFT
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นราคาทุน
ของงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 4.57 ล้านบาท และ 7.98 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นต้นทุนการกูย้ มื ที่เกิดจาก
เงินกูท้ ่ีกมู้ าวัตถุประสงค์เพือ่ ขยายกําลังการผลิตและก่อสร้างไซโล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 12.52 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,338.32 บาท และราคาทุนจํานวน
13.50 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,034.15 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 อาคารและงานระหว่างก่อสร้างอาคารโรงงานราคาตามบัญชี
จํานวน 169.96 ล้านบาท และ 147.99 ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่ งเช่าจากบริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 5.2
10. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
4,025,025
2,938,284
(2,544,558)
(2,966,863)
393,726
1,058,162

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้ ณ วันที่
1 มกราคม หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม
2557 กําไรหรื อขาดทุน
2557
(หมายเหตุ 21)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสู ญ)
1,191,982
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
73,529
หนี้สินไม่หมุนเวียน
822,158
รวม
2,087,669
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
อาคาร อุปกรณ์
(2,247,348)
สุ ทธิ
(159,679)

ร่ าง DRAFT

(หน่วย : บาท)

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้ บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
1 มกราคม หรื อค่าใช้จ่ายใน หรื อค่าใช้จ่ายใน
31 ธันวาคม
2558
กําไรหรื อขาดทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น 2558
(หมายเหตุ 21)
(หมายเหตุ 21)

(16,687)
181,719
16,607
668,976
850,615

1,175,295
181,719
90,136
1,491,134
2,938,284

1,175,295
181,719
90,136
1,491,134
2,938,284

370,806
(90,859)
24,689
776,693
1,081,329

5,412
5,412

1,546,101
90,860
120,237
2,267,827
4,025,025

(297,210)
553,405

(2,544,558)
393,726

(2,544,558)
393,726

(422,305)
659,024

5,412

(2,966,863)
1,058,162
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11. สิ นเชื่อและการคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน
ดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว วงเงินเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต
และสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 14 และ 24.1
โดยบริ ษทั ฯ ต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กู้
รายอื่น 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 ะไม่จ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ต่อปี
4. บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) จะต้องดํารง
สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ รวมกันไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมในสัดส่ วนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 51
12. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
3,814
350,000,000
480,656,014
120,689,463
830,656,014
120,693,277

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีอายุ 1 เดือน และแบบชําระเมื่อทวงถาม
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.30-2.315 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทเป็ น
การกูย้ มื ในสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ย MOR และอัตราดอกเบี้ย Fixed Rate
ตามภาวะตลาดเงิน ตามลําดับ
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขการใช้สินเชื่ อและการคํ้าประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 11
ร่ าง DRAFT
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13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่ ืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินรับล่วงหน้า
รวม

1,702,819
50,244,121
51,946,940
1,017,253
12,750,611
4,572,911
540,365
70,828,080

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

14. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
76,133,536
370,059,105
(72,000,000)
(99,200,000)
270,859,105
4,133,536

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้

เงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 1 มกราคม
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร่ าง DRAFT

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
370,059,105
20,916,585
373,942,520
51,474,431
(24,800,000)
(345,400,000)
370,059,105
76,133,536
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เงิ นกูย้ มื ระยะยาวข้างต้นมีวงเงิ น 550.00 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ช ย์แห่ งหนึ่ ง
ตามสัญญาลงวันที่ 2 กันยายน 2556 โดยมีเงื่อนไขที่สาํ คัญและหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
- กําหนดชําระคืนเงินต้นส่ วนที่หนึ่ ง จํานวน 400.00 ล้านบาท เพือ่ ขยายกําลังการผลิตของบริ ษทั ฯ
เป็ นรายไตรมาสๆ ละ 18.00 ล้านบาท และเงินต้นส่ วนที่สองจํานวน 150.00 ล้านบาท เพือ่ ก่อสร้าง
ไซโลแห่ งใหม่ เป็ นรายไตรมาสๆ ละ 6.80 ล้านบาท โดยชําระภายในวันทําการสุ ดท้ายของแต่ละ
ไตรมาส เริ่ มชําระเงิ นต้นงวดแรกในวันสุ ดท้ายของเดือนธันวาคม 2557 และชําระให้ครบถ้วน
ภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม 2563
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-ส่ วนต่าง (MARGIN) 2.375 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกวันสิ้ นเดือน
- มีเงื่อนไขการประกันและข้อปฏิบตั ิอ่ืนที่สาํ คัญตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11
15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
450,677
100,161
23,289
27,060
601,187

