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หลักการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี ซึ่ งได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
(แบบ 56-2) จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ์และการกํากับบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถศึกษาติดตามข้อมูลที่สาํ คัญของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั จดทะเบียน เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ลงทุนได้ ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะการประกอบธุ รกิจ การบริ หารจัดการ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
นอกเหนือจากข้อมูลในเชิงตัวเลขที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงิน ซึ่ งทําให้ที่ผลู้ งทุนเข้าใจและมีขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอตามความ
เป็ นจริ ง
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ส่ วนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าํ เข้าวัตถุดิบจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และแคนาดา เพื่อนํามา
แปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีและจําหน่ายให้แก่ลกู ค้าภายในประเทศ โดยบริ ษทั ฯ ใช้กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนถูกควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ ต ลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ม นั่ ใจในคุ ณภาพของสิ นค้า รวมทั้งกระบวนการผลิ ตตามหลักสุ ข ลักษณะที่ ดี (Good
Manuffacturing Practices : GMP) ภายใต้ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดควบคุมวิกฤตของแป้ งสาลี (Hazard Analysis and
Critical Control Point : HACCP) อีกทั้งยังคํานึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็ นสําคัญ จนทําให้แป้ งสาลีทุกกระสอบของบริ ษทั ฯ
ได้รับการยืนยันคุณภาพจาก ISO 22000 : 2005 (Food Safety) ทั้งนี้ ยังมีมาตรการการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Measures)
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจสู งสุ ดในคุณภาพของแป้ งสาลีทุกกระสอบ รวมถึงการได้รับการรับรองเครื่ องหมาย HALAL โดยปั จจุบนั มี
กําลังการผลิต 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน
1.1 วิสัยทัศน์ พันธะกิจ เป้ าหมาย
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้ าหมายของบริ ษทั ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เรา” คือผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ
พันธะกิจ
1. มุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดยั้งในการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพสู งสุ ดแก่ลกู ค้าทุกกลุ่ม
2. ส่ งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
3. ให้ค วามสํา คัญ เรื่ อ งผลตอบแทนจากการลงทุ น แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ด้ว ยอัต ราการเติ บ โตของผลกํา ไรที่ อ ยู่ใ นระดับ สู ง
อย่างต่อเนื่อง
4. เป็ นแบบอย่างในด้านความเป็ นมืออาชีพ ความโปร่ งใส และการดําเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. เป็ นแบบอย่างในการดําเนิ นธุ รกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสํานึ กความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
เป้ าหมาย
1. บริ ษทั ฯ จะผลักดันให้โรงงานสามารถใช้กาํ ลังการผลิตที่มีอยูไ่ ด้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
และเพื่อให้บริ ษทั ฯ มีสินค้ามากพอสําหรับรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้
2. บริ ษทั ฯ มีแผนในการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่เน้นเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมราย
ใหญ่ให้ครอบคลุมผูป้ ระกอบการขนาดกลางและเล็กให้มากขึ้น รวมถึงผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย เพื่อลดการกระจุกตัวใน
กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เล็งเห็ นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า ให้
ครอบคลุมในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นจําหน่ ายสิ นค้าให้ลูกค้าในกรุ งเทพและปริ มณฑล
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ซึ่ งในการขยายฐานลูกค้าดังกล่าวจะทําให้บริ ษทั ฯ มีช่องทางในการเพิ่มฐานรายได้ของบริ ษทั ฯ ได้ต่อไป ทําให้อตั รา
กําไรเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้มากขึ้น
3. บริ ษ ัท ฯ มี แ ผนงานที่ จ ะพัฒ นาสิ น ค้า ใหม่ ๆ ออกมาจํา หน่ า ยให้ม ากกว่า ปั จ จุ บ ัน รวมถึ ง การพัฒ นาสิ น ค้า ที่ มี อ ยู่
ให้ส ามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ได้ เพื่ อ ให้บ ริ ษ ัท ฯ สามารถจํา หน่ า ยสิ น ค้า ที่ ร าคาสู ง ขึ้ น ได้ ซึ่ งในการดํา เนิ น การดัง กล่ า ว
จะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้มากยิง่ ขึ้น
1.2 ประวัตคิ วามเป็ นมาและการเปลีย่ นแปลงพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “TMILL”) เดิมชื่อ บริ ษทั ไทยชูการ์ คลังสิ นค้า จํากัด ก่อตั้งโดย
การรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานนํ้าตาล ได้แก่ กลุ่มโรงงานในเครื อบริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ประจวบ
อุตสาหกรรม จํากัด บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่ มแรกจํานวน 10 ล้านบาท ดําเนิ นธุ รกิจคลังสิ นค้าโดยรับฝากสิ นค้านํ้าตาลทรายดิบและนํ้าตาลทรายขาวเป็ นสิ นค้าหลัก
ต่อมาในเดือนเมษายน 2534 บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) (“TSTE”) ได้เข้าซื้ อหุ น้ จากกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ เดิม เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ 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 ได้ขอยกเลิกใบอนุ ญาตประกอบกิจการคลังสิ นค้า และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั เป็ นบริ ษทั
ไทยชูการ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด ดําเนินธุ รกิจให้ TSTE เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ คลังสิ นค้าเทกอง ใช้พกั สิ นค้านํ้าตาลทรายดิบรอขน
ถ่ายขึ้นเรื อเดินสมุทร และในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด
เพื่อดําเนิ นธุ รกิจโรงงานแป้ งสาลี โดยในการเพิ่มทุนครั้งนี้ TSTE ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จึงทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นเพิ่มขึ้น
เป็ นร้อยละ 97.13 ของทุนจดทะเบียนใหม่
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด และเริ่ มดําเนินการธุ รกิจ
โรงงานแป้ งสาลีในเดือนมิถุนายน 2550 ต่อมาในเดือนกันยายน 2550 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาท เป็ น 400 ล้าน
บาท โดยสัดส่ วนการถือหุ ้นของ TSTE ปรับเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 98.82 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว และเมื่อเดือนธันวาคม 2552
ผูบ้ ริ หารของ TSTE มีความประสงค์จะนําบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด เอ็ม เอ ไอ”) จึงได้ทาํ การ
ปรับโครงสร้างทุนของบริ ษทั ฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็ น 200 ล้านบาท โดยการลดจํานวนหุ น้ ลงเหลือ 2 ล้านหุ น้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ต่อมาในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็ น 1 บาทต่อหุน้ รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาทโดยออกหุ น้ สามัญใหม่ จํานวน 85
ล้านหุ ้น เพื่อเตรี ยมเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้กบั ประชาชน ทําให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็ น 285 ล้านบาท เป็ นทุนชําระแล้ว
จํานวน 200 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวน 200 ล้านหุน้
ต่อมาเมื่ อวันที่ 24 ตุ ลาคม 2555 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ได้อนุ ญ าตให้บ ริ ษ ทั
สามารถเสนอขายหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จํา นวน 85 ล้า นหุ ้น ต่ อ ประชาชนทั่วไปได้ บริ ษ ัท ฯ จึ งได้เ สนอขายหุ ้น ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม
ตามสิ ทธิ Pre-emptive right โดยเปิ ดให้จองซื้ อในวันที่ 9, 12 และ 13 พฤศจิกายน 2555 และเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป ในวันที่ 14-16
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พฤศจิ กายน 2555 ต่อมาบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงทุ นชําระแล้วจากเดิ ม 200 ล้านบาท เป็ น 285 ล้านบาท ในวันที่ 19
พฤศจิกายน 2555 และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สั่งรับหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้นไป ส่ งผลให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จํานวน 285,000,000
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เริ่ มทําการซื้ อขายได้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้นไป โดย
จัดอยูใ่ นหมวดธุรกิจขนาดกลาง และใช้ชื่อย่อในการซื้ อขายหลักทรัพย์วา่ TMILL
ภายหลังจากที่มีการดําเนิ นการธุ รกิจโรงงานแป้ งสาลีดว้ ยกําลังการผลิต 250 ตันข้าวสาลีต่อวัน และมีการใช้กาํ ลังการผลิต
จนเต็มกําลัง บริ ษทั ฯ จึงได้ลงทุนขยายกําลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวเป็ น 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้มีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีก 114 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2558 เพื่อจําหน่ายให้กบั
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม 57 ล้านหุ ้น และรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TMILL – W1 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็ น 399 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนแล้วเป็ น 342 ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2558
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างบริ ษทั
ณ วันที่ 4 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ดังนี้

บริษัท นํา้ ตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 2,205 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว 2,205 ล้านบาท
ร้อยละ 23.82
บริษัท ไทยชูการ์ เทอมิเนิล้ จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 145 ล้านบาท
ทุนชําระแล้ ว 145 ล้านบาท
ร้อยละ 69.34

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 399 ล้านบาท
ทุนชําระแล้ ว 342 ล้านบาท
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(1) โครงสร้ างรายได้ แยกตามสายผลิตภัณฑ์
ประเภทของรายได้
แป้ งสาลี
รําข้าวสาลี

2556
ล้านบาท ร้ อยละ
981.5
88.4

2557
ล้านบาท ร้ อยละ
965.2
88.0

2558
ล้านบาท 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

2.9

0.3

13.7

1.1

รายได้รวม

1,110.0

100.0

1,096.9

100.0

1,286.8

100.0

หมายเหตุ : *รายได้อื่นประกอบด้วยกําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้เงินรางวัลในการทํางานเสร็ จก่อนเวลา (เงินรางวัลที่ได้รับจากบริ ษทั เดินเรื อ ในกรณี ขน
สิ นค้าได้เสร็ จก่อนเวลาที่กาํ หนด) ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายข้าวเสี ย และขายรําเสี ย โดยบริ ษทั ฯ มีรายการพิเศษเป็ นรายได้จากเบี้ยปรับงานล่าช้าในปี 2552
ปี 2554 และปี 2553 รายได้จากค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นรายการพิเศษในปี 2554 รวมถึงรายได้ชดเชยจากประกันภัยในปี 2555

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี โดยสั่งเมล็ดข้าวสาลีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมด เพื่อมาทํา
การโม่เป็ นแป้ งสาลี โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อให้ได้แป้ งสาลีที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่ลกู ค้ากําหนด ซึ่ งแป้ งสาลีที่บริ ษทั ฯ ผลิตได้มีท้ งั แบบโปรตีนสู งและแบบโปรตีนตํ่า โดยแป้ งสาลีแต่ละ
ชนิ ดที่ผลิตได้จะนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบผลิตสิ นค้าที่แตกต่างกัน หากเป็ นแป้ งสาลีโปรตีนสู งจะเหมาะสําหรับผลิตบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป
บะหมี่สด ขนมปั ง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้ งสาลีโปรตีนตํ่าจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้กซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรื อแป้ ง
อเนกประสงค์ บริ ษทั ฯ จําหน่ายแป้ งสาลีภายใต้ตราสิ นค้าของบริ ษทั กว่า 10 ตราสิ นค้า อาทิเช่น แป้ งบะหมี่สด-ตราเส้นหยก แป้ ง
บะหมี่สด-ตราเส้นเหลือง แป้ งขนมปัง-ตราปั งแดง แป้ งขนมปัง-ตราปังเหลือง แป้ งอาหารสัตว์-ตรากุลาแดง เป็ นต้น โดยมีขนาดบรรจุ
แป้ งสาลีแบ่งเป็ น 2 ขนาด ได้แก่ ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และแบบรถเบ้าท์ขนาด 10,000 กิโลกรัม โดยมีโครงสร้างรายได้ในเชิง
ยอดขายและปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีแต่ละชนิด ดังนี้
- โครงสร้างรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ต้ งั แต่ปี 2556 จนถึงปี 2558
ประเภทของ
2556
รายได้
ล้านบาท
ร้ อยละ
แป้ งบะหมี่สด
250.0
25.46
แป้ งบะหมี่ กึ่งสําเร็ จรู ป
245.9
25.04
แป้ งขนมปัง
223.8
22.80
แป้ งอเนกประสงค์
123.4
12.57
แป้ งทําบิสกิต
111.9
11.40
แป้ งทําอาหารสัตว์
18.7
1.90

2557
ล้านบาท
ร้ อยละ
209.3
21.7
142.3
14.7
297.8
30.9
121.6
12.6
142.2
14.7
44.0
4.6

2558
ล้านบาท
ร้ อยละ
193.1
17.3
87.9
7.9
391.5
35.1
135.8
12.2
200.6
18.0
98.3
8.8
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ประเภทของ
รายได้
แป้ งชนิดอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการจําหน่ายแป้ งสาลีท้ งั หมด

2556
ล้านบาท
ร้ อยละ
7.8
0.06
981.5
100.0

- 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
ล้านบาท
ร้ อยละ
8.0
0.8
965.2
100.0

2558
ล้านบาท
ร้ อยละ
9.2
0.8
1,116.6
100.0

2557

2558

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

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
31.8
12.9
19.2
10
0.5
100.0

สําหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งประเภทได้ดงั นี้
1) แป้ งบะหมีส่ ด
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีสาํ หรับทําเส้นบะหมี่แบบจีนภายใต้ตราสิ นค้าเส้นหยก ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนร้อยละ 11-13
และแป้ งสาลีสาํ หรับทําเส้นบะหมี่แบบญี่ปุ่นภายใต้ตราสิ นค้าเส้นเหลืองและมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 10-11 โดยคุณสมบัติของ
แป้ งสาลีจะทําให้บะหมี่มีความเหนียว ยืดหยุน่ ดี มีความอ่อนนุ่มและมีสีสวย
2) แป้ งขนมปัง
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีสาํ หรับทําขนมปั งภายใต้ตราสิ นค้าปั งแดง ซึ่ งเป็ นแป้ งที่มีปริ มาณโปรตีนสู งอยูท่ ี่ร้อยละ
13-14 และมีปริ มาณกลูเต็นสู ง ซึ่ งกลูเต็นเป็ นโปรตีนที่สกัดจากแป้ งสาลี โดยคุณสมบัติจะมีความเหนียว และยืดหยุน่ ดี ดูดซึ มนํ้าได้
มาก ทนทานต่อการนวดและการหมัก ทําให้ขนมปังมีคุณภาพดีได้รูปทรง มีขนาดใหญ่ และเนื้อละเอียดเหนียวนุ่ม
3) แป้ งบะหมี่กงึ่ สํ าเร็จรูป
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีสาํ หรับทําบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปภายใต้ตราสิ นค้าเส้นทอง ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนร้อยละ 10-12
โดยคุณสมบัติของแป้ งสาลีจะทําให้บะหมี่มีความเหนียว นุ่ม สี เหลืองอ่อน น่ารับประทาน
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4) แป้ งบิสกิต
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีสําหรับทําบิสกิตภายใต้ตราสิ นค้ากังหัน ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนค่อนข้างตํ่าถึงปานกลาง
อยูท่ ี่ร้อยละ 9-10 โดยแป้ งดังกล่าวมีความเหนียวและดูดซึ มนํ้าที่พอเหมาะสําหรับทําบิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิ ล แพนเค้ก
โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมทอดต่าง ๆ
5) แป้ งเอนกประสงค์
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีเอนกประสงค์ภายใต้ตราสิ นค้าลูกกลิ้ง ซึ่ งเป็ นแป้ งที่มีปริ มาณโปรตีนปานกลางประมาณ
ร้อยละ 10-11 มีความเหนี ยว ยืดหยุน่ และดูดซึ มนํ้าพอเหมาะ ใช้ทาํ ขนมได้หลากหลายชนิ ด เช่น บะหมี่ ปาท่องโก๋ โดนัท โรตี เค้ก
คุก้ กี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟเฟิ ลซาลาเปา และขนมทอดต่าง ๆ
6) แป้ งอาหารสั ตว์
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีสําหรับใช้ผสมอาหารสัตว์ภายใต้ตราสิ นค้ากุลาแดง เช่น อาหารกุง้ อาหารปลา อาหาร
สุ นขั เป็ นต้น ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนในสัดส่ วนร้อยละ 13
7) อืน่ ๆ
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีที่มีคุณสมบัติสาํ หรับนําไปทําอาหารต่างๆ ได้อีกมากมาย คือ
1) แป้ งสาลีสาํ หรับทําซาลาเปา ภายใต้ตราสิ นค้าต้าหลงเปา ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนตํ่าอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้ อแป้ 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 มีความ
เหนียวพอเหมาะ ซึ่ งจะทําให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมนํ้ามัน
3) แป้ งสาลีสาํ หรับทําเค้ก ภายใต้ตราสิ นค้า หัวใจ เช่น บัตเตอร์ เค้ก สปั นจ์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก เป็ นต้น โดยแป้ งสาลีดงั กล่าว
จะมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดนํ้า นํ้าตาล ไขมันได้มาก และช่วยให้การ
ผสมส่ วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทําให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
4) แป้ งขนมปั งโฮลวีท ภายใต้ตราสิ นค้า ปั งทอง แป้ งสําเร็ จรู ปสําหรับทําขนมปั งโฮลวีท มีปริ มาณโฮลวีทสู งถึง
ร้อยละ 50 สามารถนําไปผลิตขนมปั งได้ง่ายและได้เนื้ อขนมปั งเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ และ
สารต้านอนุมลู อิสระสําหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ
ปัจจัยที่สาํ คัญในการดําเนินธุ รกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีมาจากการถูกควบคุมของหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน ได้แก่
1) กรมการค้าภายใน และ 2) กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมการค้าภายในได้กาํ หนดให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมราคาจําหน่าย และ
ให้ผปู้ ระกอบการต้องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ เรื่ อง การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียด
เกี่ยวกับแป้ งสาลี เพื่อที่หน่วยงานราชการจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาให้ราคาเป็ นธรรม และป้ องกันการฉวยโอกาส
เอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้ผปู้ ระกอบการไม่สามารถขึ้นราคาขายให้สูงกว่าราคาที่ผปู้ ระกอบการแจ้งได้ ดังนั้น
หากราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับเพิม่ ขึ้น จนทําให้ราคาขายสิ นค้าสูงกว่าราคาขายที่ได้แจ้งไว้ โรงงานผลิตแป้ งสาลีไม่สามารถผลัก
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ภาระต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้ท้ งั หมด เนื่ องจากมีขอ้ จํากัดในการปรับขึ้นราคา ซึ่ งโรงงานจะต้องได้รับอนุ ญาตจากกรมการค้าภายใน
ก่อนจึงจะปรับขึ้นราคาได้รวมถึงเรื่ องความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค เนื่องจากแป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลักในการนําไปผลิตสิ นค้ามากมายที่
เราบริ โภคในแต่ละวัน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุ ขมีบทบาทที่สาํ คัญในการดําเนินการให้โรงงานสามารถผลิตสิ นค้าที่ปลอดภัยตรง
ตามสุ ขลักษณะทุกอย่าง
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ปัจจุบนั คนไทยนิยมบริ โภคขนมปั งมากขึ้น เพราะขนมปังเป็ นเมนูอาหารที่หารับประทานได้ง่ายและสะดวกในการซื้ อ รวม
ทั้งยังมีราคาที่ไม่แพง หาซื้ อได้ง่าย ประกอบกับธุ รกิจขนมปั งมีอยูห่ ลายแบรนด์มาทําตลาด เพื่อสร้างสี สันและเพิ่มทางเลือกให้กบั
ผูบ้ ริ โภค รวมถึงตลาดบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปขยายตัวขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา ส่ งผลให้ตลาดมีความต้องการแป้ งสาลีเป็ นจํานวนมากเพื่อไปผลิต
เป็ นสิ นค้า โดยยังไม่รวมความต้องการการนําแป้ งสาลีไปผลิตสิ นค้าชนิดอื่น
ลักษณะการตลาด
เนื่องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าแปรรู ปนําไปผลิตสิ นค้าให้แก่ผบู้ ริ โภค บริ ษทั ฯ จะเน้นการผลิตและจําหน่ายสิ นค้าที่
มีคุณภาพ โดยใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์แปรรู ปแป้ งที่ ทนั สมัย เพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตสู ตรแป้ งอย่างแม่นยํา สะอาด และถูก
สุ ขลักษณะ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการผลิตสิ นค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดย
ผลิตแป้ งสาลีตามสูตรเฉพาะของบริ ษทั ฯ รวมถึงการให้บริ การผลิตแป้ งสาลีตามสู ตรเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ (Tailor-Made Flour) และ
มีการคิดค้นแป้ งสาลีสูตรใหม่ (Novel Products) เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากการพัฒนาคุณภาพของ
สิ นค้า ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ ได้มีการศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาด ทําการวิเคราะห์คู่แข่งขัน
และคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามากําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานที่เหมาะสม
กลยุทธ์การแข่งขัน
ถึงแม้ว่าบริ ษทั ฯ จะเพิ่งเริ่ มดําเนิ นธุ รกิจโรงงานผลิตแป้ งสาลีเมื่อกลางปี พ.ศ. 2550 แต่หากพิจารณาจากปริ มาณการขาย
สิ นค้าแล้วพบว่า บริ ษทั ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งกลยุทธ์การแข่งขันในทางการตลาดมีความสําคัญมากที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ สามารถ
เพิ่มยอดขายได้ มุ่งเน้นการส่ งมอบสิ นค้าที่ มีคุณภาพ การให้การบริ การที่ เน้นการเอาใจใส่ ความต้องการของลูกค้า ดังนั้นในด้าน
การตลาดบริ ษทั ฯ จึงมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยแบ่งออกได้ ดังนี้
1) กลยุ ท ธ์ ด้ า นคุ ณ ภาพ บริ ษัท ฯ เลื อ กใช้อุ ป กรณ์ เ ครื่ องจัก รที่ ท ัน สมัย ใช้ร ะบบแปรรู ป แป้ งสาลี อ ัต โนมัติ ซึ่ งมี
ความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้ งสาลีสูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยํา สะอาดและถูกสุ ขลักษณะ รวมถึงการมีฝ่ายประกัน
คุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิต ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้ายก่อน
การส่ งมอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็ นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ าย
ตรวจสอบคุณภาพจะสุ่ มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุกๆ 2 ชัว่ โมง สําหรับกรณี ที่ซ้ื อแบบเทกองและเก็บตัวอย่างจากรถทุกคัน กรณี ซ้ื อเป็ น
Container เพื่อนํามาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้า สําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจะมีการสุ่ มเก็บตัวอย่างเพื่อ
วิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลูเตน ตรวจดูสีแป้ ง วิเคราะห์เชื้อจุลินทรี ย ์ และทํา Baking test (นําแป้ งมาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ตามที่
ลูกค้าจะนําไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้ งที่ผลิตเรี ยบร้อยให้เก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็ นต้น
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2) กลยุทธ์ ด้านบริ การ พนักงานขายจะเน้นการเอาใจใส่ ความต้องการของลูกค้าเป็ นสําคัญ และมีการสอบถามลูกค้าเพื่อ
ประเมินคุณภาพสิ นค้าว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรื อไม่ รวมถึงมีแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทาํ การวิเคราะห์วิจยั หา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าให้เลือกที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการให้บริ การหลังการขาย
หลังจากส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว หากสิ นค้ามีปัญหาบริ ษทั ฯ จะรี บส่ งฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจหาสาเหตุให้กบั ลูกค้า และ
จะรี บดําเนินจัดส่ งสิ นค้าใหม่ให้ลกู ค้าไม่เกิน 7 วัน
3) กลยุทธ์ ด้านราคา ในช่วงเริ่ มเปิ ดดําเนินธุรกิจ การใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาํ คัญ เนื่องจากบริ ษทั ฯ เพิ่งเริ่ ม
ดําเนิ นธุ รกิ จไม่นานต้องสร้างฐานลูกค้าให้เข้มแข็งเพื่อจะเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไป ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึ งจําเป็ นต้องจําหน่ าย
สิ นค้าในราคาที่จูงใจต่อลูกค้าในช่วงแรก และปัจจุบนั ได้ปรับราคาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้าที่ลกู ค้าได้รับ
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
เนื่องจากแป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลักที่จาํ เป็ นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภท ซึ่ งลูกค้าแต่ละประเภท
จะนิยมซื้ อแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จะผลิตแป้ งสาลีตามสู ตรเฉพาะของ
บริ ษทั ฯ และผลิตตามสู ตรเฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการ (Tailor-Made Flour) เพื่อสามารถรองรั บตามความต้องการของลูกค้าที่
หลากหลายได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อแป้ งสาลีโปรตีนสูง คิดเป็ นสัดส่ วนรายได้ประมาณร้อยละ 75 ของรายได้รวม ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมผลิต บะหมี่ ก่ ึ งสําเร็ จรู ป ผลิตบะหมี่ สด ผลิ ตขนมปั ง และผลิตอาหารสัตว์ ส่ วนแป้ งสาลี โปรตีนตํ่า คิดเป็ น
สัดส่ วนรายได้ร้อยละ 25 จะเป็ นผูป้ ระกอบกิจการรายย่อย ได้แก่ ร้านเบเกอรี่ ร้านขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว ขนมอบนานาชนิด ซาลาเปา
และปาท่องโก๋
ลักษณะลูกค้าของบริ ษทั ฯ จะสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้ อสิ นค้าเป็ นครั้ง โดยไม่มีการผูก
สัญญาระยะยาว ซึ่ งกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้บริ ษทั ฯ จะทําการส่ งใบเสนอราคาล่าสุ ดไปให้ตามสิ นค้าที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการสั่งซื้ อ และ
2) กลุ่มลูกค้าที่มีการผูกสัญญาเป็ นรายไตรมาส โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ บริ ษทั ฯจะมีการส่ งใบเสนอราคาไปเช่นกัน แต่จะระบุให้
ชัดเจนว่าราคาที่นาํ เสนอเป็ นราคาที่ครอบคลุมช่วงระยะเวลาใด และในแต่ละเดือนจะมีปริ มาณการจัดส่ งมากน้อยเพียงใด และรวม
ของทั้งสัญญาจะมีปริ มาณเท่าใด โดยจะมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นข้อมูลล่าสุ ดให้กบั ลูกค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ
มีสัดส่ วนยอดขายของลูกค้าแต่ละประเภทอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลําดับ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1)โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมผลิต
บะหมี่สาํ เร็ จรู ป ผลิตบะหมี่สด ผลิตขนมปั ง และผลิตอาหารสัตว์ 2) ผูข้ ายส่ งหรื อยีป่ ั๊ วรายใหญ่ และ 3) ผูใ้ ช้แป้ งสาลีขนาดกลางและ
ย่อม (SME) บริ ษทั ฯ มีการให้เครดิตในการชําระค่าสิ นค้าประมาณ 15-60 วัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ลูกค้าแต่ละประเภท โดยพื้นที่กลุ่มลูกค้า
ของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่จะอยูบ่ ริ เวณกรุ งเทพมหานคร และเขตปริ มณฑล รวมไปถึงแถบภาคตะวันออก
นโยบายการกําหนดราคา
แป้ งสาลีที่บริ ษทั ฯ จําหน่ายมีหลายประเภท โดยแยกเป็ นแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนสู งและโปรตีนตํ่า แป้ งสาลีที่มีปริ มาณ
โปรตีนสู งสามารถแบ่งได้หลายชนิด ได้แก่ แป้ งบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป แป้ งบะหมี่สด แป้ งขนมปั ง และแป้ งอาหารสัตว์ ส่ วนแป้ งสาลีที่มี
ปริ มาณโปรตีนตํ่าเป็ นแป้ งสาลีจาํ พวกแป้ งเอนกประสงค์ บิสกิต เค้ก ซาลาเปา และปาท่องโก๋ จากคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อ
ต้นทุนการผลิตของแป้ งสาลี ทําให้ราคาขายสิ นค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันรวมถึงบริ ษทั ฯ ต้องคํานึ งถึงกลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าจาก
บริ ษทั ฯ ว่าเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรื อเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก บริ ษทั ฯ จึ งมี นโยบายในการ
กําหนดราคาแป้ งในลักษณะต้นทุนในการผลิตบวกด้วยอัตรากําไรตามที่คณะกรรมการบริ หารได้กาํ หนดไว้ โดยจะพิจารณาราคาขาย
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สิ นค้าของผูป้ ระกอบการรายอื่นประกอบด้วย ซึ่ งในการตั้งราคาขายดังกล่าวต้องไม่เกินราคาขายที่บริ ษทั ฯ แจ้งกับกรมการค้าภายใน
ไว้
การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย
ลักษณะการขายของบริ ษทั ฯ จะเน้นการขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะสั่งสิ นค้าเป็ นล็อต โดยมีการกําหนดราคาล่วงหน้า
เป็ นระยะสั้น ๆ และบริ ษทั ฯ จะทยอยจัดส่ งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการตามราคาที่ตกลงไว้ โดยการชําระเงินมีท้ งั แบบการให้เครดิต
ทางการค้า และแบบเงินสด ในการขายตรงดังกล่าวบริ ษทั ฯ มีทีมงานขายของบริ ษทั เอง โดยจะเน้นกรุ งเทพและปริ มณฑลเป็ นหลัก
ในปี 2558 มีทีมงานขายจํานวน 6 คน ดูแลลูกค้ากว่า 300 ราย ซึ่ งพนักงานขายมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชํานาญในด้านการ
ขาย โดยทําหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ส่ งหรื อยีป่ ั๊ ว จะเป็ นช่องทางในการจัด
จําหน่ายสิ นค้าเพื่อให้สินค้ากระจายถึงผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตข้าวสาลีและแป้ งสาลีในตลาดโลก
ผลผลิ ตข้าวสาลี ท ั่วโลกในปี 2558 มี การคาดการณ์ ที่จะไปถึ ง
735 ล้านตัน มากขึ้นกว่าในปี 2557 เกือบ 2 ล้านตัน ซึ่ งส่ วนใหญ่ส่งออก
จากออสเตรเลีย, 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 อบ 6 ล้านตัน หรื อ
ประมาณร้อยละ 4 ส่ วนใหญ่หดตัวจากความผันผวนของฤดูกาลที่ผา่ นมา
ในเอเชียและแอฟริ กาเหนื อ การได้รับแรงสนับสนุ นจากการที่สกุลเงิน
อ่อนแอ การส่ งออกจากรัสเซี ย และยูเครน คาดว่าจะถึงจุดสู งสุ ดใหม่ในปี
2558/2559 ในขณะที่การส่ งออกจากประเทศแคนาดาและสหภาพยุโรป
ลดลง
การใช้ขา้ วสาลีรวมในปี 2558/2559 คาดว่าจะถึง 727 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จาก 2557/2558 อาหารสัตว์คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
4.2 หรื อ 144 ล้านตัน ความต้อ งการส่ วนใหญ่ อยู่ในเอเชี ยและอเมริ กา
เหนื อ ในประเทศสหรัฐอเมริ กาคาดการณ์ว่าการบริ โภคจากข้าวสาลีจะ
เพิ่มขึ้นอย่างมากจากฤดูกาลที่ผา่ นมา สื บเนื่องจากปี นี้ ผลผลิตมีคุณภาพตํ่า
ในสหภาพยุโรปที่มีการขายข้าวในประเทศ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ)
คาดว่าจะลดลงกว่าในปี 2557/2558 การใช้ขา้ วสาลีสาํ หรับอาหารสัตว์คาด
ว่าจะเพิ่มขึ้น 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 ขึ้นอยูก่ บั การคาดการณ์ในปั จจุบนั ว่า
ข้าวสาลี ท ั่วโลกจะมี การใช้ในปี 2558/2559 สู งขึ้ นร้ อ ยละ 28.9 สู งสุ ด
นับตั้งแต่ปี 2554/2555 (ข้อมูล Food Outlook October 2015 ของ FAO)
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ที่มา : Food Outlook October 2015 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ราคาข้าวสาลีโลกยังคงตํ่ากว่าระดับราคาขายในปี ก่อน จากความกดดันที่มีความต้องการขายจํานวนมาก ความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพอากาศที่เลวร้ายต่อพืชในช่วงขั้นตอนการเจริ ญเติบโตที่สําคัญ ก่อให้เกิดการเพิ่มราคาขึ้นแบบสู งชัน
ก่อนที่จะเริ่ มต้นฤดูกาลในเดือนกรกฎาคม
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทย
ปั จจุบนั คนไทยมีความคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลีเป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นขนมปั ง บะหมี่ก่ ึ งสําเร็ จรู ป บะหมี่สด
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ต่าง ๆ อาทิ เช่ น เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ ขนมขบเคี้ ยวและอื่นๆ ทําให้อุตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์จากแป้ งสาลีใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
วัตถุ ดิบ หลัก ในการผลิ ตแป้ งสาลี คื อ ข้า วสาลี ซึ่ งเป็ นธัญ พื ชที่ เ จริ ญ เติ บ โตได้ดี ใ นสภาพแวดล้อ มที่ มี อ ากาศเย็น และ
ไม่สามารถปลูกได้ในประเทศ ประเทศไทยจึงจําเป็ นต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศ โดยประเทศไทยสามารถนําเข้าได้ท้ งั ในรู ปของ
ข้าวสาลีและแป้ งสาลี โดยข้าวสาลีและแป้ งสาลีที่นาํ เข้าจากแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยปกติขา้ วสาลีแบ่งได้ 2
จําพวก ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) ซึ่ งแป้ งที่ได้จากข้าวเมล็ดแข็งจะมีโปรตีนสู งในขณะที่
แป้ งที่ได้จากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนตํ่า ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องทําการวิเคราะห์คุณภาพของข้าวสาลีก่อนว่ามีความเหมาะสมจะ
นํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเพื่อง่ายต่อการสัง่ ซื้ อ ข้าวสาลีที่ประเทศไทยสัง่ ซื้ อเป็ 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
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ปกติประเทศไทยมีการนําเข้าข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลียเป็ นหลัก รองลงมาเป็ นยูเครนและแคนาดา
และมีบางส่ วนนําเข้าจากประเทศภายในทวีปเอเชียด้วยเช่นกัน แต่เป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยเมื่อเทียบกับยอดสั่งซื้ อจากสหรัฐอเมริ กาและ
ออสเตรเลีย โดยราคาขายข้าวสาลีถูกกําหนดโดย Grain Exchange ในสหรัฐอเมริ กา แต่ในปี 2558 ข้าวสาลีถูกนําเข้าจากยูเครน
เป็ นอันดับหนึ่ ง ตามด้วยฝรั่งเศสและบราซิ ล ส่ วนสหรัฐอเมริ กากับออสเตรเลียมียอดการนําเข้าลดลงอย่างมาก ดูได้จากสถิติแหล่ง
และปริ 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

บราซิ ล

-

53,869

459,827

7

มอลโคว่า

-

8,778

15,835

8

ปากีสถาน

-

-

-

9

รัฐเซี ย

-

483

-

10

ฝรั่งเศส

-

-

694,157

11

อื่นๆ

6

8

8

นอกจากการนําเข้าในรู ปข้าวสาลีแล้ว ประเทศไทยมีการนําเข้าแป้ งสาลีดว้ ยเช่นกันโดยแหล่งนําเข้าแป้ งสาลีที่สําคัญของ
ไทยในปี 2558 ได้แก่ เวียดนาม ตุรกี ฟิ ลิปปิ นส์ ญี่ปุ่น และศรี ลงั กา โดยสถิติการนําเข้าสําหรับตลาดการนําเข้าแป้ งสาลีในประเทศ
ไทยตั้งแต่ปี 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
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ลําดับ

ประเทศ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

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

รัสเซี ย

2,772

3,672

3,074

12

ลัดเวีย

4,244

6,116

8,352

13

มาเลเซี ย

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 และตัวเลขการนําเข้าแป้ งสาลี
ในช่วงปี 2556 - 2558 พบว่าอัตราการใช้แป้ งสาลีโดยรวมยังมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในส่ วนของการอุดหนุนจากภาครัฐสําหรับอุตสาหกรรมข้าวสาลีและแป้ งสาลีจะเป็ นในลักษณะการยกเว้นการเรี ยกเก็บภาษี
อากรขาเข้าข้าวสาลีและการลดพิกดั อัตราภาษีนาํ เข้าแป้ งสาลีในปี 2548 นอกจากนี้ จะเป็ นการคุม้ ครองในส่ วนของผูบ้ ริ โภคมากกว่า
ไม่ว่าจะเป็ นการกําหนดให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมของกรมการค้าภายในหรื อการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุ ข นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้มีการทําข้อตกลงกับสมาชิกเขตการค้าเสรี อาเซี ยน (AFTA) ซึ่ งมีผลทําให้ตอ้ งมี
การลดภาษีนาํ เข้าของแป้ งสาลีเหลือร้อยละ 0 โดยมีผลเริ่ มบังคับใช้ต้ งั แต่ปี 2553 เป็ นต้นไป ทําให้มีการแข่งขันด้านราคาสู งขึ้นและ
ส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการโรงงานแป้ งสาลีที่ตอ้ งพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การให้เป็ นที่พอใจของลูกค้าในขณะที่ตอ้ งรักษา
ระดับราคาที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน
ภาวะการแข่งขัน
อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทยเริ่ มดําเนินการมากว่า 40 ปี โดยเริ่ มแรกมีผผู้ ลิตรวม 4 ราย ได้แก่ บมจ. ยูไนเต็ดฟ
ลาวมิลล์ (UFM) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2521 และได้ขอถอนหุ น้ จากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน (Delisting) แล้วตั้งแต่ปี 2553 บริ ษทั แหลมทองสหการ จํากัด บริ ษทั สยามฟลาวค้าแป้ ง จํากัด บริ ษทั อุตสาหกรรมแป้ ง
ข้าวสาลีไทย ต่อมาหลังจากปี พ.ศ. 2534 เป็ นต้นมามีผผู้ ลิตเพิ่มขึ้นดังนี้ บริ ษทั บางกอก ฟลาว มิลล์ จํากัด บริ ษทั นิ สชิ น เอสทีซี
ฟลาวมิลลิ่ง จํากัด บริ ษทั เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จํากัด บริ ษทั คิงส์ มิลลิ่ง จํากัด บริ ษทั แปซิ ฟิคฟลาวมิลล์ จํากัด และบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์
อาหารสัตว์ จํากัด (ผลิตเพื่อใช้เลี้ยงกุง้ โดยเฉพาะ) และบริ ษทั ที่เพิ่งประกอบอุตสาหกรรมแป้ งสาลีได้แก่ บริ ษทั เพรซิ เดนท์ฟลาวมิลล์
จํากัด อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั กลุ่มโรงงานผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทยมีท้ งั หมด 11 บริ ษทั (รวมบริ ษทั ด้วย) โดยแต่ละโรงงานมี
กําลังการผลิตอยูร่ ะหว่าง 250 - 1,500 ตันต่อวัน
รับรองความถูกต้อง...................
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สภาวะการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศส่ วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันกันในแง่ของ
คุ ณ ภาพและการให้บ ริ ก าร หากเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่ จ ะเน้น การใช้ก ลยุท ธ์ ร าคาเป็ นหลัก นอกจากการแข่ ง ขัน ภายใน
อุตสาหกรรมด้วยกันแล้วผูป้ ระกอบการยังต้องมีการดําเนินธุรกิจแข่งขันกับผูป้ ระกอบการที่นาํ เข้าแป้ งสาลีสาํ เร็ จรู ปจากต่างประเทศ
ด้ว ยเนื่ อ งจากก่ 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 ตกลงกับสมาชิกเขตการค้าเสรี อาเซี ยน
(AFTA) รวมทั้งการทําสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทําให้เมื่อปี 2548 ไทยได้ลดอัตราภาษีขาเข้าเหลือ
เพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อต้นปี 2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้ งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ลดเหลือร้อยละ 0 ทําให้มีการนําเข้าแป้ งสาลี
มากขึ้นโดยปี 2552 ก่อนลดอัตราภาษีประเทศไทยนําเข้าแป้ งสาลี จํานวน 113,052 ตัน ต่อมาปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้นเป็ น 173,107 ตัน
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 และเพิ่มขึ้นอีกในปี 2554 2555 และลดลงในปี 2556 และปี 2557 ประมาณร้อยละ 22 ร้อยละ 1 ร้อยละ 18 และ
ร้อยละ 12 ตามลําดับ
หากพิจารณาจากสถิติปริ มาณการนําเข้าแป้ งสาลีในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมาที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่การนําเข้าแป้ งสาลีมีขอ้ ด้อยในแง่ของ
การควบคุมคุณภาพเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ ง ความเสี่ ยงจากความชื้น และมอด แมลงทําให้คุณภาพแป้ งสาลีไม่เป็ นไป
ตามที่ลูกค้าต้องการได้ สําหรับบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากการนําเข้าดังกล่าวไม่มากนักเนื่องจากเป็ นกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกับของ
บริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่กลุ่มผูป้ ระกอบการที่นาํ เข้าแป้ งสาลีเองจะไม่เน้นการใช้แป้ งที่มีคุณภาพสําหรับการผลิต จึงไม่ใช่กลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีแผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าวดังนี้
- การเน้นคุณภาพของสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่ งอาจอันตรายต่อการบริ โภคได้ และให้
ความสําคัญต่อความต้องการของลูกค้า โดยบริ ษทั ฯ จะผลิตสิ นค้าตามสู ตรเฉพาะ (Tailor-Made Flour) เพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และขยายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ ง และหากมีการ
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดําเนินการแก้ไขให้ลกู ค้าอย่างรวดเร็ วไม่เกิน 7 วัน
- ปริ มาณการสั่งซื้ อ ในการสั่งซื้ อแป้ งสาลีจากต่างประเทศจะต้องสั่งซื้ อในปริ มาณมาก ๆ และจําเป็ นต้องใช้เงินจํานวน
มากในการสั่งซื้ อ รวมถึงมีสถานที่เพียงพอในการรองรับปริ มาณแป้ งสาลีที่สั่งซื้ อซึ่ งจะเหมาะกับผูป้ ระกอบการราย
ใหญ่เท่านั้น หากเป็ นผูป้ ระกอบรายย่อยในประเทศจะมีขอ้ จํากัดในเรื่ องสถานที่จดั เก็บ เม็ดเงินที่ใช้ในการจัดซื้ อ ดังนั้น
การสั่งซื้ อกับบริ ษทั ฯ ให้ความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าทั้งในแง่ปริ มาณและสถานที่จดั เก็บ ทําให้ลูกค้าสามารถ
สั่งซื้ อได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการได้
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลีคือข้าวสาลี ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด โดยแหล่งวัตถุดิบหลัก
ของบริ ษทั มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย ซึ่ งทั้งสองแหล่งถือเป็ นแหล่งเพาะปลูกและส่ งออกข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดของ
โลก บริ ษทั ฯ มีการสั่งซื้ อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริ กาเป็ นส่ วนใหญ่โดยซื้ อแบบเทกอง (Bulk) ซึ่ งระยะเวลาในการจัดซื้ อจะอยูใ่ นช่วง
ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี และจากออสเตรเลียเป็ นแบบตูค้ อนเทนเนอร์ โดยจะจัดซื้ อ
เฉลี่ยประมาณเดือนละ 3-4 ครั้งขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณความต้องการในแต่ละช่วง ข้าวสาลีที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิตมี 2 ประเภท ได้แก่ ข้าว
เมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และ ข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) แป้ งสาลีที่ทาํ จากข้าวเมล็ดแข็งมักจะมีโปรตีนในสัดส่ วนที่สูงประมาณ
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ร้อยละ 13-15 มี คุณสมบัติเนื้ อเหนี ยว มักจะนําไปใช้ทาํ บะหมี่ ก่ ึ งสําเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง และอาหารสัตว์ แหล่งนําเข้าคือ
สหรัฐอเมริ กา ในขณะที่แป้ งสาลีที่ทาํ จากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนตํ่ากว่าร้อยละ 10-11 จะมีความเหนียวน้อย และมีลกั ษณะเนื้อนุ่ม
ส่ วนใหญ่จะนําไปผลิตเค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ และคุกกี้ โดยมีแหล่งนําเข้าจากออสเตรเลีย
สําหรับการบริ หารจัดการวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกําไรจากวัตถุดิบ และไม่มีการบริ หารจัดการวัตถุดิบใน
ลักษณะการเข้าทําสัญญา futures เนื่องจากการตั้งราคาขายแป้ งจะปรับขึ้นลงตามราคาต้นทุนข้าว ซึ่ งลูกค้าเข้าใจดี สําหรับขั้นตอนการ
จัดซื้ อข้าวสาลีจากต่างประเทศจะเป็ นการซื้ อโดยผ่าน Trader ในต่างประเทศ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาซื้ อขายสิ นค้าล่วงหน้าที่
Grain Exchange Market ที่สหรัฐอเมริ กา ราคาที่บริ ษทั ฯ ซื้ อส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ C&F ซึ่ งผูข้ ายจะมีหน้าที่จดั หาเรื อขนส่ งจาก
ต่างประเทศจนถึงประเทศไทย ส่ วนบริ ษทั ฯ จะรั บผิดชอบค่าสิ นค้าและค่าประกันภัย หากสิ นค้าเกิ ดความเสี ยหายระหว่างทาง
บริ ษทั ฯ จะได้รับชดเชยจากการทําประกันภัยไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการควบคุมคุณภาพของข้าวสาลีเป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษทั ฯ โดย
เมื่ อนําเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศแล้วจะมี การทําการตรวจสอบคุณภาพของข้าวสาลีโดยการสุ่ มตรวจจากฝ่ ายประกันคุณภาพ
(Quality Assurance) ของบริ ษทั ฯ ทุกครั้งเพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าที่สั่งซื้ อมีคุณภาพดีและเป็ นไปตามมาตรฐาน
ในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ โดยธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ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 จะต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนทางการเงินที่นาํ มาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ถ้าบริ ษทั ฯ
จัดเตรี ยมวัตถุดิบไว้มากเกินไป บริ ษทั ฯ จะมีความเสี่ ยงในกรณี ที่ราคาปรับตัวลดลงทําให้เสี ยเปรี ยบคู่แข่งได้อย่างไรก็ตามในการ
จัดซื้ อข้าวสาลีจากสหรัฐอเมริ กาจะต้องซื้ อแบบเทกอง โดยขนส่ งผ่านเรื อขนาดใหญ่ซ่ ึ งจําเป็ นจะต้องสั่งซื้ อในประมาณมาก บริ ษทั ฯ
จึงต้องหาแนวทางในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ ไม่ให้อยูใ่ นคงคลังนานเกินไป เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ในบางช่วงบริ ษทั ฯจึงมีความจําเป็ นจะต้องขายวัตถุดิบบางส่ วนให้กบั กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจําเป็ นต้องซื้ อ
วัตถุดิบอยูแ่ ล้วเพื่อเป็ นการบริ หารคงคลังไม่ให้เกิน 4-6 เดือนตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ในส่ วนของโรงงานอาหารสัตว์ที่จาํ เป็ นจะต้องซื้ อข้าวสาลีไปเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม
กระบวนการผลิต
บริ ษทั ฯ มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมีการเปรี ยบเทียบการผลิตที่ผลิตได้จริ งกับความต้องการ
สิ นค้าของฝ่ ายขายว่าเป็ นไปตามแผนงานที่ได้กาํ หนดไว้เพื่อให้การควบคุมการผลิตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงมีการจัดทํา
ประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิ เช่ น ข้าวสาลี สารเคมี เป็ นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิ ตและ
มาตรฐานที่กาํ หนด
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตเป็ นอย่างมากเนื่องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯเป็ นสิ นค้าเพื่อการบริ โภค ต้องยึด
หลักความสะอาดเป็ นสําคัญ โดยในระหว่างการผลิตจะมีการสุ่ มตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าจากฝ่ ายประกันคุณภาพ และมีการ
จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบของฝ่ ายผลิตเองเพื่อตรวจสอบสิ นค้าระหว่างผลิตก่อนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้า
ทุก ๆ 2 ชัว่ โมงโดยฝ่ ายประกันคุณภาพ และหากพบว่าสิ นค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสําหรับการผลิตแป้ งสาลีเป็ นเครื่ องจักรของยี่ห้อบูลเลอร์ (Buhler)
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรอยูเ่ ป็ นประจํา รวมถึงมีการจัดทําขั้นตอนการผลิต
ในแต่ละส่ วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตามระบบ ISO 22000 : 2005 / GMP / HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้ งสาลี
สามารถสรุ ปได้ท้ งั หมด 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1) การย้ายข้าวสาลี (SILO) เป็ นกระบวนการลําเลียงข้าวสาลีจากไซโลหลักมาไว้ไซโลรองเพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับการทําความ
สะอาดและปรับสภาพความชื้นของข้าวสาลีให้เหมาะต่อกระบวนการผลิตแป้ งสาลีต่อไป บริ ษทั ฯ มีไซโลทั้งหมด 19 ไซโล
โดยแบ่งเป็ นไซโลขนาดใหญ่ 6 ไซโลมีความจุไซโลละ 6,000 ตัน ขนาด 2,500 ตัน 8 ไซโล ขนาด 2,000 ตัน 2 ไซโล และ
ไซโลขนาดเล็ก 3 ไซโลมีความจุไซโลละ 300 ตัน สําหรับบรรจุขา้ วสาลีที่สั่งนําเข้ามา
2) การทําความสะอาดเมล็ดข้าว (Wheat Cleaning) เป็ นขั้นตอนการทําความสะอาด ปรับสภาพความชื้น และระยะเวลาการ
หมักข้าวสาลีเพื่อให้เหมาะต่อการนําไปโม่แป้ งสาลี โดยนําเมล็ดข้าวสาลีมาผ่านเครื่ องตรวจจับโลหะ คัดแยกเศษฝุ่ นเปลือก
ข้าว ฝุ่ นทราย ฟาง หิ น ทําการคัดแยกเมล็ดข้าวหักออกทั้งหมด แล้วนําไปขัดผิวเมล็ด และเข้าสเปรย์น้ าํ เพื่อปรั บสภาพ
ความชื้นให้เมล็ดข้าวดูดซับนํ้าจนหมดเพื่อให้ขา้ วอ่อนตัวเหมาะกับการนําไปโม่ เมล็ดข้าวสาลีจะผ่านขั้นตอนการทําความ
สะอาดและปรับความชื้นทั้งหมด 2 ครั้ง ระยะเวลาการทําความสะอาดและปรับความชื้นจะแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของ
เมล็ดข้าวสาลี หากเป็ นเมล็ดข้าวแบบแข็งต้องใช้เวลาในกระบวนการทําความสะอาดเมล็ดข้าวประมาณ 42 ชัว่ โมงต่อข้าว
100 ตัน ในขณะที่เมล็ดข้าวแบบอ่อนใช้ประมาณ 30 ชัว่ โมงต่อข้าว 100 ตัน
3) การโม่แป้ งสาลี (Milling) การนําข้าวสาลีที่ผ่านการทําความสะอาดแล้วมาผ่านเครื่ องขัดผิวเมล็ดและตรวจจับโลหะด้วย
แม่เหล็กอีกครั้งหนึ่ งเพื่อป้ องกันเศษเหล็กปนเปื้ อน ต่อมาผ่านขั้นตอนการบด โดยจะทําการบดทั้งหมด 2 ครั้ง โดยการบด
ชุดแรกเป็ นการบดเพื่อให้ขา้ วแยกออกจากเปลือกเมล็ดข้าว ข้าวที่แตกจะผ่านตะแกรงเพื่อร่ อนเอาส่ วนที่ละเอียด และเข้าบด
ชุดที่สองให้กลายเป็ นแป้ ง ในส่ วนที่ผ่านตะแกรงร่ อนแล้วมีลกั ษณะหยาบจะส่ งไปบดกับลูกกลิ้งอีกจนกว่าจะได้ขนาดที่
ต้องการ ผลผลิตที่ได้จะเป็ นแป้ งและรําข้าวคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 75 และ 25 ตามลําดับ ซึ่ งจะเก็บแยกไซโลกัน โดยแป้ งที่
โม่เสร็ จบรรจุลงไซโลโดยแยกตามสายพันธุ์ของข้าวสาลี
4) การผสมและบรรจุ (Blending and Packing) การนําแป้ งสาลีจากไซโลที่ผลิตได้โดยแบ่งเป็ นแต่ละสายพันธุ์มาผสมกันตาม
สู ตรที่ลูกค้าสั่งซื้ อไว้ หลังจากนั้นจะทําการร่ อนแป้ งเพื่อให้แน่ใจว่าแป้ งสาลีไม่มีเศษเจือปนก่อนจะนําไปบรรจุลงถุงขนาด
22.5 กิโลกรัม และก่อนนําไปจัดเก็บในคลังสิ นค้าจะผ่านการดักจับโลหะอีกครั้ง
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ระยะเวลาในการผลิตแป้ งสาลีให้พร้อมจําหน่ายสําหรับข้าวเมล็ดแข็งและเมล็ดอ่อนอยูป่ ระมาณ 9.5 วัน และ 9.0 วัน ต่อข้าว
สาลี 100 ตัน ตามลําดับ ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มี สายการผลิต 1 สายการผลิต โดยสามารถที่ จะผลิ ตได้เดิ นเครื่ องจักรตลอด 24 ชัว่ โมง
แบ่งเป็ น 3 กะ โดยในแต่ละครั้งจะสามารถผลิตเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ กําลังการผลิตสู งสุ ดอยูท่ ี่ 500 ตันข้าวต่อวัน โดยอัตราการใช้
กําลังการผลิตในช่วงปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ 95.63 ร้อยละ 98.20 และร้อยละ 67.12 ตามลําดับ โดยอัตราการใช้กาํ ลังผลิต
ในช่วงปี 2558 มีอตั ราลดลงเนื่ องจากมีการขยายกําลังการผลิตในระหว่างปี แต่ยงั ไม่สามารถเดินเครื่ องผลิต และขยายฐานลูกค้าได้
เต็มที่ แต่ถา้ ดูที่ปริ มาณการผลิต ปี 2558 เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2557 ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้อตั ราการผลิตของบริ ษทั ฯ ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม
ในปี 2557 และ 2558 ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีอตั ราการใช้กาํ ลังการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 2.68 และ 19.62 ตามลําดับ
การผลิตแป้ งสาลี

ปี 2556

กําลังการผลิต (ตัน/วัน)
ปริ มาณการผลิตเต็มที่ (ตัน)*
ปริ มาณการผลิตจริ ง (ตัน)
การใช้กาํ ลังการผลิต (%)
อัตราเพิม่ (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 งแวดล้อมไม่มีเนื่ องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยเป็ นกระบวนการผลิตแบบปิ ดจึ งไม่มีฝุ่นแป้ งฟุ้ ง
กระจายออกไปภายนอกที่จะส่ งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ส่ วนการใช้น้ าํ ในโรงงานจะใช้เพื่อปรับความชื้นข้าวสาลีซ่ ึ งในระหว่าง
กระบวนการผลิตข้าวจะดูดซับนํ้าทั้งหมดทําให้โรงงานไม่มีการปล่อยนํ้าเสี ยซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยที่ผา่ นมาไม่มีการ
ดําเนินคดีเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
2.4 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสิ นค้าที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
3. ปัจจัยความเสี่ ยง
จากลักษณะการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ การผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีที่มีคุณภาพให้ได้น้ นั ต้องคํานึ งถึงปั จจัยต่างๆ
มากมายที่จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษทั ที่ต้ งั ไว้ได้ เริ่ มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
การเก็บรักษาวัตถุดิบให้คงคุณภาพก่อนนําเข้ากระบวนการผลิต การควบคุณคุณภาพแป้ งสาลีระหว่างผลิตไปจนถึงขั้นตอนการจัดเก็บ
และจัดส่ งแป้ งสาลีให้ลูกค้า ตลอดจนรักษาคุณภาพการให้บริ การ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดทั้งในด้านของคุณภาพสิ นค้า
และบริ การ การประเมินปั จจัยความเสี่ ยงที่จะส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้ าประสงค์ได้ก็มีความสําคัญเช่นกัน ดังนั้น
บริ ษทั ฯ ได้วเิ คราะห์ปัจจัยความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานในอนาคตไว้ ดังนี้
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ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ความเสี่ ยงจากการมีพ้นื ที่เก็บวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีไซโลขนาดเล็กและใหญ่รวมกันทั้ง หมด 19 ไซโล สําหรับจัดเก็บวัตถุดิบคือข้าวสาลี ซึ่ งไซโลที่บริ ษทั ฯ
มีอยูท่ ้ งั หมดยังมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อปริ มาณวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ในบางช่วงเวลาที่มีขา้ วสาลีเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้บริ ษทั ฯ มีความ
จําเป็ นต้องเช่ าไซโลหรื อโกดังเพิ่มจากบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งระยะอายุสัญญาเช่ าจะขึ้ นอยู่กบั ความจําเป็ นในการจัดเก็บในแต่ละ
ช่วงเวลา ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ จะทําสัญญาเช่าระยะสั้นอายุประมาณ 2-6 เดือน อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงหากในช่วงเวลาที่
ต้องการเช่าไซโลหรื อโกดังดังกล่าวหรื อกรณี ตอ้ งการเช่าไซโลเพิ่มแต่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้บริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่ได้ ทําให้
เกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในแง่การจัดหาสถานที่เก็บข้าวสาลี และในแง่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากราคาค่าเช่าในปั จจุบนั เป็ นราคา
ค่าเช่าเดียวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาค่าเช่าไซโลของบุคคลภาย นอกในบริ เวณเดียวกันพบว่า
ราคาค่าเช่าไซโลตํ่ากว่าราคาค่าเช่ าของบุ คคลภายนอกรวมถึ งค่าขนส่ งที่ ตอ้ งเพิ่มขึ้ น อย่างไรก็ตาม ที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ เคยมี ความ
ต้องการเช่าพื้นที่จดั เก็บวัตถุดิบเพิ่มแต่ไม่สามารถเช่าไซโลจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องได้ จึงต้องขอเช่าพื้นที่ จากผูใ้ ห้เช่าคลังสิ นค้ารายอื่น
ซึ่ งบริ ษทั ฯ สามารถดําเนินการเช่าไซโลจากบุคคลภายนอกได้ โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าขนส่ งต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 0.6 ล้านบาท
ต่อระยะเช่าจํานวน 3 เดือนต่อ 1 ไซโล ซึ่ งถือเป็ นจํานวนที่ไม่มากนัก ทั้งนี้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีพ้ืนที่ ในการจัดเก็บวัตถุดิบรวม
60,000 ตัน ซึ่ งเพียงพอสําหรับการจัดเก็บวัตถุดิบในปริ มาณปกติ ยกเว้นเพียงบางช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บมากกว่าปกติ จึงจะต้องเช่า
โกดังเพิ่มเติม
ความเสี่ ยงทางด้ านการเงิน
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ สิ้ น ปี 2556 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 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 มี เงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงินอยู่ในรู ปของเงินกูร้ ะยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวประมาณ 906.8 ล้านบาท และภาระ
ดอกเบี้ยจ่าย จํานวน 23.6 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเป็ นแบบลอยตัว ซึ่ งหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ย
เงินกูข้ ้ ึนย่อมส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ทําให้มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อผลการดําเนิ นงานทําให้กาํ ไรของบริ ษทั ฯ ลดลง รวมถึง
อาจทําให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นลดลงด้วย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการจัดสรรเงิน
กูย้ มื ที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสมํ่าเสมอ
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี วัตถุดิบหลักที่สาํ คัญ คือ ข้าวสาลีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบที่ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศ
ซึ่ งการชําระเงินจะใช้เงินสกุลเหรี ยญสหรัฐเป็ นหลักในขณะที่สินค้าทั้งหมดที่บริ ษทั ฯ ผลิตจะจําหน่ายภายในประเทศ ซึ่ งการดําเนิ น
ธุ รกิจดังกล่าวอาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐจะทําให้ตน้ ทุนของ บริ ษทั ฯ เพิ่มสู งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงิน
เหรี ยญสหรัฐจะทําให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ ลดตํ่าลง ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯ จึงได้มีการทําธุ รกรรม
ทางการเงินโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนําเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศล่วงหน้า (Fixed Forward Exchange
Rate) เพื่อป้ องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงบริ ษทั ฯ ไม่มี
รับรองความถูกต้อง...................
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นโยบายเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทําสัญญาจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้านั้น จะอยูใ่ นดุลยพินิจที่รอบคอบของผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งในการทําสัญญาดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั ฯ บริ หารต้นทุนไม่ให้มีความผันผวนมากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้าได้
ทั้งนี้ ในช่ วงผลการดําเนิ นงานที่ ผ่านมาบริ ษ ทั ฯ ยังไม่ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนอย่างมี นัยสําคัญ
เนื่ องจากในช่วงปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1.2 ล้านบาท 1.5 ล้านบาท และ 12.2 ล้าน
บาท ตามลําดับ อย่างไรก็ดี การทําสัญญาล่วงหน้าที่ผ่านมามิได้ประกันว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถบริ หารจัดการให้มีกาํ ไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนต่อเนื่องได้ทุกปี เนื่องจากขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทาํ สัญญาล่วงหน้า
ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริ มาณและคุณภาพที่ตอ้ งการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่ งเป็ นธัญพืชที่เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็น ซึ่ งประเทศ
ไทยไม่สามารถเพาะปลูกได้จึงจําเป็ นต้องมีการนําเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศทั้งหมด ประเทศที่ปลูกและจําหน่ายข้าวสาลี ได้แก่
สหรั ฐอเมริ กา ออสเตรเลี ย แคนาดา จี น อิ นเดี ย อาร์ เจนติ น่า และอี กหลายประเทศในยุโรป โดยคุ ณภาพของข้าวสาลีจะมี ความ
แตกต่างกันในแต่ล ะแหล่งเพาะปลูก สําหรั บ บริ ษ ทั ฯ จะเลื อกซื้ อ ข้าวสาลี จ ากประเทศสหรั ฐ อเมริ กาและออสเตรเลี ยเป็ นหลัก
เนื่ องจากข้าวสาลีมีค่าโปรตีนที่เหมาะกับการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ฯ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาข้าวสาลีให้ตรงตามปริ มาณการ
ผลิตและตรงตามคุณภาพที่ตอ้ งการได้อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ ดังที่เคยเกิดมาแล้วที่ออสเตรเลีย ซึ่ งประสบสภาวะ
อากาศแห้งแล้งทําให้ผลผลิตออกมาน้อย บริ ษทั ฯ จะเกิดความเสี่ ยงจากการไม่มีวตั ถุดิบเพียงพอสําหรับผลิตสิ นค้าส่ งมอบให้กบั ลูกค้า
ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้ทาํ ข้อตกลงซื้ อขายล่วงหน้ากับผูค้ า้ วัตถุดิบในการจัดหาข้าวสาลีที่มีคุณภาพและมีปริ มาณตามที่บริ ษทั ฯ
ต้องการจากทั้งสองประเทศแล้ว รวมถึงการที่บริ ษทั ฯ มีนโยบายการควบคุมและรักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้มีปริ มาณเพียงพอต่อ
แผนการผลิตและจําหน่ ายเพื่อป้ องกันการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว นอกจากนี้ จากการที่ปัจจุ บนั มี หลายประเทศในโลกที่เป็ นแหล่ง
เพาะปลูกและผลิตข้าวสาลีได้ บริ ษทั ฯ จึงสามารถหันไปนําเข้าข้าวสาลีจากประเทศอื่นได้ อาทิเช่น แคนาดา ประเทศในแถบอเมริ กา
ใต้ จีนหรื ออินเดี ย ถึงแม้คุณภาพของข้าวสาลีอาจจะไม่เทียบเท่ากับข้าวสาลีที่นาํ เข้าจากสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย แต่บริ ษทั ฯ
สามารถนําเข้ามาผลิตโม่เป็ นแป้ งและผสมสูตรให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาข้าวสาลี
ข้าวสาลีเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่ งที่มีตลาดซื้ อขายล่วงหน้า (Grain Exchange) ในสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งต้นทุนหลักของ
บริ ษทั ฯ คือ ข้าวสาลี คิดเป็ นอัตราส่ วนประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขาย ซึ่ งในการจัดซื้ อข้าวสาลีของบริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อ หลัก ๆ ปี ละ
ประมาณ 3 ครั้ง ซึ่ งในแต่ละครั้งจัดซื้ อ มีปริ มาณมากประมาณ 20,000 ตัน ราคาข้าวสาลีที่จดั ซื้ อ ครั้งหนึ่ งๆ อาจใช้สําหรับการผลิต
สิ นค้าไปถึง 4-6 เดือน หากราคาข้าวสาลีมีการเปลี่ยนแปลงจะส่ งผลให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ มีความผันผวนและส่ งผลกระทบต่อผล
กําไรของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแป้ งสาลีให้กบั ลูกค้าได้ทนั ทีท้ งั หมด เนื่ องจากแป้ งสาลีเป็ นหนึ่ งใน
สิ นค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน หากต้องการปรับราคาจําหน่ ายต้องแจ้งต่อกรมการค้าภายในก่อน อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มีการ
บริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาข้าวสาลีได้โดยมีแผนกการตลาดต่างประเทศติดตามแนวโน้มราคาข้าว
สาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่ อง และในช่วงที่ราคาข้าวสาลีข้ ึนสู งมาก ๆ บริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อให้เพียงพอกับความต้องการผลิตและ
จําหน่ายเท่านั้น รวมถึงยังมีการจัดการป้ องกันความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคาด้วยการจัดซื้ อล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้ม
ของราคาและยังมีการบริ หารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบจากการบริ หารจัดการต้นทุนในส่ วนการผลิตโดยมีแผนกวิจยั และพัฒนา
รับรองความถูกต้อง...................
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ผลิตภัณฑ์ (R&D) ของบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การค้นคว้าวิจยั อย่างต่อเนื่ องถึงการเลือกใช้วตั ถุดิบที่มีราคาตํ่า แต่สามารถนํามาผสมและได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังเดิม และจากการบริ หารจัดการต้นทุนตามที่กล่าวมามีส่วนช่วยทําให้ในปี 2558 ราคาข้าวสาลีลดลง 0.34 บาท
ต่อกิโลกรัม ส่ งผลให้ตน้ ทุนในส่ วนของข้าวสาลีลดลง
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของต้นทุนการขนส่ งวัตถุดิบ (ราคานํ้ามัน)
บริ ษทั ฯ ต้องนําเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศโดยใช้การขนส่ งทางเรื อ ซึ่ งค่าขนส่ งดังกล่าวถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนข้าว
สาลี โดยค่าระวางเรื อในการขนส่ งจะอ้างอิงกับราคานํ้ามันในตลาดโลก ซึ่ งหากราคานํ้ามันปรับตัวเพิ่มสู งขึ้น จะส่ งผลให้ค่าระวางเรื อ
ปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงหากมีความต้องการใช้การขนส่ งทางเรื อที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้บริ ษทั เดินเรื อปรับ
เพิ่มค่าระวางเรื อได้เช่นกัน ซึ่ งต้นทุนดังกล่าวเป็ นต้นทุนที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ หากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ย่อมต้องส่ งผล
กระทบต่อต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ และมี ส่วนทําให้ผลกําไรของบริ ษทั ฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารจัดการ
ต้ น ทุ น ส่ วนค่ า ระวางเรื อ โดยการนํ า เข้ า ข้ า วสาลี ใ นปริ มาณมากบรรทุ ก เรื อขนาดใหญ่ จ ะทํ า ให้ ต ้ น ทุ น ค่ า ขนส่ ง
ต่อหน่ วยลดลงประกอบกับการร่ วมกับผูป้ ระกอบการโรงงานโม่แป้ งสาลีรายอื่นๆ ในการนําเข้าข้าวสาลีลงเรื อบรรทุกลําเดียวกัน
โดยแต่ละรายสามารถนําเข้าข้าวสาลีได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการ และยังสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่ งได้มากกว่าการนําเข้าข้าวสาลี
มาโดยลําพังเพียงรายเดียว
ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
ในการซื้ อ สิ นค้าวัตถุ ดิ บ บริ ษ ทั ฯ ไม่ มี นโยบายในการทําสัญ ญาซื้ อ ขายล่วงหน้าในรู ป แบบของ forward หรื อ futures
contract เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ จะมีการปรับราคาแป้ งสาลีให้สะท้อนราคา
ของข้าวสาลีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยในช่วงที่ ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวสู งขึ้ น บริ ษทั ฯ จะปรั บราคาขายแป้ งสาลีให้
สะท้อนราคาที่เปลี่ยนแปลงสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการทําสัญญากันไว้ แต่สาํ หรับลูกค้าที่ทาํ สัญญาไว้แล้วบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องคงราคา
ไว้ตามสัญญา ส่ วนในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการวัตถุดิบ โดยการเร่ งขาย
แป้ งสาลี รวมไปถึ งการขายข้าวสาลี บางส่ วนให้กับกลุ่ม ลูกค้าอุ ต สาหกรรมอาหารสัตว์ที่ มี ความจําเป็ นต้องใช้ข า้ วสาลี อ ยู่แ ล้ว
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดการป้ องกันความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคาด้วยการจัดซื้ อให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคา และ
ยังมีการบริ หารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
ความเสี่ ยงจากนโยบายของภาครัฐ
ความเสี่ ยงจากการที่ราคาขายแป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุม
ในปี 2552 กรมการค้าภายในได้ประกาศให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมโดยผูป้ ระกอบการต้องแจ้งต้นทุนการผลิต ต้นทุน
การนําเข้าสิ นค้า ต้นทุนค่าใช้จ่าย ราคาจําหน่ าย ฯลฯ ให้แก่กรมการค้าภายใน ซึ่ งราคาขายที่แจ้งจะถือเป็ นเพดานราคาขายสู งสุ ดที่
บริ ษทั ฯ สามารถจําหน่ายได้ ดังนั้น หากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นจนเกินเพดานราคาขายที่เคยแจ้งไว้ จะทําให้การขึ้น ราคาแป้ งสาลี
ของผูป้ ระกอบการทําได้ยากและขาดความคล่องตัวในการปรับราคาขายแป้ งสาลี เนื่ องจากต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อน
ด้วยเหตุน้ ีผปู ้ ระกอบการจะต้องบริ หารจัดการต้นทุนเองและไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ลูกค้า โดยการปรับขึ้น
ราคาได้ทนั ที จึ งทําให้เกิ ดความเสี่ ยงในแง่ของผลกําไรที่อาจลดลงหากราคาวัตถุดิบมีการปรั บเพิ่มสู งขึ้ น อย่างไรก็ตามโดยปกติ
ต้นทุนและราคาขายมักจะตํ่ากว่าราคาเพดานที่แจ้งไว้ แต่หากต้นทุนสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ปรับสู งขึ้น มากทําให้บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องขอ
ปรับราคาขายขึ้น ซึ่ งจะมีการแจ้งให้กบั ทางภาครัฐรับทราบและปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรม
รับรองความถูกต้อง...................