(หน่วย : บาท)
2557
367,644
51,613
31,420
450,677

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
ดังนี้

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ร่ าง DRAFT

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
46,989
76,461
123,450

31,420
51,613
83,033

27,060

-
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ข้อสมมติฐานหลักที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อายุเกษียณ

2558

2557

4.03%
ตามช่วงอายุของพนักงาน
5.00%
55 ปี

4.04%
ตามช่วงอายุของพนักงาน
5.00%
55 ปี

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถื อตามข้อมูลทางสถิ ติที่เผยแพร่ ท วั่ ไป และอัตรา
ดอกเบี้ยคิดลดใช้อตั ราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่ งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับกําหนดชําระของ
หนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน
16. ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชําระหุน้ สามัญ มีการเคลื่อนไหว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นงวด
บวก เพิ่มทุน
หัก ลดทุน
หุน้ สามัญสิ้ นงวด
ทุนที่ออกและเรียกชําระ
หุน้ สามัญต้นงวด
บวก หุน้ สามัญเพิ่มขึ้น
หุน้ สามัญสิ้ นงวด

ร่ าง DRAFT

2558

2557

ราคาตาม
มูลค่าหุน้
(บาท)

จํานวนหุน้

1.00
1.00
1.00
1.00

285,000,000
114,000,000
399,000,000

285,000,000
114,000,000
399,000,000

285,000,000
285,000,000

285,000,000
285,000,000

1.00
1.00
1.00

285,000,000
57,000,000
342,000,000

285,000,000
57,000,000
342,000,000

285,000,000
285,000,000

285,000,000
285,000,000

มูลค่า

จํานวนหุน้

มูลค่า
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ตามรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2558 มีมติท่ีสาํ คัญ
ดังนี้
1. อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 114,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ มจํานวน
285,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 399,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
จํานวน 114,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มและรองรับ
การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TMILL-W1 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
2. อนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 TMILL-W1 รวมจํานวนไม่เกิน 57,000,000 หน่วย โดยบริ ษทั จะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของ
บริ ษทั ทีใ่ ช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
3. อนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวน 114,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 จัดสรรหุ น้ เพิ่มทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 57,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนจํานวนหุ ้นที่ผถู้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่ วน 5 หุน้
สามัญเดิม ต่อ 1 หุ น้ สามัญเพิ่มทุน ราคาจองซื้ อ 3 บาทต่อหุ ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินค่าหุ น้ เพิ่มทุน
ครบทั้งจํานวน ทําให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 342.00 ล้านบาท และส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น
เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิน 281.32 ล้านบาท
3.2 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 57,000,000 หุน้ เพือ่ รองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ TMILL-W1 ในอัตรา 1 หุ น้ สามัญเพิม่ ทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน
ไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 งบการเงินแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 1.27 : 1.00
และ 1.00 : 1.00 ตามลําดับ

ร่ าง DRAFT
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17. ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นสามัญ
เดิมของบริ ษทั (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1” หรื อ “TMILL-W1”)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกและเสนอขาย : 57,000,000 หน่วย
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
สิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ (โดยราคาการใช้สิทธิ และ
อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ
: เท่ากับ 2.0 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท)
จํานวนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
: 57,000,000 หน่วย
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
ประเภท
วันที่ออกและ
ราคา
อัตราการใช้สิทธิ จํานวนหุน้ จํานวนหุน้ คงเหลือ
เพื่อรองรับ
ของใบสําคัญ
เสนอขาย
ใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ถกู ใช้สิทธิ
(หุน้ )
การใช้สิทธิ (หุน้ )
แสดงสิ ทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (บาทต่อหุน้ ) ต่อหุน้ สามัญ
2.0
1:1
57,000,000
TMILL-W1 16 พฤศจิกายน 2558