หน้า 19

แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

และเพื่อป้ องกันปั ญหาสิ นค้าขาดแคลน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงจากนโยบายของรัฐเป็ นอย่างมากจึ งได้มีการ
บริ หารจัดการทั้งในแง่ ตน้ ทุ นและการมุ่งเน้นผลิ ตและพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพ และการให้บริ การลูกค้าให้เป็ นที่ พอใจ เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้
ความเสี่ ยงจากการเปิ ดเสรี การนําเข้าแป้ งสาลีจากภาครัฐ
ก่ อ นปี 2548 ประเทศไทยมี ก ารกํา หนดพิ กั ด อัต ราภาษี ข าเข้า ของแป้ งสาลี ใ นอัต ราที่ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ40 จึ ง ทํา ให้
อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีได้รับการคุม้ ครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบตั ิตามพันธะกรณี ขอ้ ตกลงของสมาชิกเขตการค้าเสรี อาเซี ยน
(AFTA) รวมทั้งการทําสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทําให้เมื่อปี 2548 ไทยต้องลดอัตราภาษีขาเข้าเหลือ
เพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อเดือนมกราคม 2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้ งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 0 ทําให้มี
การแข่งขันด้านราคาสู งขึ้น และการลดอากรขาเข้าของแป้ งสาลี ทําให้ลูกค้าอาจนําเข้าแป้ งสาลีเข้ามาเองโดยตรงแทนการซื้ อจาก
โรงงานผลิตแป้ งสาลีในประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินของบริ ษทั ฯ ในแง่ของยอดขายที่อาจลดลงได้ และย่อมส่ งผลถึง
กําไรที่ตอ้ งปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผา่ นมาการเปิ ดเสรี การนําเข้าแป้ งตามข้อตกลงของ AFTA ยังไม่ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจ
โดยที่ผา่ นมาสัดส่ วนการนําเข้าแป้ งสาลีโดยตรงจากต่างประเทศเทียบกับการซื้ อจากโรงงานการผลิตยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มีแผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าวโดย
1. การมุ่งเน้นคุณภาพของสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่ งอาจอันตรายต่อการบริ โภค
2. การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ ง และหากมีการ
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดําเนินการแก้ไขให้ลกู ค้าอย่างรวดเร็ วไม่เกิน 7 วัน
3. ปริ มาณการสั่งซื้ อ การสั่งซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั ฯ สร้างความยืดหยุน่ กับลูกค้าได้มากกว่าโดยลูกค้าไม่ตอ้ งเตรี ยมสถานที่
ไว้จดั เก็บ ทําให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้ อได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการความร่ วมมือจากบริ ษทั ฯ ใน
การพัฒนาวัตถุดิบแป้ งสาลี ทางบริ ษทั ฯ สามารถส่ งทีมนักวิทยาศาสตร์ ของบริ ษทั ฯ ไปร่ วมมือในการพัฒนาแป้ งสาลี
ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย
ความเสี่ ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่ าร้ อยละ 50
ณ 4 มกราคม 2558 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) TSTE ถือหุ น้ เป็ นจํานวน
ร้อยละ 69.34 ของทุนชําระแล้วทั้งหมด ซึ่ งสัดส่ วนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 ทําให้ TSTE สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ได้เกือบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตั้งกรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ยกเว้นเรื่ อง
ที่กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ กําหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของบริ ษทั ฯ จึ งมี
ความเสี่ ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู้ ือหุน้ ใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถ่วงดุลอํานาจดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาปรับ
โครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้และมีการถ่วงดุลอํานาจ จึ งได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษทั ฯ มี กรรมการบริ ษทั รวมกรรมการ
ตรวจสอบทั้งสิ้ น 12 ท่าน ในจํานวนนี้ มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในที่ปฏิบตั ิงานเป็ นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ หลักในการดูแลระบบการ
รับรองความถูกต้อง...................

หน้า 20

แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ควบคุ มภายใน เพื่อให้เป็ นไปตามระบบที่ ได้กาํ หนดไว้และตรวจสอบการดําเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใส
นอกจากนี้ ในกรณี เข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในกิจการที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว และในการอนุ มตั ิรายการจะต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มี ทรั พย์สินถาวรที่ ใช้ในการประกอบธุ รกิ จที่ หักค่าเสื่ อมราคา โดยวิธีคาํ นวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของทรั พ ย์สิ น เป็ นระยะเวลา 3-30 ปี ขึ้ นอยู่ กับ ประเภทของทรั พ ย์สิ น โดย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 และ
31 ธันวาคม 2558 ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ จาํ นวน 752.9 ล้านบาท และ 780.5 ล้านบาท ตามลําดับ สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน
4.1.1 อาคาร และส่ วนปรับปรุ งอาคาร*
โรงงาน 1 แห่ ง และอาคารสํานักงาน 3
ชั้น ที่ต้ งั : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล
ถนนปู่ เจ้าสมิ งพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
4.1.2 เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4.1.3 เครื่ องตกแต่ ง และเครื่ องใช้
สํานักงาน
4.1.4 ยานพาหนะ
4.1.5 ระบบสาธารณูปโภค
4.1.6 สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

เจ้าของ

มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค.
2557
2558
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

หมายเหตุ : * อาคารโรงงานและสํานักงานตั้งอยูบ่ นที่ดินที่บริ ษทั ฯ เช่าจาก TSTE ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่สองแห่ง
โดยบริ ษทั ฯ ต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กรู้ ายอื่น ซึ่ งในเดือนตุลาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิน
การเรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนี้สถาบันการเงินเดิมที่ให้กยู้ มื ได้ลดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า และปรับเงื่อนไขการกูย้ มื เป็ น Negative Pledge
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ฯ ได้ขยายกําลังการผลิตโดยดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556
และครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวได้มาซึ่ งทรั พย์สิน ซึ่ งหากคํานวณขนาดรายการ โดยใช้เกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่
เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไป ซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ซึ่ งบริ ษทั ฯ มี หน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และทําหนังสื อเวียนให้ผถู้ ือหุ น้ ทราบภายใน 21 วันนับตั้งแต่วนั ที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยสารสนเทศ
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ทรัพย์สินทีไ่ ม่ มตี วั ตน
บริ ษทั ฯ มีเครื่ องหมายการค้าทั้งหมด 12 ตราสิ นค้า โดยบริ ษทั ฯ ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ากับสํานักเครื่ องหมาย
การค้า กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ ตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2555 ซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้า 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 งโฮลวีท มี ปริ มาณโฮล
วีทสู งถึง ร้อยละ 50 อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่
ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสําหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ

2. ตราปังแดง

แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษสําหรับทําขนมปั ง เหมาะสําหรับใช้
ทํา ขนมปั ง ชนิ ด ต่ า งๆ เช่ น ขนมปั ง แซนวิ ช ขนมปั ง
กะโหลก ขนมปังใส่ ไส้ต่างๆ

3. ตราปังเหลือง

แป้ งสาลีสําหรับทําขนมปั ง มีความเหนี ยวและยืดหยุ่นดี
แป้ งชนิ ดนี้ เหมาะสําหรั บใช้ทาํ ขนมปั งแซนวิช ขนมปั ง
ใส่ ไส้ โดนัทยีสต์ เดนิส แพสทรี้ พิซซ่า
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า /
บริการ
4. ตราเส้นทอง

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสิ นค้ า
แป้ งสาลีสาํ หรับทําบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป

5. ตราเส้นหยก

แป้ งสาลี สําหรั บทําบะหมี่ คุ ณภาพดี พิเศษ ทําบะหมี่ ส ด
และหมี่เกี๊ยว

6. ตราเส้นเหลือง

แป้ งสาลีสาํ หรับทําบะหมี่สด หรื อแผ่นเกี๊ยว

7. ตราลูกกลิ้ง

แป้ งสาลีอเนกประสงค์เหมาะสําหรับใช้ทาํ ขนมได้หลาย
ชนิ ดเช่น โดนัท โรตี คุกกี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่
แพนเค้ก วาฟเฟิ ล ซาลาเปา และขนมทอดต่างๆ

8. ตรากังหัน

แป้ งสาลีที่เหมาะสําหรับใช้ทาํ บิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนม
ไข่ วาฟเฟิ ล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมทอด
ต่างๆ

9. ตราต้าหลงเปา
ได้รับรองการจด
ทะเบียนเครื่ องหมาย
การค้าเมื่อวันที่ 3
มกราคม 2557

แป้ งสาลีเหมาะสําหรั บใช้ทาํ ซาลาเปา เค้ก คุ กกี้ ปุยฝ้ าย
ขนมสาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า /
บริการ
10. ตราคู่โก๋

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสิ นค้ า
แป้ งสาลีสาํ หรับทําปาท่องโก๋

11. ตราหัวใจ

แป้ งสาลีผา่ นกรรมวิธีพิเศษทําให้เนื้ อแป้ งมีสีขาวละเอียด
เหมาะสําหรับใช้ทาํ บัตเตอร์ เค้ก สปองค์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก
และเค้กต่างๆ

12. ตรากุลาแดง

แป้ งสาลีโปรตีนสูง สําหรับใช้ทาํ อาหารสัตว์ เช่น อาหาร
กุง้ อาหารปลา อาหารสุ นขั เป็ นต้น

4.2 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วมในอนาคต
ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้มีมติกาํ หนดนโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ/หรื อ
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ในอนาคต โดยในอนาคตบริ ษทั ฯ อาจมีการขยายขอบเขตการดําเนิ นธุ รกิจ จึงอาจมีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมขึ้นเพื่อเป็ นการสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายจะส่ งกรรมการบริ ษทั ฯ เข้าไปเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว เพื่อร่ วมกําหนดนโยบายการดําเนินงานให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อต่อการ
ดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
การควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้น โดยส่ วนใหญ่จะมีขอ้ ตกลงกับผูร้ ่ วมลงทุน เช่น กรณี การลงทุนในกิจการร่ วม
ค้าจะกําหนดจํานวนกรรมการซึ่ งเป็ นบุคคลที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูก้ าํ หนดโดยใช้สัดส่ วนการถือหุ น้ เป็ นเกณฑ์กาํ หนดจํานวนกรรมการที่จะ
เข้าไปควบคุมดูแล สําหรับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ จะส่ งกรรมการเข้าไปเป็ นตัวแทนมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
หากการดําเนินการมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ จะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการของบริ ษทั ฯ ก่อน และในกรณี ที่
เป็ นการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ที่มีจาํ นวนสู ง
กว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯอย่างมี
นัยสําคัญ
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก
ที่ต้ งั สํานักงานและคลังสิ นค้า

:
:
:

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขทะเบียนบริ ษทั
:
0107553000131
โทรศัพท์
:
02-017-9999
โทรสาร
:
02-017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
E-mail Address
:
info@tmill.co.th
Website
:
www.tmill.co.th
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว
:
399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิ บเก้าล้านบาท)
ประกอบด้วยหุ น้ สามัญ 399,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
เรี ยกชําระแล้วจํานวน 342,000,000 หุน้
เป็ นจํานวนเงิน 342,000,000 บาท (สามร้อยสี่ สิบสองล้านบาท)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
:
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข้างสถานทูตจีน) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9381
โทรสาร : 02-009-9476
TSD Call center: 02-009-9000
E-mail : TSDCallCenter@set.or
Website: http://www.tsd.co.th
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

:

ไม่มี

ผู้สอบบัญชี

:

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
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191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 4 ถนนสี ลม แขวงสี ลม
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-231-3980-7
โทรสาร 02-231-3988
E-mail: audit3@amc-mri.com
ผู้ตรวจสอบภายใน

:

บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
นายศักดิ์ศรี อําพวัน
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1
แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-587-8080
โทรสาร : 0-2586-0301

ทีป่ รึกษาทางการเงิน

:

ไม่มี

ทีป่ รึกษาหรือผู้จัดการภายใต้ สัญญาการจัดการ
:
ไม่มี
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 399,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 342,000,000 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วจํานวน 342,000,000 หุ ้น คิดเป็ น 342,000,000 บาท โดยบริ ษทั จดทะเบียน ในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ และสัดส่ วนการถือหุ น้ จากทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ 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
รวมผู้ถือหุ้นทีถ่ ือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 0.5
ผู้ถือหุ้นรายย่ อยอืน่ ๆ
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

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

ชื่อผู้ถือหุ้น

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

ชื่อผู้ถือหุ้น
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 ือหุน้ และสัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) (“TSTE”) 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

7.3 การออกหลักทรัพย์อนื่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ที่มีจาํ นวนสู ง
กว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างมี
นัยสําคัญ
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ฯกําหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้อนหลัง
ปี
อัตรากําไรสุ ทธิ ต่อหุน้ (บาท)
อัตราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ (%)

2555
0.43
0.15
47.44

2556
0.22
0.10
45.83

2557
0.18
0.08
44.75
รับรองความถูกต้อง...................

หน้า 28

แบบ 56-1
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8. โครงสร้ างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุ ด คือ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดังนี้
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยในปี 2558 ไม่มีการจัดประชุมนอกสถานที่
(Board Retreat) เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการประชุม เนื่องจากคณะกรรมการไม่สะดวกในการเดินทาง
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย
ลําดับ
รายชื่อ

1

นายปรี ชา

อรรถวิภชั น์

2

นายประภาส

ชุติมาวรพันธ์

3

นายสมชัย

วนาวิทย

4

ดร.ชาญกฤช

เดชวิทกั ษ์

5

นายชนะชัย

ชุติมาวรพันธ์

6

ดร.สุ ภสร

ชโยวรรณ

7

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

8

นายเฉลิมชัย

ว่องไววิทย์

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการ
จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง
การประชุม ทีเ่ ข้ าร่ วม
ประชุม
12
12
12

12

12

11

12

12

12

11

12

12

12

11

12

11
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ลําดับ

รายชื่อ

9

นายเอนก

คําชุ่ม

10

นายณรงค์

เจนลาภวัฒนกุล

11

นายธนดล

สุ จิภิญโญ

12

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

ตําแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

การประชุมคณะกรรมการ
จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง
การประชุม ทีเ่ ข้ าร่ วม
ประชุม
12
11

12

12

12

10

12

10

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

กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันตามหนังสื อรับรองบริษัทฯ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันตามหนังสื อรับรองบริ ษทั ฯ คือ นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ หรื อ นายชนะชัย ชุติมา
วรพันธ์ หรื อ ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ หรื อ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล หรื อ นายธนดล สุ จิภิญโญ หรื อ นายชลัช ชินธรรมมิตร์
จํานวนสองในหกท่านลงลายมือชื่อร่ วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุ มกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 5/2553 เมื่ อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ไว้ดงั นี้
1.
มีหน้าที่กาํ หนดเป้ าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
ควบคุม และกํากับดูแลการบริ หารการจัดการให้ฝ่ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ดาํ เนิ นการให้
เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ
นั้นได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการและกําไรสู งสุ ด
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
2.

มี อ าํ นาจและรั บผิดชอบในการปฏิ บ ัติห น้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และมีความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยสมํ่าเสมอ

3.

มีอาํ นาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
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4.

ต้อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยสมํ่า เสมอ และดํา เนิ น งานโดยรั ก ษาผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของผูถ้ ื อ หุ ้น
ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส

5.

มีอาํ นาจติดตามผลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนการดําเนิ นงานและงบประมาณการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนติดตามการดําเนิ นกิจการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การดําเนิ นกิจการของ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล

6.

มี อาํ นาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรื อแนะนําให้อนุ กรรมการหรื อคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิ บตั ิในเรื่ องหนึ่ ง
เรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควร

7.

ดําเนิ นการให้บ ริ ษทั ฯมี ม าตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิ ดระบบการควบคุ มภายในที่ มีประสิ ท ธิ ภาพ
รวมทั้งการจัดการความเสี่ ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็ นผูต้ ิดตามและดําเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

8.

จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิ นเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้

9.

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

10.

มี อ าํ นาจพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ เ รื่ อ งใดๆ ที่ จ ํา เป็ น และเกี่ ย วเนื่ อ งกับ บริ ษ ัท ฯ หรื อ ที่ เ ห็ น ว่า เหมาะสมและเพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ

เรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คือ
ก)

เรื่ องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ

ข)

เรื่ องใดๆ ที่ กรรมการมี ส่วนได้เสี ย และอยู่ในข่ายที่ กฎหมายหรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้

การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่อดําเนิ นการในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น

ข)

การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ฯ

ค)

การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุน
กัน

ง)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ
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จ)

การเพิ่มทุน การลดทุน หรื อการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ

ฉ)

การควบกิจการ หรื อเลิกบริ ษทั ฯ

ช)

การอื่นใดที่กาํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ
ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่ ตอ้ งได้รับความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่ องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย หรื อ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีโครงสร้างที่เป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบไปด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ ง
เป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 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

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรื อมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี
และการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุ มกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 5/2553 เมื่ อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงั นี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบ
บัญ ชี ภ ายนอก และผูบ้ ริ ห ารที่ รั บ ผิด ชอบจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ทั้ง รายไตรมาสและประจํา ปี คณะกรรมการ
รับรองความถูกต้อง...................
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ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิ จ ารณา คัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ง บุ ค คลซึ่ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ทํา หน้า ที่ เ ป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึ งถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค) ความเห็ นเกี่ ย วกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอาํ นาจในการดําเนิ นการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาํ เป็ นในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้แก่
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ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน

ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจําเป็ น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
1
2
3

นายอเนก
ดร.สุ ภสร
นายสมชาย

รายชื่อ
คําชุ่ม
ชโยวรรณ
ชินธรรมมิตร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ษ ัท ฯครั้ งที่ 4/2555 เมื่ อ วัน ที่ 19 เมษายน 2555 ได้มี ม ติ กาํ หนดขอบเขตและอํา นาจหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ดงั นี้
1. สรรหาผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
ในกรณี ที่ตาํ แหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในกรณี ที่เห็นสมควร
ให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นประจําทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4. กําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรั บผิดชอบและเปรี ยบเที ยบได้กบั ระดับที่ ปฏิ บตั ิ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละ
คน และหากพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ควรให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ให้ นํา เสนอเรื่ องต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
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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 าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ หาร ไว้ดงั นี้
1. ดําเนิ นกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯทุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกํากับ
ดูแลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้ าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ ฝ่ายจัดการเสนอก่ อนที่ จ ะนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาและอนุมตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯและให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราว
ต่อไป
4. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิ การใช้จ่ายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การจัดซื้ อทรัพย์สิน วัตถุดิบ
เครื่ องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิ บล้าน) บาท และ
อนุมตั ิวงเงินสําหรับการจัดซื้ อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิ บล้าน)
บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุ มตั ิการใช้จ่ายเงิ นลงทุ นที่ สําคัญๆ ที่ ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่ จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ หรื อการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การ
คํ้าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ
7. เป็ นคณะที่ ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ ยวกับนโยบายด้านการเงิ น การตลาด การบริ หารงานบุ คคล และด้านการ
ปฏิบตั ิการอื่นๆ
8. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิกจ้าง
รับรองความถูกต้อง...................

หน้า 35

แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

9. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอํา นาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า ว มี อ าํ นาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิ ก ถอน เปลี่ ย นแปลง หรื อ แก้ไ ข บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบอํา นาจ หรื อ อํา นาจนั้น ๆ ได้ต ามที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
เห็นสมควร
10. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทั้ง นี้ อํา นาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่ ร วมถึ ง การอนุ ม ัติ ร ายการใดที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง หรื อรายการใดที่
คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกําหนด
8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ างองค์ กร
อนุมตั ิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร

ผูต้ รวจสอบภายใน

กรรมการผูจ้ ดั การ

สํานักงานเลขานุการ

ฝ่ ายโรงงาน

ส่ วนงาน
ไซโล
และโม่
-แผนกไซโล
-แผนกโม่

ส่วนงาน
ผสมบรรจุ คลังสิ นค้าและ

-แผนกผสมบรรจุ
-แผนกคลังสิ นค้า
-แผนกขนส่ ง

ฝ่ ายการเงินและบัญชี

ส่วนงาน
วิศวกรรม

-แผนกไฟฟ้ า
-แผนกซ่อมบํารุ ง

ส่วนงาน
ประกัน

ส่วนงาน
การเงิน

-แผนกควบคุมคุณภาพ
-แผนกวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

-แผนกการเงิน

*บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติจาํ กัดทําหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ

หน้า 36

ส่วนงาน
บัญชี

-แผนกบัญชี

ฝ่ ายขายและการตลาด

ส่วนงาน
ขาย

-แผนกขาย

ส่วนงาน
การตลาด

-แผนกการตลาด
ในประเทศ

ฝ่ ายสํานักงาน

ส่วนงาน
สํานักงาน

-แผนกธุ รการบุคคล
-แผนกจัดซื้ อพัสดุ
-แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-แผนกการตลาดต่างประเทศ
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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 นางสาวสุ รางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน
3 นางแววตา
เนตร์พนั ธ์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
4 นายสุ นทร
สุ ขสําราญ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
5 นางสาวมศารัศม์
พุฒิพีรวิทย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขาย

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ
ที่ ประชุ มกรรมการบริ ษทั ฯครั้ งที่ 7/2553 เมื่ อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติ กาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ ของ
กรรมการผูจ้ ดั การไว้ดงั นี้
กรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริ หารบริ ษทั ฯ
ตามแผนงานหรื องบประมาณที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครัด ซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ 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 อ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นผูร้ ั บมอบอํานาจของบริ ษ ทั ฯ ในการบริ หารกิ จการของบริ ษ ทั ฯให้เป็ นตามวัตถุ ประสงค์ ข้อ บังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษทั ฯ ทุกประการ
4. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจ
ช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอํานาจตามหนังสื อมอบอํานาจฉบับนี้ และ/
หรื อให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรื อคําสั่งที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่วา่ ภายใน
และภายนอกบริ ษทั ฯ
6. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิ จการของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
7. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินในการดําเนิ นการ ตามปกติโดยตั้งงบประมาณไว้ของบริ ษทั ฯ เช่น การติดต่อ
เรื่ องบัญชี เงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้ อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงิ นสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100,000 (หนึ่ ง
แสน) บาท
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8. พิจารณาจัดสรร เงิ นบําเหน็จ เงิ นรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั แล้วแก่
พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริ ษทั ฯ
9. มีอาํ นาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการพ้นจาก
การเป็ นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ยกเว้นพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร
10. มีอาํ นาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการและ / หรื อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํากัด (มหาชน) ได้มี ม ติ แ ต่ งตั้งให้นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ดํารงตําแหน่ งเป็ น
เลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2558 โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้กาํ หนดวงเงินรวมสูงสุ ดสําหรับค่าตอบแทนและโบนัส
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารในปี 2558 และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสู งสุ ดที่ผถู้ ือหุ ้นอนุ มตั ิเป็ นค่าตอบแทน ซึ่ งในปี 2558 ได้รับการ
อนุมตั ิ จํานวน 13,902,000 บาท ซึ่ งประกอบด้วยเบี้ยประชุมกรรมการคณะต่างๆ และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั ฯ ปี 2558 ดังนี้
ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
บริษัท

1
2

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร

420,000
300,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน

-

-

โบนัส

รวม

140,000
100,000

560,000
400,000
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ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
บริษัท

3

นายสมชัย

วนาวิทย

4

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

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
รวม

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
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

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน

โบนัส

รวม

300,000

120,000

-

140,000

560,000

300,000

-

-

100,000

400,000

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

(2) ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
o ไม่มี
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(ข) ค่ าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทน

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 :

 “ผูบ้ ริ หาร” ในที่น้ ี หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สี่ รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริ หารรายที่สี่ทุกราย ตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นับจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา มีผชู้ ่ วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน, ผูช้ ่ วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิ นและบัญชี , ผูช้ ่ วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย,
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
 บริ ษทั ฯ และพนักงานของบริ ษทั ฯ ร่ วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2551 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 2 และเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด

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

:
:
:
:

มีรถประจําตําแหน่ง พนักงานขับรถ และค่านํ้ามันรถ
มีรถประจําตําแหน่งและค่านํ้ามันรถ
มีรถประจําตําแหน่งและค่านํ้ามันรถ
มีรถประจําตําแหน่งและค่านํ้ามันรถ

8.5 บุคลากร
จํานวนบุคลากร
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

สายงาน
ผลิตและซ่อมบํารุ ง
QA และ R&D
สํานักงาน

ณ 31 ธ.ค. 2555
34
9
7

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
34
46
50
8
13
12
11

11

15
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ลําดับ
4
5
6
7
8
9

สายงาน
บัญชี
การเงิน
ขายและการตลาด
คลังสิ นค้า
เลขานุการ
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2555
5
4
5
8
1
2
75

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
4
6
7
4
4
5
10
12
12
9
9
16
1
1
4
2
2
2
83
104
123

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

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

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ
ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ
รวม

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

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็ นเลิศ เนื่ องจากบริ ษทั ฯตระหนักดีว่าทรั พยากรบุคคลที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ คือปัจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็ จ การตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ
นั้นเห็นได้จากพันธะกิจข้อที่ 2 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งระบุไว้วา่ บริ ษทั ฯมุ่ง “ส่ งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ในทุกระดับและสร้าง
บรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้”
บริ ษทั ฯ ได้มีการวางแผนการฝึ กอบรมประจําปี ให้แก่พนักงานแต่ละแผนกต่างๆกันไปตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
และเสริ มหลักสู ตรเพิ่มเติ มเพื่อเพิ่มศักยภาพต่างๆ ให้กบั บุ คลากรโดยฝ่ ายสํานักงานจะขออนุ มตั ิ แผนการฝึ กอบรมดังกล่าวจาก
กรรมการผูจ้ ดั การวิธีการฝึ กอบรมมีท้ งั การบรรยายในชั้นเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ รวมไปถึงมีวิธีการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้
หลักสู ตรการฝึ กอบรมที่ บริ ษทั ฯจัดขึ้ นนั้นมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิ บตั ิการได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ บริ ษทั ฯกําหนดไว้ และ
ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อาทิ เช่น หลักสู ตรความรู้พ้ืนฐาน GMP/HACCP/ISO22000 และสุ ขลักษณะส่ วนบุคคล และ
หลักสูตรการวิเคราะห์จุดอันตรายในกระบวนการผลิตแป้ งสาลี เป็ นต้น
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9. การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลกิ จการที่ ดี และระเบี ยบปฏิ บตั ิของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และ ตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยเพื่อนํามาเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสามารถสรุ ปสาระสําคัญ
การดําเนินการด้านการกํากับดูแลกิจการมีดงั นี้
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย ขึ้น 3 คณะ
ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร และคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน พร้ อ มทั้ง จัด ตั้ง
คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงอีก 1 คณะ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนิ นการเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการด้วย ทั้งนี้ เพื่อช่วยกลัน่ กรองงานที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้าง
ประโยชน์สูงสุ ดให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้นโดยคํานึ งถึ งผูท้ ี่ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยโดยรวมมี คุ ณธรรมในการดําเนิ นธุ ร กิ จ มี ความโปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการ ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกําหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจน
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะอํานวยความสะดวกให้การประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยให้มีการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และละ
เว้นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดสารสนเทศของบริ ษทั ฯ และการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้
บริ ษทั ฯ มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจใน
ที่ประชุมแก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.tmill.co.th อีกหนึ่ ง
ช่องทาง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอนอกจากการได้รับข้อมูล
ในรู ปแบบเอกสารจากบริ ษทั ฯ เพียงทางเดียวคณะกรรมการมีการอํานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่และส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่
เกี่ ย วข้องกับบริ ษทั ฯ ได้ รวมทั้งอาจเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้นส่ งคําถามล่วงหน้าก่อ นวันประชุ ม ทั้งนี้ กรรมการทุ กท่าน
โดยเฉพาะประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอื่นๆ จะเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การดําเนินการที่รักษาสิ ทธิ พ้ืนฐานที่ผถู้ ือหุ น้ พึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ ทุก
รายทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารรวมทั้งผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติและผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนดรวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นที่ยอมรับของผูถ้ ือหุ น้ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายเพื่อเป็ น
การกํากับดูแลกิจการที่ดี จะเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ผถู้ ือหุน้ ไว้วางใจและเชื่อมัน่ ในการที่เข้ามาร่ วมลงทุนในธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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• บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชี และหากมีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่กระทบหรื อเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น หรื อเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บงั คับที่ตอ้ งได้รับการ
อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั ฯ จะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณี ไป
• บริ ษ ัท ฯ มี ก ารเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ส่ ว นน้อ ยสามารถเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการ
ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และมีการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้
สิ ทธิ ออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดมาตรการป้ องกันกรณี ที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อ
หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริ ษทั ฯยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
• คณะกรรมการควรกําหนดให้กรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษทั ฯที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
และสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยกับ
ธุรกรรมที่ทาํ กับบริ ษทั ฯ ไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทําธุรกรรมดังกล่าว
3. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯได้ให้ความสําคัญในการดูแลและคํานึ งถึงผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
ได้แก่ ลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้นและพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งคณะกรรมการตระหนักและให้
ความมัน่ ใจว่า ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ โดยคณะกรรมการจะระบุวา่ ผูใ้ ดคือกลุ่มผูม้ ีส่วนได้
เสี ยของบริ ษทั ฯให้ครบถ้วนและกําหนดลําดับความสําคัญให้เป็ นข้อพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรื อทําให้การ
ดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯต้องล้มเหลว หรื อไม่สาํ เร็ จ และคณะกรรมการจะรายงานข้อมูลนอกเหนือจากทางการเงินที่แสดง
ให้เห็นว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับการดูแล และคํานึงถึงเป็ นอย่างดีในการตัดสิ นใจดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่
ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หารและพนักงานบริ ษทั ฯยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดําเนินงาน โดย
ยึดเป็ นภาระหน้าที่และเป็ นวินยั ที่ทุกคนพึงปฏิบตั ิ สรุ ปได้ดงั นี้
ผู้ถอื หุ้น : ผูบ้ ริ หารมีความมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดย
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดําเนินการใดๆ ด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ และ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
• บริ หารบริ ษทั ฯด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงต่อผูถ้ ือหุ ้นโดย
คํานึงถึงสภาวะความเสี่ ยงทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
• ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริ หารจัดการอย่างสุ ดความสามารถในทุก
กรณี
• จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริ ษทั ฯเสื่ อมค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
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• จัดให้มีการรายงานสถานภาพของบริ ษทั ฯโดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง และ
แจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวก
และด้านลบซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆของบริ ษทั ฯซึ่ งยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
• ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ฯต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน
• ไม่คาํ เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
พนักงาน : บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญและปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกันดังนี้
• จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงานสามารถเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ฯที่ทาํ ธุ รกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่
เสมอ
• จัดให้มีระบบการบริ หารบุคลากรในเรื่ องการแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ
พนักงานที่ชดั เจน มีการปฏิบตั ิโดยความสุ จริ ตใจ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและ
ความเหมาะสมของพนักงาน
• ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่าง
ทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
คู่ค้า :
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาของคู่คา้ ทุกราย หลีกเลี่ยงวิธีการที่อาจเป็ นการ
ไม่สุจริ ต
• ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งขันทางการค้า
ลูกค้ า : บริ ษทั ฯ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดย
• ให้บริ การที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
• เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
โดยคํานึงถึงประโยชน์สาํ หรับลูกค้า
• ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
• ไม่ส่งมอบสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้วา่ สิ นค้าและบริ การนั้นๆ มีขอ้ บกพร่ องเสี ยหาย
หรื อ อาจเกิ ด อัน ตรายต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคได้ และไม่ ป ล่ อ ยให้สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพตํ่า กว่า
มาตรฐานที่กาํ หนดตกถึงมือลูกค้า
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• ไม่ทาํ ให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้น ๆ
• จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การโดยดําเนิ นการอย่างดี ที่สุด
เพื่อให้ลกู ค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ ว
• รั กษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่ งครั ด รวมถึ งไม่นาํ มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• หาทางลดต้น ทุ น การผลิ ต โดยรั ก ษามาตรฐานคุ ณ ภาพสิ น ค้า และบริ ก าร เพื่ อ สามารถเพิ่ ม
ประโยชน์ให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• รักษาสัญญาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
• ไม่คา้ กําไรเกิ นควรเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การและไม่กาํ หนดเงื่ อนไข
การค้าที่ไม่เป็ นธรรมกับลูกค้า
คู่แข่ งทางการค้ า : บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกรอบและกติกาการแข่งขันที่ดีโดย
• ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
• ไม่พยายามทําลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
สั งคมส่ วนรวม : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดย
• ไม่กระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
• ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสมํ่าเสมอ
• สร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
• ควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
• ไม่ช่วยเหลือหรื อสนับสนุ นให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่าง ๆ
ให้ความร่ วมมื อกับหน่ วยงานกํากับดูแลและรายงานข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการฝ่ าฝื น หรื อการ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานนั้น
ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยคนใดมี ความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนต่างๆ เช่น รายงาน
ทางการเงิ นที่ ไม่ถูกต้อง การกระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ หรื อระบบการควบคุมภายในที่ บกพร่ อง เป็ นต้น
โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั โดยตรง ดังนี้
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• ส่ งทางไปรษณี ย ์ : นายสมชัย วนาวิทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

• ส่ งทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ : vanavit@yahoo.com
หมายเหตุ : ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนไม่ตอ้ งเปิ ดเผยชื่อแต่อย่างใด และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งตามที่มีผแู ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนแล้ว
นําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร โดยที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวน กรรมการทั้งหมดต้อง
มี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักร และมี กรรมการอิ สระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
มีจาํ นวน 12 ท่าน และเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นกรรมการอิสระและ ไม่ดาํ รงตําแหน่ ง
เป็ นกรรมการผูจ้ ัดการ และมี การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ ของประธานกรรมการ และกรรมการบริ หารออกจากกันโดยชัดเจน
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็ นผูม้ ีความรู้และประสบการณ์
ในด้านการเงินและ/หรื อการบัญชี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบตั ิหน้าที่สรรหาผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาในกรณี ที่ตาํ แหน่งว่างลง และกําหนดและสอบทาน
กรอบนโยบายแนวทางและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯคณะกรรมการบริ หารจะปฏิบตั ิหน้าที่
ในฐานะฝ่ ายจัดการภายใต้อาํ นาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานกรรมการ มีหน้าที่ รับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริ หารงานของคณะ
กรรมการบริ หาร และคณะอนุ กรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาํ หนดไว้ และเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการ
และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะต้องเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ ขาด
ในกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยงและคะแนนเสี ยง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ ประชุ มกรรมการบริ ษทั ฯครั้ งที่ 7/2553 เมื่ อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติ กาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ ของ
กรรมการผูจ้ ดั การ ไว้ดงั นี้
กรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริ หารบริ ษทั ฯ
ตามแผนงานหรื องบประมาณที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครัด ซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ อย่างดีที่สุด
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สรุ ปขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญของกรรมการผูจ้ ดั การได้ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษทั ฯ
2. ดําเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการและ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นผูร้ ั บมอบอํานาจของบริ ษ ทั ฯ ในการบริ หารกิ จการของบริ ษ ทั ฯให้เป็ นตามวัตถุ ประสงค์ ข้อ บังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษทั ฯ ทุกประการ
4. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจ
ช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอํานาจตามหนังสื อมอบอํานาจฉบับนี้ และ/
หรื อให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรื อคําสั่งที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้
5. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ฯ อย่ า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งจากปั จ จัย ต่ า งๆ
ไม่วา่ ภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
6. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิ จการของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
7. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดําเนิ นการ ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การติดต่อเรื่ องบัญชีเงินฝาก
กับธนาคาร การจัดซื้ อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
8. พิ จ ารณาจัด สรร เงิ น บํา เหน็ จ เงิ น รางวัล หรื อ ผลตอบแทนต่ า งๆ ซึ่ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท แล้ว
แก่พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริ ษทั ฯ
9. มี อ าํ นาจพิ จ ารณาว่า จ้า งพนัก งาน และบรรจุ แ ต่ ง ตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้า ยข้า มสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อ
การพ้นจากการเป็ นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด
ของบริ ษทั ฯยกเว้นพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร
10. มีอาํ นาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่ เห็ นสมควร จะไม่รวมถึ งอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุ มตั ิรายการใด
ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรื อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
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การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่กาํ หนดไว้โดยในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจาก
ตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกเป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับจํานวน 1
ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออกส่ วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการที่ อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่ งไปอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่ งได้อีก
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รับทราบทัว่ กัน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยมี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทําและเก็บเอกสาร ทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุ ้น รายงาน
การประชุมคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น และรายงานประจําปี ของบริ ษทั ตลอดจนติดตามให้มีการนํามติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผูถ้ ือ
หุ ้นไปปฏิ บตั ิ พร้ อมทั้งเก็บรั กษารายงานการมี ส่วนได้เสี ยที่ รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสําเนาให้แก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ได้รับรายงานดังกล่าว และให้คาํ แนะนําแก่กรรมการ
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิตาม
อย่างถูกต้อง และดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต.
รวมถึ ง กฎหมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การติ ด ต่ อ ประสานงานกับ หน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้อ ง ดํา เนิ น การอื่ น ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ที่ ประชุ มกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 5/2553 เมื่ อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติ กาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ไว้ดงั นี้
1. มีหน้าที่กาํ หนดเป้ าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
ควบคุม และกํากับดูแลการบริ หารการจัดการให้ฝ่ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ดาํ เนินการให้เป็ นไป
ตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุ ดให้แก่กิจการและกําไรสูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุน้
2. มีอาํ นาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และมีความรับผิดชอบต่อ
ผูถ้ ือหุ น้ โดยสมํ่าเสมอ
3. มีอาํ นาจตรวจสอบและพิจารณาอนุ มตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนิ นงานสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยสมํ่าเสมอ และดําเนิ นงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนมี
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส
5. มี อาํ นาจติ ดตามผลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนการดําเนิ นงานและงบประมาณการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนติดตามการดําเนิ นกิ จการและการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การดําเนิ นกิจการของ
บริ ษทั ฯเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล
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6. มีอาํ นาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรื อแนะนําให้อนุกรรมการหรื อคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
7. ดําเนิ นการให้บริ ษทั ฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
การจัดการความเสี่ ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ ิดตาม
และดําเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
9. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ
10. มีอาํ นาจพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องใดๆ ที่จาํ เป็ น และเกี่ยวเนื่องกับบริ ษทั ฯ หรื อที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์
ของบริ 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 อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าประชุมและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
ซ) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ฌ) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
ญ) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ฎ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ
ฏ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรื อการออกหุ น้ กูข้ องบริ ษทั ฯ
ฐ) การควบกิจการ หรื อเลิกบริ ษทั ฯ
ฑ) การอื่นใดที่กาํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น
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ทั้งนี้ เรื่ องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ย หรื อมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย หรื อ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการ
• กําหนดการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกําหนดการดังกล่าว
เพื่อให้กรรมการ สามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมการประชุมได้
• จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ กําหนดตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่ วม
การประชุ มอย่างสมํ่าเสมอและต้องมี กรรมการมาประชุ มอย่างน้อยกึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงครบองค์ประชุม
• กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสิ นใจ
อย่างถูกต้องในเรื่ องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
• คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาํ เป็ น เพื่อขอเอกสารข้อมูลคําปรึ กษา และบริ การต่างๆ เกี่ยวกับ
การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จากผูบ้ ริ หารระดับสู ง และอาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ ปรึ กษาภายนอก
เมื่อจําเป็ นเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
• ต้องมีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไว้ให้ชดั เจนเพื่อใช้อา้ งอิง
การประเมินผลของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
• บริ ษ ทั ฯ จัดให้มี แ บบประเมิ นผลตนเอง เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิ บ ัติงานในหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการปี ละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนําส่ งแบบประเมิน
ที่ เลขานุ การบริ ษทั เพื่อรวบรวมผลการประเมิ นและแจ้งคณะกรรมการได้รับทราบ เพื่อกําหนดแนวทาง
ปรับปรุ งในการทํางานต่อไป
ค่าตอบแทนของกรรมการ
• บริ ษทั ฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย
แนวทางและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน และหาก
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พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เดิม ให้นาํ เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณา เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
• คณะกรรมการได้รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดง
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และงบการเงินของบริ ษทั ฯ
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
• คณะกรรมการจะส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับ
ดูแลกิจการของบริ ษทั ฯเพื่อเป็ นการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง โดยส่ งเข้าอบรมหลักสู ตรต่างๆ ของ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
• ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั ฯ จะจัดเอกสารและข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ต่างๆ ให้แก่กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่ทุกครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีโครงสร้างที่เป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบไปด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ ง
เป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 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 2559

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรื อมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี
และการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงั นี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบ
บัญ ชี ภ ายนอก และผูบ้ ริ ห ารที่ รั บ ผิด ชอบจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ทั้ง รายไตรมาสและประจํา ปี คณะกรรมการ
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ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิ จ ารณา คัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ง บุ ค คลซึ่ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ทํา หน้า ที่ เ ป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึ งถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็ นเกี่ ย วกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอาํ นาจในการดําเนิ นการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาํ เป็ นในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้แก่
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(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี
หน้า ที่ ร ายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่ อ คณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย
ลําดับ
1
2
3

นายอเนก
ดร.สุ ภสร
นายสมชาย

รายชื่อ
คําชุ่ม
ชโยวรรณ
ชินธรรมมิตร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ษ ัท ฯครั้ งที่ 4/2555 เมื่ อ วัน ที่ 19 เมษายน 2555 ได้มี ม ติ กาํ หนดขอบเขตและอํา นาจหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ดงั นี้
1. สรรหาผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
ในกรณี ที่ตาํ แหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในกรณี ที่เห็นสมควร
ให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4. กําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรั บผิดชอบและเปรี ยบเที ยบได้กบั ระดับที่ ปฏิ บตั ิ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละ
คน และหากพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ควรให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากมติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ให้ นํา เสนอเรื่ อ งต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
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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
สุ จิภิญโญ
ชินธรรมมิตร์

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

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริ หาร ไว้ดงั นี้
11. ดําเนิ นกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯทุกประการ
12. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิ ศทาง และกลยุทธ์ การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ กําหนดแผนการเงิ นงบประมาณ การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกํากับดูแล
ให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้ าหมาย
13. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่ จ ะนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาและอนุมตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯและให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราว
ต่อไป
14. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิ การใช้จ่ายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การจัดซื้ อทรัพย์สิน วัตถุดิบ
เครื่ องจักร ยานพาหนะ การประมูลงานฯลฯ ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิ บล้าน) บาท และ
อนุมตั ิวงเงินสําหรับการจัดซื้ อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิ บล้าน)
บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
15. อนุ มตั ิการใช้จ่ายเงิ นลงทุนที่ สําคัญๆ ที่ ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่ จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
16. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ หรื อการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การ
คํ้าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ
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17. เป็ นคณะที่ ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ ยวกับนโยบายด้านการเงิ น การตลาด การบริ หารงานบุ คคล และด้านการ
ปฏิบตั ิการอื่นๆ
18. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิกจ้าง
19. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอํา นาจเพื่ อ ให้บุ ค คลดัง กล่ า ว มี อ าํ นาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิ ก ถอน เปลี่ ย นแปลง หรื อ แก้ไ ข บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบอํา นาจ หรื อ อํา นาจนั้น ๆ ได้ต ามที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
เห็นสมควร
20. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํา นาจของคณะกรรมการบริ ห ารจะไม่ ร วมถึ ง การอนุ ม ัติ ร ายการใดที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง หรื อ รายการใดที่ ค ณะ
กรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั
ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกําหนด
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
ดังนั้นคณะกรรมการมี นโยบายที่ จะเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งด้านการเงิ นและมิ ใช่ ดา้ นการเงิ น ซึ่ งเกี่ ยวกับธุ รกิ จและผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯ ที่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วนเพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลาและแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนิ นงานที่แท้จริ ง
ของบริ ษทั ฯ
ในส่ วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่สื่อสารและเปิ ดเผย
ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวด้วยความโปร่ งใส ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาแก่ผถู้ ือหุ น้ นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
สื่ อมวลชน ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ ผ่านทางสื่ อต่างๆ ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยจะปรับปรุ งข้อมูลให้
เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ และจะพิจารณาให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
นอกจากนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกและเป็ นช่องทางการสื่ อสารให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนผูใ้ ห้ความสนใจในธุ รกิจบริ ษทั ฯ
สามารถติดต่อและให้ขอ้ เสนอแนะตลอดจนคําแนะนําต่อกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูบ้ ริ หารโดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ช่องทางการสื่ อสารผ่าน
คอลัมน์ “นักลงทุนสัมพันธ์” บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
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9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด

การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่กาํ หนดไว้โดยในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจาก
ตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกเป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับจํานวน 1 ใน
3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออกส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งไปอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งได้อีก บริ ษทั
ฯ จะจัดให้มีการเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นได้รับทราบทัว่ กันโดยแต่งตั้งกรรมการ
ผ่านที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ทั้งนี้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจ ารณาคัดสรรบุ ค คล ผูม้ ี คุ ณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณา โดยมีขอ้ บังคับไว้วา่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ดงั นี้
1. คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ประกอบด้ว ยกรรมการจํา นวนไม่ น้อ ยกว่ า 5 คน เลื อ กตั้ง โดยที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น
ทั้งนี้กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง หวัง ให้มี ก รรมการอิ ส ระ ที่ มี ค วามเป็ นมื อ อาชี พ มากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้ และต้อ งมี จ ํา นวน
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
3. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่กาํ หนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่ งใส ชัดเจน มีประวัติของบุคคลนั้น
โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. ต้องเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รับทราบทัว่ กัน
5. มีเลขานุ การบริ ษทั ฯ ทําหน้าที่ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
6. มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริ หารออกจากกันโดยชัดเจน
7. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ น้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ น
้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้ งนั้นในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลื อกตั้งในลําดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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8. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตําแหน่งหนึ่ งในสามถ้าจํานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสามสําหรับกรรมการ
ที่จะต้องลาออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯ นั้นให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออกส่ วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งโดยกรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้
9. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
้ ลงมติให้พน้ จากตําแหน่ง
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น
(5) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
10. ในกรณี ที่ ต ํา แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
อาจเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
สองเดื อ น บุ คคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั เหลื ออยู่ของ
กรรมการซึ่ งตนแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวน
กรรมการที่เหลืออยู่
11. ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่ พน้ จากตําแหน่ งยังคงอยู่รักษาการในตําแหน่ ง
เพื่อดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จาํ เป็ นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคาํ สั่ง
เป็ นอย่างอื่น ในกรณี ที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่งศาลคณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายในหนึ่ งเดือนนับแต่วนั พ้นจากตําแหน่ง โดยส่ งหนังสื อ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ วนั ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์
ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
12. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรของบริ ษทั ฯ นําข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญของบริ ษทั ฯ และยัง
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื อบุคคลอื่น รวมถึงการนําข้อมูลภายในไปใช้ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้วางแนวทางมี วิธีการป้ องกันการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผูบ้ ริ หารและบุคลากรของ
บริ ษทั ฯ ดังนี้
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1. บริ ษทั ฯ จะให้ความรู้ แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร เพื่อให้รับทราบถึ งหน้าที่ ในการรายงานการถือหลักทรั พย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่ องการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 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 ดเผยรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี และจัดส่ งสําเนารายงานนี้ ให้แก่บริ ษทั ฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงาน
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริ ษ ทั ฯ กําหนดห้า มกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร หรื อ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านของบริ ษ ทั ฯ ที่ ไ ด้รั บ ทราบข้อ มู ล ภายในเปิ ดเผยข้อ มู ล
ต่ อ บุ ค คลภายนอก หรื อ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห น้า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และควรละเว้น การซื้ อ ขายหุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯ ในช่ ว งเวลา
1 เดือนก่อนที่บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ งบการเงิน หรื อเผยแพร่ สถานะของบริ ษทั ฯ รวมถึงเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เป็ นสาระสําคัญ
อื่นๆ สู่สาธารณชน
4. กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้ นไตรมาส และ 60 วัน นับจากวันสิ้ น
งวดบัญชี
5. บริ ษ ัท ฯ กํา หนดให้ มี ก ารป้ องกัน การนํา ข้อ มู ล ของบริ ษ ัท ฯ ไปใช้ โดยกํา หนดห้ า มบุ ค คลของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ที่รู้ขอ้ มูลภายในซึ่ งเป็ นสาระสําคัญและยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน นําข้อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยยังหน่วยงานหรื อบุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการลงโทษสําหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์ จากการนํา ข้อ มู ล ภายในไปใช้ห รื อ นํา ไป
เปิ ดเผยจนทํา ให้บ ริ ษ ทั ฯ ได้รั บ ความเสื่ อ มเสี ย หรื อ เสี ย หาย โดยบริ ษ ัท ฯ จะประสานงานกับ หน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ลที่ เกี่ ย วข้อ ง
เพื่อดําเนินการตาม กฎหมายต่อไป
9.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ มีค่าสอบบัญชีในปี 2558 โดยแยกเป็ น
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จํานวนเงิน 615,000.00 บาท
(2) ค่าบริ การอื่น จํานวนเงิน 60,000.00 บาท
โดยในปี 2558 นายนริ ศ เสาวลัก ษณ์ ส กุ ล ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลขที่ 5369 บริ ษ ัท สํ า นัก งาน เอ เอ็ ม ซี จํา กัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
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9.6 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ

บริ ษทั ฯ มี การปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีสําหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนโดยบริ ษทั ได้ใช้แบบประเมิ นตนเอง
สําหรับการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ประกอบการจัดทําการเปิ ดเผยข้อมูล

ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย 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.สุ ภสร
นายสมชาย
นายเฉลิมชัย
นายเอนก
นายณรงค์
นายธนดล
นายชลัช

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

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ
5/5
4/5
3/5
-

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

คณะกรรม
การบริหาร

การเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้น

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
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
10.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม หรื อ Corporate Social Responsibility (CSR)
เป็ นอย่างมากและถือเป็ นเป้ าหมายหลักอันดับต้น ๆ ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ ได้วางนโยบายและจัดทําโครงการต่าง ๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม ไม่วา่ จะเป็ นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยูม่ ากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมีสุขภาพที่
ดีของชุมชน ตลอดจนการสื บสานวัฒนธรรมความเป็ นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิจกรรม
เพื่อสังคม การบริ จาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรมบริ ษทั ฯ จะวางเป้ าหมายโดยผสมผสานการใช้
ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่ วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิ ทธิ ผลมากที่สุด ทั้งนี้ ความสําเร็ จของแต่ละกิจกรรม
จะไม่เกิ ดขึ้ นจากการบริ จาคทรั พย์สินเท่านั้น แต่ยงั เน้นความมี ส่วนร่ วมของพนักงานในองค์กรและความร่ วมมื อของหน่ วยงาน
ภายนอก ตลอดจนความร่ วมมือของชุมชนอีกด้วย
แนวการดําเนินงานภายในองค์กรนั้น บริ ษทั จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนิ นโครงการต่าง ๆ โดยประกอบไป
ด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่ งจะเป็ นการรวบรวมความคิด การสื่ อสาร และการ
ดําเนินงาน เพื่อกําหนดรู ปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การออกแบบเพื่อกําหนดกิ จกรรม เป็ นการกําหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลที่ จะได้รับจากการ
ดําเนินโครงการนั้น ๆ
2. การดําเนิ นกิจกรรม เป็ นการกําหนดขั้นตอนการดําเนิ นงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามี ส่วนร่ วม และกําหนด
หน่วยงานภายนอกที่จะมีบทบาทร่ วม
3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดําเนิ นกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้หรื อ
ไม่อย่างไรและสื่ อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งและเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม
โดยบริ ษทั ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholders)
ตามหลักการดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลกิ จการที่ ดี และระเบี ยบปฏิ บตั ิของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
เพื่ อ นํา มาเป็ นปั จ จัย หลัก ในการเสริ ม สร้ า งองค์ก รให้ มี ร ะบบการบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บริ ษ ัท ฯ
มีนโยบายที่สาํ คัญ ดังนี้
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นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในปรัชญาการดําเนิ นธุ รกิจในด้านพาณิ ชย์ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ธํารงรั กษาไว้ซ่ ึ งคุณภาพ อาชี วอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครั ด รวมถึ งการบริ หารการจัดการ และการใช้
ทรัพยากรในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม เพียงพอ และอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อความมัน่ คง ความเจริ ญรุ่ งเรื องของกิ จการ คงไว้ซ่ ึ ง
ศักดิ์ศรี และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การดําเนิ นงานสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมาย ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนว
ทางการดําเนินงานดังนี้
• ดําเนิ นธุ รกิจเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงของลูกค้าด้วยความร่ วมมือร่ วมใจของพนักงาน และ
ผูร้ ั บ เหมาที่ ท าํ งานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้ร ะบบการจัด การด้า นคุ ณ ภาพ อาชี ว อนามัย ความปลอดภัย
สิ่ งแวดล้อม และความสามารถของห้องปฏิบตั ิการทดสอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ และข้อกําหนดของบริ ษทั ฯ ที่ได้ทาํ ความตกลงไว้กบั ภายนอกอย่างเคร่ งครัด
• ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องยึดถือและปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกําหนดและมาตรฐาน
ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
• พัฒนาระบบบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรให้เป็ นมาตรฐานสากลด้วยกระบวนการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และบริ การที่ดีเยีย่ มเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด
โดยยึดถือความปลอดภัยเป็ นหัวใจในการปฏิบตั ิงาน
• บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้ องกันความสู ญเสี ยในรู ปแบบต่างๆ อันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ
อัคคีภยั การบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทํางาน ทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหาย การละเมิดระบบรักษาความ
ปลอดภัย และการปฏิบตั ิงานที่ไม่ถูกวิธีและทําให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ถือเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานในการรายงานอุบตั ิเหตุ
อุบตั ิการณ์โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้
• จัดให้มีแผนควบคุมและป้ องกันเหตุฉุกเฉิ นในทุกพื้นที่ปฏิบตั ิการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิ น และสภาวะวิกฤตของ
องค์กร เพื่อเตรี ยมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉิ นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกล้น หรื อรั่วไหลของ
สารเคมีหรื อของเสี ย และมีการเตรี ยมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทําให้การดําเนิ นธุ รกิจหยุดชะงักและ/หรื อ
เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
• จัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทุกคน เพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่ อง
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
• จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความรู้ ค วามเข้าใจและเผยแพร่ ขอ้ มูลแก่พนักงาน ตลอดจนผูเ้ กี่ ย วข้อ ง
เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบตั ิและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนนําไปยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
• บริ ษ ทั ฯ มุ่งส่ งเสริ มและปลูกฝั งจิ ตสํานึ กทางด้านคุ ณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อ ม
ให้เ ป็ นวิ ถี ใ นการดํา เนิ น ชี วิ ต ประจํา วัน ของพนัก งาน โดยไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ทรั พ ย์สิ น และ
สิ่ งแวดล้อม
• บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่ จะมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังและต่อเนื่ องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยตระหนักถึง
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ความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่ งแวดล้อม และ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
• บริ ษัท ฯ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ สาธารณประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม โดยส่ ง เสริ มให้ บุ ค ลากร
ทุกระดับให้ความสําคัญ และมีส่วนร่ วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กบั ชุมชน ตลอดจนส่ งเสริ มองค์กรภาครัฐ
หรื อเอกชนที่มีภารกิจอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
นโยบายด้านการซ่อมบํารุ งทรัพย์สิน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านการซ่ อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
ทั้งหมดของโรงงานจะได้รับการบํารุ งรักษาอย่างเป็ นระบบ และได้รับการตรวจเช็คดูแลและบํารุ งรักษาตามช่วงระยะเวลาที่กาํ หนด
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ไม่เกิ ดความเสี ยหายในขบวนการผลิ ตและสามารถดําเนิ นการผลิ ตสิ นค้าได้ตาม
ข้อกําหนดของลูกค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิงานและจัดตั้งเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานตามนโยบายด้านการซ่ อม
บํารุ งทรัพย์สิน ดังนี้
• ควบคุมเวลาสู ญเสี ยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมในขบวนการผลิต ไม่ให้เกิน 1.5% ต่อเดือน
ของเวลาการผลิตในแต่ละส่ วนงาน ประกอบด้วย ส่ วนงานทําความสะอาดข้าวสาลี ส่ วนงานโม่แป้ งสาลี และส่ วน
งานผสมและบรรจุ
• วางแผนการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดของโรงงาน โดยกําหนด
ความถี่ ใ นการตรวจเช็ค และบํา รุ ง รั ก ษา ซึ่ งจัด ทํา เป็ นคู่ มื อ ในการทํา งาน ประกอบด้ว ย รายการบํา รุ ง รั ก ษา
ประจําวันและประจําสัปดาห์ โดยมีการจัดพนักงานเข้าตรวจสอบเครื่ องจักรแต่ละประเภทตามความถี่ที่ได้วางไว้
เช่น ตรวจสอบการหล่อลื่ นเครื่ องจักรที่ ใช้งานแบบสายพานลําเลียง โซ่ ลาํ เลียง ใช้น้ าํ มันเกี ยร์ ในการหล่อลื่ น
ใช้เฟื องโซ่ ขบั ใช้แบบลูกปื นเติมจารบีและใช้แบบลูกกลิ้งบด รายการบํารุ งรักษาประจําเดือน โดยมีการจัดทําการ
เปลี่ยนอะไหล่เพื่อบํารุ งรักษายืดอายุการใช้งานของเครื่ องจักรเป็ นประจําทุกเดือน แบ่งการทํางานออกเป็ น 2 ครั้ง
ต่อเดือน ครั้งละ 12 ชัว่ โมง และรายการบํารุ งรักษาประจําปี โดยจัดให้มีการเปลี่ยนอะไหล่เป็ นประจําทุกปี เพื่อ
บํารุ งรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่ องจักร โดยจัดทําในช่วงวันหยุดยาว แบ่งการทํางานออกเป็ น 2 ครั้งต่อปี
• จัด ทํา การตรวจเช็ ค สต็อ กอะไหล่ เ ครื่ อ งจัก รประจํา ทุ ก เดื อ น เพื่ อ ให้มี อ ะไหล่ สํา รองเพี ย งพอต่ อ เหตุ ก ารณ์
ที่จาํ เป็ นต้องใช้และเปลี่ยนอะไหล่
• ส่ งเสริ มให้พนักงานให้ความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดในการทํางานร่ วมกันในแผนกและกับฝ่ ายอื่นๆ เพื่อปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพของการทํางาน ความมัน่ คง และความปลอดภัยของบุคลากร
• ดําเนินการเพื่อให้เครื่ องจักรและอุปกรณ์มีประสิ ทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ เสี ยเวลาการหยุดการผลิตน้อยที่สุด
โดยคํานึงถึงความมัน่ คงและความปลอดภัยเป็ นสิ่ งสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะดําเนินการด้วยประสิ ทธิภาพสูงสุ ดทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและกําลังคนที่ใช้
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นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ ยึดถือนโยบายที่จะดําเนินการในรายการระหว่างกัน เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทวั่ ไป และเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
• คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็ นถึ งความ
เหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
• คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล การทํารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินที่สําคัญของ
บริ ษทั ฯ ตามมาตรฐานการบัญชีกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
• การทํารายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิ บตั ิตามภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย พ.ศ.2546 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ที่ ทจ.21/2551 จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่ งครัด
• ในกรณี ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจําเป็ นต้องทํารายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ น
หลัก และให้ทาํ รายการนั้นเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
นโยบายด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง
เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้างของบริ ษทั ฯ มีความรวดเร็ ว ถูกต้องประหยัด และรัดกุม เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตามข้อกําหนดอย่างถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ บริ ษทั ฯ จึงกําหนดนโยบายเพื่อเป็ น
แนวทางให้ผเู้ กี่ยวข้องปฏิบตั ิดงั นี้
• การจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้างจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ สู งสุ ด ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จํานวน เวลา
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่ งแวดล้อม ตามนโยบายคุณภาพ อาชี วอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ด้วย โดยการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้าง ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท นําเสนอ
ขออนุ มตั ิต่อกรรมการผูจ้ ดั การ หากมีมูลค่าเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป นําเสนอขออนุมตั ิต่อกรรมการผูจ้ ดั การ และ
ประธานกรรมการบริ หาร และการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้าง ที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องนําเสนอขอ
อนุ มตั ิต่อคณะกรรมการบริ หาร หากมีมูลค่าเกิน 10,000,000 บาท จะต้องนําเสนอขออนุ มตั ิต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
• ในการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้าง จะต้องสรรหา คัดเลือกผูข้ ายและผูร้ ั บจ้างเปรี ยบเที ยบกันไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อ
รักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ โดยหากวงเงินตํ่ากว่า 20,000 บาท อาจไม่ตอ้ งมีใบเสนอราคาก็ได้ แต่ตอ้ งมี
ข้อมูลสอดคล้องกับเอกสารใบขอซื้ อขอจ้าง
• หลักเกณฑ์ในการจัดทําสัญญา คือต้องมีวงเงินในการว่าจ้างตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท และมีระยะเวลาจัดจ้าง
ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป โดยผูร้ ับจ้างจัดทําสัญญา และแผนกที่ขอจัดจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบเนื้ อหาในสัญญา หากวงเงิน
ในการว่า จ้า งมากกว่า 1,000,000 บาท ผูร้ ั บ จ้า งจัด ทํา สั ญ ญา และ/หรื อ จัด จ้า งที่ ป รึ ก ษากฎหมายทํา สั ญ ญา
โดยแผนกที่ขอจัดจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา กรณี งานจัดจ้างบริ การรายปี จะต้องจัดทําสัญญาทุกงาน
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• จัดทํา และควบคุมเอกสาร อย่างถูกต้อง เป็ นระเบียบและโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้
• บริ ษ ทั ฯ จะต้องไม่ เอาเปรี ย บผูค้ า้ ซึ่ งในการใช้ดุล ยพินิ จ เกี่ ยวกับการจัดซื้ อ เช่ า หรื อ จัดจ้าง จะต้องคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ และความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในแง่ ท รั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท ฯ และความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในด้านชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์
• เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผูค้ า้ ตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ตอ้ งอยู่บนพื้นฐาน
ของความถูกต้อง ยุติธรรม และรักษาความลับของคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด
• ต้องปฏิบตั ิงานโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด และสมํ่าเสมอ
• ดําเนิ นการอย่างมีระบบ มีการวางแผนการดําเนิ นการล่วงหน้าที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
อันจะส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อผลิตภัณฑ์ และเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการจัดซื้ อหรื อการจัดจ้างอย่างเร่ งด่วน หรื อ
โดยปราศจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษัท ฯ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ พ นั ก งาน และผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้อ งใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อันประกอบด้วยวงจรเครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้ มข้อมูล และข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ เพียงพอเพื่อประโยชน์และ
ประสิ ทธิผลทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้นาํ มาเพื่อส่ งเสริ มกิจการของบริ ษทั ฯ พนักงานจะต้องไม่กระทําเพื่อประโยชน์
ส่ วนบุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
• ข้อมูลที่ได้บนั ทึกและเผยแพร่ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ
ที่จะต้องดูแลมิให้เกิดความเบี่ยงเบนความผิดทางกฎหมายหรื อละเมิดต่อบุคคลที่สาม
• การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานนั้น ให้คาํ นึงถึง Software ที่เป็ นมาตรฐานอันดับแรกก่อนที่จะทํา
การพัฒนา Software ภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
• เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุ นการใช้งานอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ การนําเครื่ องมื อและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้จะต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานที่ได้ผา่ นการอนุมตั ิและระเบียบปฏิบตั ิที่กาํ หนด
• เจ้าของข้อมูลจะต้องป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญทางธุ รกิจของตนเองจากการเข้าถึง
จากภายนอกหรื อการโจรกรรมและการบ่อนทําลาย เพื่อให้แน่ ใจว่าธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ดําเนิ นต่อไปได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยมีผลกระทบน้อยที่สุด
• มีวินยั ในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของบริ ษทั ฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริ ษทั ฯ และ
ผูอ้ ื่น อาทิเช่น ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิ ชอบ สร้างความเสี ยหายต่อชื่ อเสี ยงและ
ทรัพย์สิน รบกวนหรื อก่อความรําคาญต่อการทํางานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอม
แปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ ภาพ ข้อความ หรื อเสี ยงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุ รกิจส่ วนตัวหรื อ
การกระทําที่ผดิ กฎหมาย
• บริ ษทั ฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อ
สงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรื อมีเหตุอนั ควร เพื่อป้ องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
บริ ษทั ฯ
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นโยบายด้านการบัญชี
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่ งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็ นจริ ง ทันเวลาสมเหตุสมผล
และเชื่อถือได้ เพื่อเสนอต่อบริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ หน่วยงานของรัฐ และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่บุคลากรทุกระดับจะต้อง
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกําหนดทางการบัญชีและ
การเงินของบริ ษทั ฯ และหลักการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปอย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
• ความถูกต้องของการบันทึกรายการจะต้องถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีขอ้ จํากัดหรื อยกเว้น
บันทึกรายการตามความเป็ นจริ งตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ เป็ นไปตามระเบียบและข้อกําหนด
ต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุ รกิจจะต้องครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบที่
เหมาะสม
• รายงานทางการเงิ นและบัญชี ทุกประเภทของบริ ษทั ฯ จะต้องมี ความถูกต้องชัดเจน มี ขอ้ มูลที่เป็ นสาระสําคัญ
เพียงพอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป เป็ นไปตามระเบียบ
ของการเงินและการบัญชีของบริ ษทั ฯ พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการบัญชีและ
การเงินเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
รายการนั้นๆ
• การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ และหรื อต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทําบัญชี และบันทึก
ทางการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เช่นเดียวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบอื่นๆ
ของตน โดยต้องยึดหลักความซื่ อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่ อตรงในการดําเนินการที่เกี่ยวกับการบัญชีและ
การเงิน
นโยบายด้านการควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทํางานอย่างมีระบบ มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ
มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการประเมินและการบริ หารความ
เสี่ ยงที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิ ทธิภาพ เพื่อป้ องกันเหตุการณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้างความเสี ยหายให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ และพัฒนา
ให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้สึกร่ วมในอันที่จะปฏิบตั ิงานตามวิธีปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และพร้อมที่จะให้บริ ษทั ฯ ประเมินและตรวจสอบการทํางานได้ตลอดเวลา โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี้
• กําหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารทุกระดับชั้นที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการทํางาน
ภายในหน่ วยงานของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และถูกต้องตามระเบี ยบการปฏิ บตั ิ งาน โดยมี ระบบการควบคุ ม
ภายในที่ รัดกุมสามารถตรวจสอบได้ และทุ กหน่ วยงานจะต้องจัดทําคู่มือกําหนดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานเป็ น
บรรทัดฐานสําหรับการดําเนิ นกิจการในส่ วนงานที่อยู่ในความดูแลของตน โดยถือปฏิบตั ิตามนโยบายคุณภาพ
ของบริ ษทั ฯ
• กําหนดให้แต่ละหน่ วยงานมี การประเมินความเสี่ ยงในงานที่ ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลด
ผลกระทบหรื อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ต้องการให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่ วมใน
การประเมินและควบคุมความเสี่ ยงโดยทัว่ กัน เพื่อช่วยป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
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• ผูต้ รวจสอบภายในรับผิดชอบโดยตรงในเรื่ องการประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
ระบบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและปั จจัย
ความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
นโยบายเรื่ องผลประโยชน์ที่ขดั แย้ง
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจอยูบ่ นหลักการที่วา่ พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ ดังนั้นการ
กระทําและการตัดสิ นใจใด ๆ จะต้องปราศจากอิทธิ พลของความต้องการของส่ วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่นอ้ ง หรื อของบุคคล
อื่นที่รู้จกั เป็ นส่ วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีของบริ ษทั ฯ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิงาน
ให้เต็มเวลาให้แก่บริ ษทั ฯ อย่างสุ ดกําลังความสามารถ โดยไม่เบี ยดบังเวลาในงานไปทําธุ รกิ จ อื่ นใดภายนอกที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
การนําข้อมูลของบริ ษทั ฯ ไปเปิ ดเผยให้กบั บุคคลอื่น อันนําไปสู่ การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว หรื อ
พวกพ้อง ถือว่าเป็ นการกระทําที่ขดั ต่อนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กัน ตัวอย่างเช่น การให้ขอ้ มูลกิจกรรมการดําเนินงาน หรื อ
แผนการในอนาคตของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปกป้ องรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ ขณะเดียวกันก็จะให้มีการจํากัดขอบเขตแห่ ง
เสรี ภาพในกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรทุกระดับให้นอ้ ยที่สุด เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆ บริ ษทั ฯ จึงกําหนดข้อพึง
ปฏิบตั ิดงั นี้
• การจัดหาผลิตภัณฑ์ ให้ บริ ษัทฯ
ในกรณี ที่บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ คนใดมีบุคคลในครอบครัวเป็ นพนักงาน หรื อเจ้าของกิจการที่เป็ นลูกค้า
ผูค้ า้ /ผูข้ าย หรื อคู่แข่งและบุคลากรของบริ ษทั ฯ ผูน้ ้ นั มีส่วนร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั แย้ง
• สิ่ งบันเทิงและของขวัญ
บุคลากรทุกระดับไม่ควรจะรับสิ่ งบันเทิง ของขวัญ ตัว๋ โดยสาร บัตรชมกีฬา ตัว๋ อื่นๆ ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน
ที่พกั รับรอง หรื อข้อเสนอที่ให้เป็ นการเสนอส่ วนตัวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนในบริ ษทั ฯ หรื อ
อาจจะทําให้บุคคลผูน้ ้ นั ต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์ผลประโยชน์ที่ขดั กัน
นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ
บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ พึงรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนําไปสู่ การ
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว หรื อพวกพ้องในทางมิชอบ เช่นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ น้ ความลับทางการค้า
สู ตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่ งถือเป็ นสิ ทธิของบริ ษทั ฯ การป้ องกันข้อมูลประเภทนี้ มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อความสําเร็ จของบริ ษทั
ฯ รวมทั้งมี ความสําคัญต่อความมัน่ คงในอาชี พการงานของทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปใน
แนวทางที่จะไม่เกิดผลเสี ยหายต่อธุ รกิจและชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ จึงกําหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูล
ภายในดังนี้
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• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่บริ ษทั ฯ มีไว้กบั คู่สัญญา ถือเป็ นความลับที่ไม่อาจเปิ ดเผยให้บุคคลอื่น
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ฯ และคู่สัญญา
• การใช้ขอ้ มูลภายในร่ วมกันของพนักงาน ต้องอยูใ่ นกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ เท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบ
หมายเท่านั้น
• จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริ ษทั ฯ ภายในฝ่ าย/แผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้อมูลภายในที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ เปิ ดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการ
และระบบควบคุมนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ด้วย
• ให้ถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาในลําดับขั้นต่างๆ จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหล
ของข้อมูลและข่าวสารที่สําคัญของบริ ษทั ฯ ออกสู่ ภายนอก โดยพนักงานในสายงานของผูบ้ งั คับบัญชาของตน
ก่อนการเผยแพร่ ขอ้ มูลอย่างเป็ นทางการของบริ ษทั ฯ พนักงานที่เปิ ดเผยข้อมูล และข่าวสารที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ
ออกสู่ บุคคลภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการจะได้รับการพิจารณามาตรการทางวินยั ตามระเบียบของ
บริ ษทั ฯ และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
• การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ก่อนออกไปสู่ ภายนอกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเองหรื อมอบหมายให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นผูใ้ ห้หรื อผูต้ อบ
นโยบายเกี่ยวกับการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยแจ้งผ่านทางเลขานุการบริ ษทั เพื่อ
การรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุ กครั้ งที่ มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรั บโอนหลักทรั พย์แก่ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
• ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินราย ไตรมาส
และงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
• ในฐานะของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การใช้ขอ้ มูลภายในต้องดําเนินการให้มีความ
เสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็ นการป้ องกันการกระทําผิดกฎหมายของ
บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ และครอบครัวที่ได้รับทราบ หรื ออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน บริ ษทั ฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทําการซื้ อขายหุ น้ หรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อ หรื อขาย หรื อเสนอซื้ อ/
เสนอขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรื อผ่านนายหน้าในขณะที่ยงั ครอบครองข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนอยู่ โดยบริ ษทั ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็ นการซื้ อขายหลักทรัพย์เพื่อเกร็ งกําไร
หรื อเพื่อสร้างความได้เปรี ยบให้กบั บุคคล หรื อกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง
• เพื่อให้การปฏิ บ ัติตามนโยบายเป็ นไปด้วยความเรี ย บร้ อ ย บริ ษ ทั ฯ จะจํากัดการเข้าถึ งข้อ มูลที่ ไม่ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผูเ้ กี่ยวข้องเท่านั้น โดยจัดระดับความปลอดภัยในที่ทาํ งานเพื่อป้ องกันการรั่วไหลของ
ข้อมูล และขอให้เจ้าของข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนกําชับผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการรักษา
ความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด
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• สําหรั บการใช้ขอ้ มูลภายในในทางมิชอบดังกล่าวข้างต้น ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกลงโทษทางวินัย และ/ถือ กฎหมายแล้ว
แต่กรณี
นโยบายด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็ นปั จจัยหลักที่สาํ คัญและมีคุณค่ายิง่ ต่อความสําเร็ จ ความก้าวหน้า และความเจริ ญเติบโต
อย่างมัน่ คง บริ ษทั ฯ จึงมุ่งดําเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้มีความเป็ นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการ
วิชาการ และวัฒนธรรมการทํางานจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานที่ทนั สมัยอย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
การทํางานในระดับเที ยบเคี ยงได้กบั ธุ รกิ จลักษณะเดี ยวกัน อี กทั้งสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทํางานที่ ดีและมี ความ
ปลอดภัยต่อชี วิตสู งสุ ด พนักงานจึ งควรปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบ
โดยถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
องค์ประกอบของนโยบายด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้แก่
• การสรรหาทรั พยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายที่จะให้มีความมัน่ คง ในการจ้างงานสําหรับพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยคํานึงถึง
ความจําเป็ นของตํา แหน่ งงานตามแผนอัตรากําลัง การเปิ ดโอกาสให้พนักงานภายในที่ มี ความสามารถและ
เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่ตอ้ งการก่อน และให้ความยุติธรรมเพื่อคัดเลือกผูท้ ี่มีพ้ืนฐานความรู้ มีความสามารถ
และทัศนคติที่ดี บรรจุในตําแหน่งว่างที่บริ ษทั ฯ ต้องการรับเข้าทํางาน
• การจ่ ายค่ าตอบแทนให้ พนักงานและสวัสดิการต่ างๆ
บริ ษทั ฯ มี ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่ เทียบเคียงกับธุ รกิจอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตรวจสุ ขภาพประจําปี เงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย
เงิ นช่วยเหลืองานอุ ปสมบท เงิ นช่วยเหลืองานมงคลสมรส เงิ นช่ วยเหลือค่าคลอดบุ ตร และเงิ นช่ วยเหลืองาน
ฌาปนกิ จ ทั้ง นี้ เงิ น เดื อ นของพนัก งานจะแตกต่ า งกัน ซึ่ งขึ้ น อยู่กับ ความสํา คัญ ของตํา แหน่ ง งาน และความ
รับผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนในกรณี ปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของฐานะการเงินของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นที่ตอ้ งให้พนักงานทํางานล่วงเวลาในบางครั้ง โดยพิจารณาตามความจําเป็ น
จริ งๆ เพราะบริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุ นให้พนักงานต้องทํางานล่วงเวลา แทนที่จะได้พกั ผ่อนร่ างกายและจิตใจ การ
ทํางานล่วงเวลาแต่ละครั้งจะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
บริ ษ ัท ฯ ต้อ งการให้พ นัก งานมี ค วามมั่น คงในการดํา เนิ น ชี วิ ต ทั้ง ในระหว่า งการปฏิ บ ัติ ง านและ
เมื่อสิ้ นสุ ดความเป็ นพนักงานแล้ว โดยได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นการสะสมทรัพย์ร่วมกันระหว่าง
พนักงานและบริ ษทั ฯ
• การประเมินผลการปฏิ บัติงาน
บริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสู งสุ ด การขึ้นเงินเดือนประจําปี จะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าวเป็ นบรรทัดฐาน
ความก้าวหน้าในเงิ นเดื อนของพนักงานย่อมขึ้นอยู่กบั ผลการปฏิ บตั ิงาน และความสามารถของพนักงานที่ จะ
ได้รับการเลื่อนขั้น
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• วินัยและโทษทางวินัย
บริ ษ ทั ฯ มี เจตนาที่ จ ะปฏิ บ ัติต่อ พนักงานทุ กคนด้วยความเข้าใจดี ความเห็ นใจ และด้วยขันติ ธ รรม
อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ จําต้องรักษาไว้ซ่ ึ งความมีวินยั ในเรื่ องของการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคนภายในขอบเขต
อันสมควร ซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นเพื่อการรักษาความสงบในการพิจารณามาตรการทางวินยั นั้น จะกระทําโดยยึดหลัก
ให้มีการสอบสอนแสวงหาข้อเท็จจริ งที่แวดล้อมแต่ละกรณี โดยตั้งอยูบ่ นรากฐานของความยุติธรรม บริ ษทั ฯ เชื่อ
ว่าวัตถุ ประสงค์ข องการมี ม าตรการทางวินัย ก็เ พื่อ ให้พนักงานประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ตนให้ส อดคล้อ งกับ ระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ และเพื่อแก้ไขการประพฤติปฏิบตั ิที่ผดิ ให้ถกู ต้อง
• วิธีการร้ องทุกข์
บริ ษทั ฯ จะจัดสภาพการทํางานโดยทัว่ ๆ ไปภายในบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกับ
ความประสงค์ของพนักงาน ไม่เกิดข้อขัดแย้งอย่างใดๆ ขึ้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิอาจจะมีขอ้ ขัดแย้งเกิดขึ้น
ได้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ก็มีความปรารถนาที่ จะได้รับทราบถึงความรู้สึกของพนักงานโดยละเอียดและฉับพลัน ฉะนั้น
บริ ษทั ฯ จึงขอความร่ วมมือจากพนักงานแจ้งข้อขัดแย้งของตนแก่ผบู้ งั คับบัญชา ซึ่ งจะทําหน้าที่ให้คาํ แนะนํา หรื อ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพนักงานตามความเหมาะสมโดยเร็ ว
• การสื่ อข่ าวสารพนักงาน
พนักงานจะได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารโดยรวดเร็ ว และถูกต้องในเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ฯ และหน้าที่พนักงานปฏิบตั ิ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ พึงปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงข่าวสารในเรื่ องต่างๆ จากพนักงานอัน
เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อร่ วมกันปฏิบตั ิภารกิจ
ให้บรรลุเป้ าหมายด้วยดี
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีวิธีการและช่องทางการสื่ อข่าวสารสองทิศทางเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสื่ อ
ด้วยความรวดเร็ ว
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผูท้ ี่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชางาทุกระดับมีบทบาทอันสําคัญยิง่ ในฐานะเป็ นผูถ้ ่ายทอด และ
รับทราบถึงบรรดาข่าวสารต่างๆ
• ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน และความมัน่ คงปลอดภัยของโรงงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน ฝ่ ายจัดการ และ
ผูบ้ งั คับบัญชา งานทุกระดับมีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน กําหนด
วิธีการทํางานที่ปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ตลอดจนให้การศึกษาอบรมแก่พนักงาน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจอันที่จะทํางานโดยมีความปลอดภัย
พนักงานทุกคนมี หน้าที่ ที่ จะต้องศึ กษาเรื่ องความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิ บตั ิตามวิธีการต่างๆ ที่
กํา หนดไว้ และใช้อุ ป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายที่ จัด ไว้ ตลอดจนการบอกกล่ า วให้ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาได้ท ราบถึ ง
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น เพื่อดําเนินการแก้ไข
• การสิ ้นสุ ดการจ้ าง และการจ่ ายผลประโยชน์
การจ้างอาจสิ้ นสุ ดโดยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาของบริ ษทั ฯ หรื อของพนักงานเองก็ได้ ในการ
สิ้ นสุ ดการจ้างงาน บริ ษทั ฯ จะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงจะได้รับตามสิ ทธิ ที่ระบุไว้ในระเบียบของบริ ษทั ฯ
แต่ไม่วา่ กรณี ใดจะต้องไม่นอ้ ยกว่าสิ ทธิที่พนักงานจะพึงได้รับตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย
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นโยบายด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร
บริ ษ ทั ฯ มุ่ งมั่น ที่ จ ะพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์จ ากข้า วสาลี ให้มี คุ ณภาพ สะอาด ปลอดภัย ตามข้อ กํา หนดกฎหมายอาหาร และ
สอดคล้องตามบทบัญญัติศาสนาอิ สลาม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การจัดการมี คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยด้านอาหาร และตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํา “นโยบายด้านคุณภาพ และความ
ปลอดภัยอาหาร” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ชดั เจนดังนี้
• ติดประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ดา้ นคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เช่น การอัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย
อาหาร
• อบรมขั้นตอนการปฏิบตั ิ งานและสุ ขลักษณะที่ดีในการปฏิ บตั ิงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและตาม
บทบัญญัติศาสนาอิสลามให้พนักงานทราบและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งคัด รวมถึงการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการ
ฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง
• กําหนดให้มีการประชุ มทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค์ความปลอดภัยอาหารและประเมินผลกิจกรรม การ
ทวนสอบทั้งองค์กร
• มีการตรวจติดตามการปฏิบตั ิงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมายอาหาร เพื่อให้ระบบคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารและตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
• นําเทคโนโลยีทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การบํารุ งรักษา การตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้การผลิตดําเนิ นการ
อย่างต่อเนื่องมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถตรวจสอบได้
นโยบายด้านการผลิต
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อกําหนดกฎหมายอาหาร และสอดคล้อง
ตามบทบัญ ญัติ ข องศาสนาอิ ส ลาม ด้ว ยการใช้เ ครื่ อ งจักรอุ ป กรณ์ ที่ ท ัน สมัย ลดการเกิ ด มลภาวะทางสิ่ ง แวดล้อ ม รวดเร็ ว และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจของลู ก ค้า อย่า งต่ อ เนื่ อ ง และเพื่ อ ให้ก ระบวนการผลิ ต ดํา เนิ น การผลิ ต ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ ทางบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํา “นโยบายการผลิต” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ชดั เจนของบริ ษทั
• เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งควบคุม ปรับปรุ งและพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตตาม
มาตรฐานระบบ ISO 22000: 2005 GMP HACCP และ HALAL
• เพิ่มคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพการทํางาน โดยการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรระดับปฏิบตั ิการในกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ด้วยการฝึ กทักษะและความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในการทํางาน โดย
จัดให้มีการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ตลอดจนส่ งเสริ มการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
• เพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยการศึกษาวิเคราะห์เครื่ องจักรอุปกรณ์เครื่ องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
• ควบคุมดูแลการเพิ่มประสิ ทธิภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งป้ องกันและควบคุมการสูญเสี ยอย่างมีระบบและจัดทํา
รายงานอย่างต่อเนื่อง
• จัด ให้มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ อย่า งมี ร ะบบ เพื่ อ วางแผนการผลิ ต ให้ส อดคล้อ งกับ สภาวะเศรษฐกิ จ และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามข้อตกลงที่ทาํ ไว้
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• กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Objective) ในทุกส่ วนงานของการ
ผลิตเพื่อควบคุมการทํางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
นโยบายการรับหรื อให้ของขวัญ
บริ ษทั ฯ กําหนดให้การรับ หรื อให้ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดเป็ นไปตามการกระทําในวิสัยที่สมควร แต่
ต้องไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของบริ ษทั จึงกําหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี้
• ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ/หรื อครอบครั ว เรี ยกร้ องหรื อรั บของขวัญทรั พย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจาก
ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า ผูค้ า้ / ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุน หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ไม่ว่า
ในกรณี ใด ซึ่ งอาจมีผลต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานด้วยความลําเอียง หรื อลําบากใจ หรื อเป็ นผลประโยชน์ที่
ขัดกันได้
• บริ ษทั ฯ จะใช้ดุลยพินิจในการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ไม่เกิ น
สมควร หรื อฟุ่ มเฟื อย หรื อผิดธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงาม หรื อกฎหมายของประเทศไทย หรื อของท้องถิ่นที่
บริ ษทั ฯ ไปลงทุนด้วย
• บริ ษทั ฯ จะได้แจ้งเตือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับการรับของขวัญทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดอย่างสมํ่าเสมอ
และจะแจ้งให้ผรู้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า ผูค้ า้ /ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุนหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ดว้ ย
(2) การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมตั ิโครงการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และให้เผยแพร่ ดงั นี้
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณธุ รกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ พร้อมทั้งข้อกําหนดในการดําเนินการที่
เหมาะสม เพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุ รกิจ และเพื่อให้การตัดสิ นใจและการดําเนิ นการทางธุ รกิจที่อาจมี
ความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํา “นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ”
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คํานิยามตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
การคอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสิ นบน การใช้ตาํ แหน่ง หน้าที่ และ/หรื อการใช้ขอ้ มูลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่การงานของบริ ษทั ฯ ไปกระทําการใดๆ ที่เป็ นการเอื้อประโยชน์ให้กบั ตนเอง พวกพ้อง และ/หรื อผูอ้ ื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สิน
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่วา่ จะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม รวมถึงการกระทําใดๆ ที่ขดั หรื อแย้งกับจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ยกเว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ
ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทําได้
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แนวทางในการปฏิบัตงิ านตามนโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ ดําเนินการหรื อยอมรับหรื อให้การสนับสนุนการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงผูร้ ับจ้าง หรื อผูร้ ับจ้างช่วง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ต้องแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อ
ซัก ถาม ให้ป รึ ก ษากับ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาหรื อ บุ ค คลที่ ก าํ หนดให้ท าํ หน้า ที่ รั บ ผิด ชอบเกี่ ย วกับ การติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ และกําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ นี้ อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกําหนด
ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. นโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่น เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และเป็ นหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่ งมอบหรื อผูร้ ับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ เพื่อให้การดําเนินการด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บรรลุตามนโยบายที่กาํ หนด
3. บริ ษทั ฯ จะพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบตั ิดา้ น
ศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และส่ งเสริ ม
สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานเพื่อปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
4. บริ ษทั ฯ ไม่กระทําหรื อสนับสนุ นการให้สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยูภ่ ายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการ
บริ จาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่ งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรื อเอกชนดําเนิ นการที่
ไม่เหมาะสม
5. เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุ นการให้หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุ นต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู นําไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
6. บริ ษ ทั ฯ จัดให้มี การควบคุ มภายในที่ เ หมาะสม
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้ อ