กําหนด
การใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้าย
29 ตุลาคม 2561

18. ส่ วนเกินทุนและสํารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง พระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ท่ี
บริ ษ ทั เสนอขายหุ ้นสู ง กว่า มู ล ค่า หุ ้นที ่จดทะเบี ย นไว้ บริ ษ ทั ต้ องนํ าค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุ นสํา รอง
(“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้ ในปี 2558 ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
เพิ่มขึ้นจํานวน 114.00 ล้านบาท จากการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารอง
จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนํามา
จ่ายเงินปั นผลได้ ซึ่ งในปี 2558 บริ ษทั ฯ จัดสรรกําไรสําหรับปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.90
ล้านบาท
ตามรายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี 2557 เมื่ อวันที่ 23 เมษายน 2558 พิจารณา
อนุมตั ิจดั สรรสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.60 ล้านบาท
ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

38
19. เงินปันผลจ่าย
อนุมตั ิโดย

เงินปันผล เงินปันผลจ่าย วันที่ จัดสรรทุนสํารอง
จ่าย
ต่อหุน้
จ่าย
ตามกฎหมาย
(พันบาท) (บาท) เงินปันผล (พันบาท)

ประกาศจ่ายเงินปั นผล ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557
จากกําไรของปี 2557
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
22,800

0.08

19 พ.ค. 58

2,600

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

0.10

20 พ.ค. 57

3,200

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเช่า
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
59,848,563
49,962,196
35,617,787
20,690,642
14,610,990
18,864,916
28,718,072
21,872,072
16,935,882
18,351,443
876,033,419
1,020,996,708
(5,943,678)
(9,969,888)
25,168,391
25,093,238
23,552,440
8,474,006
1,215,478,945
1,033,398,254

21. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้ ที่รับ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อขาดทุ นสําหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
มีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 10)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ร่ าง DRAFT

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
15,099,347
13,949,987
(659,024)
14,440,323

(553,405)
13,396,582
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ภาษีเงินได้ท่ีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(5,412)
-

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั
อัตราภาษีท่ีใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้างจ่ายตามสัญญาเช่า
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
71,303,117
63,864,388
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
12,772,878
14,260,623

776,693
62,031
15,099,347
(659,024)
14,440,323

668,977
508,132
13,949,987
(553,405)
13,396,582

22. กําไรต่อหุ น้
บริ ษทั ฯ คํานวณกํา ไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) โดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักที่ออกและชําระแล้วในระหว่างปี ดังนี้

กําไรสําหรับปี (หน่วย : บาท)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกและจําหน่ายแล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม (หน่วย : หุน้ )
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกและจําหน่ายในระหว่างปี (หน่วย : หุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถว้ เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย : หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )
ร่ าง DRAFT

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
56,862,794
50,467,806
285,000,000
285,000,000
11,243,836
296,243,836
285,000,000
0.19
0.18
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23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่แสดงอยูเ่ ป็ นข้อมูล
ของธุ รกิ จผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี ซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ เพียงธุ รกิจเดียว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังดําเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยเท่า นั้น ดัง นั้นรายได้ ผลการดํา เนิ นงาน และสิ นทรัพ ย์ท้ งั หมดที่แสดง
ในงบการเงินของส่ วนที่ดาํ เนินงานอยูจ่ ึงเกี่ย วข้องกับส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศ าสตร์ เดีย ว
ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขาย
สู งกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย
24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
24.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใช้วงเงิ นต่างๆ
ดังนี้
สกุลเงิน
(หน่วย)
พันบาท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วงเงินทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ
25,000
3,484
21,516
25,000
3,484
21,516
4,525,000 970,484 3,554,516
18,000 11,485
70,000
550,000 446,334

6,515
70,000
103,666

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

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อที่ 11
24.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญ ญาซื้ อวัตถุ ดิบจาก
ต่างประเทศที่ยงั ค้างส่ งเป็ นจํานวน 3.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 8.74 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ตามลําดับ
24.3 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาก่อสร้ างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและติดตั้งเครื่ องจักรสําหรับทุก
โครงการดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

มูลค่างานตามสัญญา
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
ร่ าง DRAFT

31 ธันวาคม 2558
101,883
9,610

31 ธันวาคม 2557
235,353
50,932
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24.4 บริ ษ ทั ฯ มีภ าระผูก พันเกี่ย วกับ สัญญาเช่า ดํา เนินงานด้า นผูเ้ ช่า ซึ่ ง จะก่อให้ เกิด ค่า เช่า ในอนาคต
สําหรับระยะเวลาแต่ละช่วง ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ภายในหนึ่งปี
11,472
11,127
1-5 ปี
45,954
45,450
5 ปี ขึ้นไป
344,723
357,520
รวม
402,149
414,097
25. คดีฟ้องร้อง
บริ ษทั ฯ มีคดีความจากการถูกเจ้าหนี้ ฟ้องร้อง เรื่ องผิดสัญญาว่าจ้างขนส่ งสิ นค้า โดยให้ชาํ ระ
ค่าเสี ยหายเป็ นเงิ น 14.03 ล้านบาท พร้อมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ อง
จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้เสร็ จสิ้ น
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชําระเงิ นแก่เจ้าหนี้ เป็ น
จํานวน 2.00 ล้านบาท บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างดําเนิ นการยืน่ อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาศาลชั้นต้น ทั้งนี้ จาํ นวนเงิน
ค่าเสี ยหาย ซึ่ งถูกเรี ยกร้องมายังไม่เป็ นที่ยตุ ิ บริ ษทั ฯ จึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว
26. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มี ความเสี่ ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศในตลาด อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสิ นค้าที่เกี่ยวเนื่ อง และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญา ซึ่งบริ ษทั ฯ พิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพือ่ ป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินเพือ่ การเก็งกําไรหรื อเพือ่ การค้า
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกูย้ ืมที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่
และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้

ร่ าง DRAFT
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

122,246,420
122,246,420

14,149,751
199,578,462
213,728,213

136,396,171
199,578,462
335,974,633

0.10-0.40
-

830,656,014
830,656,014

-

-

76,133,536
76,133,536

70,828,080
70,828,080

830,656,014
70,828,080
76,133,536
977,617,630

0.91-2.60
MLR-2.375

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

-

-

-

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

(หน่วย : บาท)

รวม
26,433,596
147,770,119
174,203,715

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

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาซื้ อเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายชําระหนี้สินในรู ปเงินตราต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จํานวนเงินที่ทาํ สัญญา
มูลค่าตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
มูลค่ายุติธรรมตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
และสกุลเงิน
2558
2557
ดอลล่าร์สหรัฐ 10,539,048 10,011,603
บาท
373,617,232 330,828,109
บาท
381,556,199 330,815,718

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนดโดยธนาคาร
คู่สญ
ั ญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

43

ร่ าง DRAFT
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ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ อ่ืน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั้งมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อว่าบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ชาํ ระหนี้อยูใ่ นระดับตํ่า
มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและเงิ นกู้ยืม
มี อตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ จึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
27. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราที่ข้ ึนอยู่
กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ มีสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
กองทุน และจะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุ นของบริ ษ ทั ฯ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวน 0.42
ล้านบาท และ 0.37 ล้านบาท ตามลําดับ
28. การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

……………………………………….
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การและรองประธานกรรมการบริ หาร