สมํ่า เสมอ เพื่อ ป้ องกันไม่ ให้พนักงานมี การปฏิ บ ัติที่ ไม่ เหมาะสม

7. บริ ษทั ฯ จัดให้ความรู้ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อส่ งเสริ ม
ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่ อให้เห็นความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยง ให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม
ทันสมัย มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และถูกต้องแม่นยํา
9. บริ ษ ัท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสื่ อ สารที่ ห ลากหลายช่ อ งทาง เพื่ อ ให้ พ นัก งานและผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งสามารถแจ้ง เบาะแส
อันควรสงสัย โดยมัน่ ใจได้วา่ ผูแ้ จ้งเบาะแสได้รับการคุม้ ครองโดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็ นธรรม หรื อกลัน่ แกล้ง
ด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
10. นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ นี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรื อการคัดเลือกบุคคลากร
การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกําหนดให้
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาทุ ก ระดับ สื่ อ สารทํา ความเข้า ใจกับ พนักงาน เพื่ อ ใช้ใ นกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ใ นความรั บ ผิด ชอบและ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
รับรองความถูกต้อง...................

หน้า 72

แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

(3) การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริ ษทั ฯ ได้ยึดมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความความโปร่ งใส เคารพกฎหมายด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยสนับสนุ นให้ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามหลักด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยสําคัญขององค์กร
และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังนี้
บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นธุ รกิ จด้วยการเคารพและสนับสนุ นให้พนักงานใช้สิทธิ ของตนในฐานะพลเมื องโดยชอบตาม
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สนับ สนุ นและเคารพในการปกป้ องสิ ท ธิ ม นุ ษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแ ลมิ ให้ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั ฯเข้าไปมี ส่ วน
เกี่ ย วข้อ งกับ การล่ ว งละเมิ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เช่ น ไม่ ส นับ สนุ น การบัง คับ ใช้แ รงงาน ต่ อ ต้า นการใช้แ รงงานเด็ ก
เป็ นต้น
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องทําความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนโดยตรง และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
บริ ษทั ฯ รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางานฯลฯ ไม่กระทําการอัน
ล่วงละเมิดโดยเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผูน้ ้ นั และเป็ นไป
ตามระเบียบบริ ษทั ฯหรื อตามกฎหมาย
ส่ งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตทํางานและชี วิตส่ วนตัว และส่ งเสริ มให้พนักงานมีโอกาส
บําเพ็ญประโยชน์ ทําความดีเพื่อสังคมส่ วนรวมทั้งการปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียม
จัดให้มีระบบการทํางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทาํ งานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน เพื่อ
ความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกร ทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมสําหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
จัดให้มีการดูแลเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจําปี การทํางานล่วงเวลาที่สม
เหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นและสมควรเป็ นต้น
- ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่อสิ ทธิ ไม่วา่ จะเป็ นทางกาย
วาจา หรื อการกระทําต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของสิ ทธิ ของมนุ ษยชนได้แก่ เชื้อชาติ สี ผิว เพศ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทาง
การเมือง หรื อความเชื่ออื่นใด ความบกพร่ อง/พิการทางร่ างกายและจิตใจ หรื อแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทาํ ให้
เดือดร้อน รําคาญใจ และเกิดความเสี ยหาย
โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อนําความรู ้ที่ได้รับมาใช้พฒั นา
ต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบตั ิ และกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดฝึ กอบรม เรื่อง
ความรู้ พนื้ ฐานระบบมาตรฐาน ISO 22000 & GMP / HACCP
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ได้มีความพร้อม ความรู้
ความเข้าใจ นําไปใช้ในการจัดระบบคุณภาพได้อย่างถูกต้อง และ
เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ดต่อองค์กร
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บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิล ล์ จํ า กัด (มหาชน) จั ด อบรม เรื่ อ ง
“พัฒนาตลาดฮาลาล สู่ ตลาดการค้ าเสรี (ประชาคมอาเซียน)
วัตถุ ประสงค์ : เพื่อให้ผูอ้ บรมมี ความรู้ ความเข้า ใจในการ
นําไปใช้งานในกระบวนการผลิตตามหลักของศาสนาอิสลาม
มี ศั ก ย ภ า พ ด้ า น วิ ช า ชี พ ต ร ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผูป้ ระกอบการ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “พิษภัยจาก
ยาเสพติด และสิ ทธิประโยชน์ ของประกันสั งคม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจใน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด ไม่ให้แพร่ ขยายสู่ สถาน
ประกอบการ เป็ นการช่วยลดจํานวนลูกจ้างที่ติดยาเสพติดให้มาก
ที่สุด ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวติ ที่ดี

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “การ
อบรมและซ้ อมแผนฉุกเฉิน กรณีหม้ อแปลงไฟฟ้าระเบิด”
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ใน
การปฏิ บตั ิ ตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิ นของแต่ละบุ คคล เป็ น
การรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ องความ
ปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ทาํ งานและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้
พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางานและสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการทํางาน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตรวจสุ ขภาพ
ประจําปี 2558
วัตถุ ประสงค์ : เพื่อ ป้ องกันไม่ ให้ลูกจ้างมี สุข ภาพที่ ผิดปกติ ลด
ความเสี่ ยงที่จะเกิ ดขึ้ นต่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร ป้ องกัน
การแพร่ กระจายของเชื้อโรค
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(4) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที่มีอายุต่าํ กว่า 15 ปี ไม่มีการ
ใช้แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรื อ แรงงานทาส และการค้ามนุษย์
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผูร้ ับเหมา และผูม้ าเยีย่ มชมกิจการบริ ษทั ฯ
โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมดังนี้
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสู ตร
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ให้ ค วามรู้ กับ คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํา งาน ได้นํา
ความรู้ที่ได้รับไปบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบาย
ความปลอดภัย
(5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริ ษทั ฯ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิตตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต
จนถึงผลิตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้ายก่อนการส่ งมอบเพื่อให้การตรวจสอบเป็ นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยใน
กระบวนการรั บวัตถุดิบฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่ มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุ ก ๆ 2 ชั่วโมงสําหรั บกรณี ที่ซ้ื อแบบ เทกอง และเก็บ
ตัวอย่างจากรถทุกคันกรณี ซ้ื อเป็ น Container เพื่อนํามาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้าสําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ
ผลิตจะมีการสุ่ มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลูเตน ตรวจดูสีแป้ ง วิเคราะห์เชื้อจุลินทรี ย ์ และทํา Baking test
(นําแป้ งมาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ตามที่ลกู ค้าจะนําไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้ งที่ผลิตเรี ยบร้อยให้เก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ
สัตว์แมลง เช่น มอด เป็ นต้น โดยคณะกรรมการได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อให้ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดําเนินงาน โดยยึดเป็ น
ภาระหน้าที่และเป็ นวินยั ที่ทุกคนพึงปฏิบตั ิ สรุ ปได้ดงั นี้
- ให้บริ การที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
- เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ งโดยคํานึ งถึงประโยชน์
สําหรับลูกค้า
- ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
- ไม่ส่งมอบสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้วา่ สิ นค้าและบริ การนั้นๆ มีขอ้ บกพร่ องเสี ยหาย หรื ออาจเกิดอันตราย
ต่อผูบ้ ริ โภคได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐานที่กาํ หนดตกถึงมือลูกค้า
- ไม่ทาํ ให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การโดยดําเนิ นการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการ
ตอบสนองผลอย่างรวดเร็ ว
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-

รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่ งครัด รวมถึงไม่นาํ มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสิ นค้าและบริ การ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กบั ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง
รักษาสัญญาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ตอ้ งรี บ
แจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ไม่คา้ กําไรเกินควรเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ และไม่กาํ หนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมกับ
ลูกค้า

โดยในปี 2558 มีบริ ษทั ฯ ลูกค้า และเจ้าหน้าที่ เข้ามาตรวจประเมินระบบคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้
บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กั ด (มหาชน) จั ด กิ จ กรรม
“โครงการต้ อนรับกระชับมิตร”
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ สื่ อ มวลชนเข้า เยี่ ย มชม
โรงงานทั้งเฟส 1 และเฟส 2 เพื่อชมกระบวนการผลิตแป้ งสาลี
สร้างความเชื่อมัน่ และศักยภาพทางธุรกิจให้แก่สื่อมวลชน

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กั ด (มหาชน) จั ด กิ จ กรรม
“โครงการต้ อนรั บกระชั บมิ ต ร” โดยมี ดร.ชาญกฤช
เดชวิ ท ัก ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นผูใ้ ห้การต้อนรับผูถ้ ือหุน้
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
และรู้ จักที มผูบ้ ริ หาร เข้าชมกระบวนการผลิ ตแป้ งสาลี เพื่อ
สร้างความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจให้กบั ผูถ้ ือหุน้
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํ ากัด (มหาชน) เข้ ารั บ การตรวจ
ประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จาก บริษัท โออิชิ เทรดดิง้
จํากัด
วัตถุ ประสงค์ : เพื่อ รั บการตรวจประเมิ นกระบวนการผลิ ต
คุณภาพ และระบบบริ หารคุณภาพขององค์กร
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กั ด (มหาชน) เข้ า รั บ การตรวจ
ประเมิ น โรงงานและระบบคุ ณ ภาพ จาก บริ ษั ท พลัส พอยท์
จํากัด
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ รั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการผลิ ต
คุณภาพ และระบบบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจ
ประเมิ น โรงงานและระบบคุ ณ ภาพ จากบริ ษั ท นิ ป ปุ่ น
(ประเทศไทย) จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรั บการตรวจประเมิ นกระบวนการผลิ ต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการตรวจประเมิน
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 เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ความ
มั่น ใจในระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพด้า นความปลอดภัย อาหาร
ให้แก่ลกู ค้า
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการตรวจประเมิน
คุณภาพและเยี่ยมชมโรงงานจาก บริ ษัท ซี พีเอส (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ รั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการผลิ ต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

รับรองความถูกต้อง...................

หน้า 77

แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพและเยีย่ มชมโรงงานจาก บริษัท อายิโนะโมะ
โต๊ ะ โฟรเซ่ นฟู้ ดส์ (ประเทศไทย) จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับการตรวจประเมินกระบวนการผลิต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพและเยีย่ มชมโรงงานจาก บริษัท แม็คคอร์ มิค
(ประเทศไทย) จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับการตรวจประเมินกระบวนการผลิต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพและเยีย่ มชมโรงงานจาก บริษัท มโนราห์
อุตสาหกรรมอหาร จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับการตรวจประเมินกระบวนการผลิต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพและเยีย่ มชมโรงงานจาก บริษัท เค ซี แอล เท
รดดิง้ จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับการตรวจประเมินกระบวนการผลิต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการตรวจประเมิน
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 ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
คุ ณ ภาพและเยี่ ย มชมโรงงานจาก บริ ษัท นิ ว ลี่ เ ว็ค ส์ ฟู้ ดส์
(ประเทศไทย) จํากัด
วัตถุ ป ระสงค์ : เพื่อ รั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการผลิ ต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กั ด (มหาชน) รั บ การตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพและเยี่ ย มชมโรงงานจาก บริ ษั ท ศรี ฟ้ า
โฟรเซนฟู้ ด จํากัด
วั ตถุ ประสงค์ : เพื่อ รั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการผลิ ต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการตรวจประเมิน
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
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กั ด (มหาชน) รั บ การตรวจ
ประเมินคุ ณภาพและเยี่ยมชมโรงงานจาก บริ ษัท อาร์ แอนด์
บี ฟู้ ด ซัพพลาย จํากัด
วัตถุ ประสงค์ : เพื่อ รั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการผลิ ต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กั ด (มหาชน) รั บ การตรวจ
ประเมินคุณภาพและเยี่ยมชมโรงงานจาก บริ ษัท ไทยรอแยล
ฟรอเซนฟู๊ ด จํากัด
วัตถุ ประสงค์ : เพื่อรั บการตรวจประเมินกระบวนการผลิต
คุณภาพ และระบบการบริหารคุณภาพขององค์ กร

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและ
กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติตอ้ นรับคณะเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั
เฟิ ร์ ส สตาร์ ช อิ นเตอร์ เ นชั่น แนล จํากัด เข้า ตรวจประเมิ น
โรงงาน และระบบคุณภาพต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้ งสาลี
ตลอดจนขบวนการผลิตแป้ งสาลี

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กั ด (มหาชน) รั บ การตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพโรงงานและระบบคุ ณ ภาพ จาก บริ ษั ท
บางกอก อินเตอร์ ฟู๊ด จํากัด
วัตถุ ประสงค์ : เพื่อ รั บ การตรวจประเมิ น กระบวนการผลิ ต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กัด (มหาชน) รั บ การตรวจ
ประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท อุตสาหกรรม
แป้ งไทย จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับการตรวจประเมินกระบวนการผลิต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจ
ประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท อุตสาหกรรม
แป้ งไทย จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับการตรวจประเมินกระบวนการผลิต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กัด (มหาชน) รั บ การตรวจ
ประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริ ษัท เพรซิ เดนท์
เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับการตรวจประเมินกระบวนการผลิต
คุณภาพ และระบบการบริ หารคุณภาพขององค์กร

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและ
กรรมการผู้ จั ด การ และคุ ณ แววตา เนตร์ พั น ธ์ ผู้ ช่ วย
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุ การบริ ษัท เข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมบริ ษ ัท จดทะเบี ย นพบผูล้ งทุ น (Opportonity
Day) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ แก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นัก
ลงทุน และสื่ อมวลชนที่มาร่ วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
กําหนดจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงิน
ทุก ๆ ไตรมาส
รับรองความถูกต้อง...................

หน้า 81

แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
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 รกิจ และการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั แก่ผทู้ ี่มาร่ วมงาน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดประชุ มสามัญผู้
ถือหุ้น ประจําปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย
และเพื่อรักษาสิ ทธิพ้นื ฐานที่ผถู้ ือหุน้ พึ่งได้รับ

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและ
กรรมการผู้ จั ด การ ให้ เ กี ย รติ เ ป็ นประธานกล่ า วต้อ นรั บ
กิจกรรม
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ค ณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าชมกระบวน
การผลิตแป้ งสาลี สร้างความเชื่ อมัน่ และศักยภาพทางธุ รกิ จ
ให้แก่คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํ ากัด (มหาชน) รั บการเยี่ยมชม
โรงงาน จากบริษัท อินเทคค์ ฟี ด จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน รวมถึงการชมไลน์การ
ผลิต
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

(6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษัท ฯ ยัง ได้เ ลื อ กใช้เ ทคโนโลยี ที่ ท ัน สมัย สํ า หรั บ การผลิ ต แป้ งสาลี เ ป็ นเครื่ องจั ก รของยี่ ห้ อ บู ล เลอร์ (Buhler)
จากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรอยูเ่ ป็ นประจํา รวมถึงมีการจัดทําขั้นตอนการผลิต
ในแต่ละส่ วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตามระบบ GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้ งสาลีของบริ ษทั ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม ไม่มีน้ าํ เสี ยจากกระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่กระทบต่อสังคม อีกทั้งบริ ษทั ยังมีการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยการ
จัดส่ งแป้ งสาลีให้กบั ลูกค้าด้วยรถเบ้าท์ ซึ่ งในปี 2556 มีการจัดส่ งแป้ งสาลีดว้ ยรถเบ้าท์เทียบเท่าร้อยละ 30 ของยอดการส่ งแป้ งสาลี
ตลอดปี การส่ งแป้ งด้วยรถเบ้าท์ คือไม่มีการนําถุงทอกระสอบมาบรรจุแป้ งสาลีลดการเกิ ดขยะ และบริ ษทั ฯ ยังเข้าร่ วมโครงการ
อนุ รักษ์พลังงานสําหรั บโรงงานควบคุมตามพระราชกฤษฎี กากําหนดโรงงานควบคุ ม พ.ศ. 2540 โดยมี การกําหนดนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานและประกาศให้พนักงานทราบโดยทัว่ กันเพื่อใช้เป็ นแนวทางการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงาน และเพื่อส่ งเสริ ม
การใช้พลังงานให้เกิดประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
(7) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาความต้อ งการของชุ ม ชนโดยส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก 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

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กั ด (มหาชน) ได้ มอบ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนดีแต่ ยากจน
ณ โรงเรียนปุณหังสนาวาส
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็ นการสนับสนุ นทุนการศึกษาให้กบั
นัก เรี ย นในชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี แ ต่
ยากจน ได้นาํ ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เป็ นการแบ่งเบาภาระด้านการเงิ นของผูป้ กครอง และ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

รับรองความถูกต้อง...................

หน้า 83

แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ดร.ชาญกฤช เดชวิ ทั ก ษ์ รองประธานกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการผู้ จั ด การ ได้รั บ เกี ย รติ เ ป็ นพิ ธี ก ร การแสดงคอนเสิ ร์ ต
การกุ ศ ลรอบพิ เ ศษ แบ่ ง นํ้า ใจให้ ผูพ้ ิ ก ารและผูส้ ู ง อายุ ของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ หารายได้ส่ ว นหนึ่ ง จัด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้พิ ก ารและผู้สู ง อายุ สนั บ สนุ น การดํา เนิ น กิ จ กรรมของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดพิธีบรวงสรวงพระ
พรหม เลี้ย งพระ โดยได้รั 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
กรรมการบริ หาร และ ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นประธานในพิธี

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เข้ าร่ วมกิจกรรม
โครงการสื บสานประเพณีถวายเทียนพรรษา
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เป็ นการอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม ประเพณี
วัฒนธรรมให้คงอยูส่ ื บต่อไป

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 งของช่วยเหลือสังคมในระแวกใกล้เคียง
ได้รับแจกของอุปโภคบริ โภคให้แก่ชาวบ้าน ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมใน
การช่วยเหลือสังคมบริ เวณโดยรอบบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เข้ าร่ วมกิจกรรมแข่ งขัน
โบว์ ลิ่ง สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ กระชั บสั มพันธ์
ครั้งที่ 5/2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกของสภา และ
หน่วยงานในองค์กรต่างๆ

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

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
การบริจาคโลหิตเพือ่ ช่ วยเหลือเพือ่ นมนุษย์
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการร่ ว มบริ จ าค เพิ่ ม
จํา นวนโลหิ ต สํา รองให้กับ ทางสภากาชาดไทย และปลู ก
จิตสํานึ กที่ดีให้พนักงานของบริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการบริ จาคโลหิ ตให้เพื่อนมนุษย์

ดร.ชาญกฤช เดชวิ ทั ก ษ์ รองประธานกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการ ให้ เกียรติเข้ าร่ วมกิจกรรมทอดกฐิ นสามัคคี ณ
วัดสํ าโรงใต้ (ปุณหังสนาวาส)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานบริ ษทั ฯ และประชาชนใกล้เคียงมี
ความรักความสามัคคีร่วมกันในการทอดกฐิ นสามัคคี นําปั จจัยไป
สมทบทุ น บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ เ สนาเสนาะภายในวัด และสื บ ทอด
กิจกรรมทอดกฐิน ซึ่ งเป็ นประเพณี ที่มีความสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนาให้คงอยูส่ ื บคู่พระพุทธศาสนาสื บไป
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและ
กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็ นประธานในการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ปีใหม่ ประจําปี 2559
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เป็ นขวัญ กํา ลัง ใจให้ กับ บุ ค ลากรของ
บริ ษทั ฯ และสร้างความสามัคคีภายในบริ ษทั ฯ

10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริ ษทั จัดทํารายงานฉบับเดียวรวมกับแบบแสดงข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2)
10.3 การดําเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
- ไม่มี
10.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม (หลังจากกระบวนการ)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ปลูกป่ า
เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ : เพื่อการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อน
และปั ญหาป่ าชายเลนถูกทําลาย เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน สร้ าง
สมดุลของระบบนิเวศน์ธรรมชาติและ สิ่ งแวดล้อม
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วม
ประชุมจํานวน 2 ท่าน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบถามข้อมูลฝ่ ายบริ หาร เจ้าหน้าที่ และ
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง และได้สรุ ประบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านองค์กรและ
สภาพแวดล้อม 2) ด้านการบริ หารความเสี่ ยง 3) ด้านการควบคุมปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร 4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้อมูล และ 5) ด้านระบบการติดตามแบบประเมิน ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปว่าบริ ษทั ฯ มี ระบบการควบคุมภายในสําหรับเรื่ องการทําธุ รกรรม
ระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลอย่างเพียงพอแล้ว อีกทั้ง บริ ษทั ฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ ที่เพียงพอและสามารถทําให้การดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) มีความโปร่ งใสและเป็ นธรรม สามารถสอบทานได้ตามหลักเกณฑ์ของระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายในที่ชดั เจน
11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่านตั้งแต่ปี 2553 และกําหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอาํ นาจหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและสอบทานงบ
การเงินและเปิ ดเผยข้อมูลบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วน
11.3 กิจการทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งจากบริษัทให้ ปฏิบัตหิ น้ าทีต่ รวจสอบการควบคุมภายใน
สําหรับงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ในปี 2558 บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด (“ธรรมนิ ติ”) ได้รับการว่าจ้างให้ทาํ
หน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในอิสระและทําการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งธรรมนิติมีความเห็นว่า
บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายใน การบริ หารจัดการความเสี่ ยง และการควบคุมดูแล เพื่อควบคุมความถูกต้องของกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ที่เพียงพอ ต่อการสนับสนุ นให้องค์กรบรรลุผลสําเร็ จตามนโยบาย เป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกําหนด หัวข้อการ
ตรวจสอบภายในประจําปี 2558 มีดงั นี้ การควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย การบริ หารระบบงานขาย การบริ หารคลังวัตถุดิบและ
การควบคุมการโอนย้ายข้าวระหว่างคลัง และการสรรหาบุคลากรและพิจารณาค่าตอบแทน
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12. รายการระหว่ างกัน

บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู้ ือหุ น้ กลุ่ม
เดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ การตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ
ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกําหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด ซึ่ งมีลกั ษณะการกําหนดราคาเดียวกันกับบุคคลหรื อ
กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.1 รายการระหว่ างกันของบริษัท
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
12.1.1 รายชื่อบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องและลักษณะความสั มพันธ์
บริษัทที่มรี 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 โดยถือหุน้ บริ ษทั ฯ ทาง
ตรง 98.82% ก่อนการกระจายหุ น้ และลดสัดส่ วนการถือหุน้
ลงเหลือ 69.34% หลังการกระจายหุน้ เมื่อ 19 พฤศจิกายน
2555 และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของ
บริ ษทั ฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ
TSTE ด้วย
ประกอบธุรกิจให้เช่า
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE
และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษทั ฯ
อสังหาริ มทรัพย์
ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSA ด้วย
ประกอบธุรกิจโรงงาน เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE
กลัน่ นํ้ามันปาล์ม
และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษทั ฯ
ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSO ด้วย
ประกอบธุรกิจโรงงาน เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE
ทอกระสอบ ขนส่ งสิ นค้า และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษทั ฯ
ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSTL ด้วย
และบริ การรักษาความ
ปลอดภัย
ประกอบธุรกิจคลังสิ นค้า เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE
และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษทั ฯ
ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TS ด้วย
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(หน่วย : ล้านบาท)

12.1.2 รายการค่ าเช่ าโกดัง/ไซโล และทีด่ นิ
มูลค่ าของรายการ
ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

TSTE

บริ ษทั ฯ

TSTE

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯเช่าที่ ดินเนื้ อที่ 7,013 ตารางเมตรจาก
TSTE เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั ของโรงงานและอาคาร
สํานักงานของบริ ษทั 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 เมื่อสัญญาเช่าถูกยกเลิก
บริ ษ ทั ฯ มี ห น้าที่ ส่ ง มอบที่ ดิ นพร้ อ มสิ่ งปลูก
สร้างตามสภาพที่เป็ นอยู่ในวันที่ครบกําหนด
สัญญาเช่าที่ดิน เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ทาํ ความ
ตกลงเกี่ ยวกับสิ่ งปลูกสร้ างในที่ ดินที่ เช่าเป็ น
ประการอื่น หากบริ ษทั ฯ มีความประสงค์ที่จะ
ขอต่ อ สั ญ ญาเช่ า จะต้อ งมี ห นั ง สื อแจ้ ง ให้
TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี และทาง TSTE ยินยอมให้สิทธิ์ แก่
บริ ษทั ฯ เช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิ น 30
ปี โดยทั้งสองฝ่ ายร่ วมกันกําหนดอัตราค่าเช่า
โดยให้คาํ นึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลง
กัน
บริ ษัท ฯ เช่ า โกดัง เก็ บ สิ น ค้า จาก TSTE 2
โกดัง คือ
1. โกดัง 8 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร
2. โกดัง 9 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร
โดยทั้ งสองโกดั ง ได้ รั บ การอนุ ม ั ติ ใ ห้ ท ํา
สัญญาเช่า 30 ปี เริ่ มจาก 1 เมษายน 2557 ถึง 31
มีนาคม 2587 ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 85

ม.ค. –
ธ.ค.
ปี 2558
5.4

ม.ค. –
ธ.ค.
ปี 2557
5.4

4.9

4.7

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บ ริ ษั ท ฯ ทํ า ก า ร เ ช่ า ที่ ดิ น
ดัง กล่ า ว เพื่ อ ใช้เ ป็ นที่ ต้ ัง ของ
โรงงานและอาคารสํา นัก งาน
ของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
สําหรั บราคาค่าเช่าเป็ นไปตาม
ราคาประเมิ น ของ บริ ษ ัท ยูเ ค
แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จํากัด
เ ล ข ที่ UK 2 0 1 0 / 7 2 4 ซึ่ ง
ประเมิ นเมื่ อวันที่ 11 กันยายน
2553
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจ ารณาแล้ว มี ค วามเห็ น ชอบ
ถึงความเหมาะสมของรายการ
รวมถึ งเงื่ อนไขการทํารายการ
และความสมเหตุ ส มผลของ
ราคา

ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ ทําการเช่าโกดัง 9 เพื่อ
ใช้ เ ก็ บ สิ นค้ า สํ า เร็ จรู ปของ
บริ ษทั ฯ และเช่าโกดัง 8 เพื่อทํา
การติ ด ตั้ง ถัง เก็บ สิ น ค้าเพื่ อ ใช้
รองรั บการขยายกําลังการผลิต
ที่ จะเริ่ มในไตรมาส 4/2557 นี้
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มูลค่ าของรายการ
ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

ม.ค. –
ธ.ค.
ปี 2558

ม.ค. –
ธ.ค.
ปี 2557

บาท หรื อ 280,500 บาทต่อเดื อน ปรั บค่าเช่ า
ขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี ค่าเช่าตลอด
สัญญา 147,325,320 บาท คิดเป็ นค่าเช่าแบบ
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
ค่าเชาตารางเมตรละ 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

4.2

3.3

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
โดยโกดั ง ดั ง กล่ า วตั้ งอยู่ ใ น
บริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานของ
บริ ษ ทั ฯ สะดวกต่อ การขนส่ ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สําหรั บราคาค่าเช่าเป็ นไปตาม
ราคาตลาด ซึ่ งอาจมี ความ
แตกต่างกันบ้างขึ้ นอยู่กบั ทําเล
ที่ต้ งั และสภาพของโกดัง
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ ารณาเห็ น ชอบถึ ง ความ
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่อนไขในการทํารายการ และ
ได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคา
แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า เ ป็ น ร า ค า ที่
เหมาะสม
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บ ริ ษั ท ฯ ทํ า ก า ร เ ช่ า โ ก ดั ง
ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ใช้ เ ป็ นที่ ต้ ั งถั ง
ไซโลเก็บวัตถุดิบขนาดความจุ
40,000 ตัน โดยโกดังดังกล่าวมี
พื้นที่เพียงพอต่อความต้องการ
และตั้ง อยู่ใ นบริ เ วณใกล้เ คี ย ง
กับโรงงานมากที่สุด
ความสมเหตุสมผลของราคา
สํ า หรั บ ราคาค่ า เช่ า เป็ นราคา
เดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ในกลุ่มให้
เช่ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบ
กั บ ร า ค า ค่ า เ ช่ า โ ก ดั ง ข อ ง
บุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน
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มูลค่ าของรายการ
ผู้ให้ เช่ า

TSO

ผู้เช่ า

บริ ษทั ฯ

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

บริ ษทั ฯ เช่าโกดังเก็บสิ นค้าเทกอง 1 โกดัง คือ
ไซโล 2 เนื้อที่ 2,880 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า
ตารางเมตรละ 85 บาท บริ ษ ัท 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

ม.ค. –
ธ.ค.
ปี 2558

0.1

ม.ค. –
ธ.ค.
ปี 2557

2.9

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
แล้ว พบว่ า ตํ่า กว่ า ราคาค่ า เช่ า
โกดังของบุคคลภายนอก
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ ารณาเห็ น ชอบถึ ง ความ
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่อนไขในการทํารายการ และ
ได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคา
แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า เ ป็ น ร า ค า ที่
เหมาะสม
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บ ริ ษั ท ฯ ทํ า ก า ร เ ช่ า โ ก ดั ง
ดังกล่าว เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของ
บริ ษทั ฯ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มี ที่
จัด เก็ บ ไม่ เ พี ย งพอ โดยโกดัง
ดังกล่าวตั้งอยูใ่ นบริ เวณใกล้
เคี ย งกับ โรงงานของบริ ษัท ฯ
สะดวกต่อการขนส่ ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สํ า หรั บ ราคาค่ า เช่ า เป็ นราคา
เดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ในกลุ่มให้
เช่ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคล
ภายนอกในแถบเดี ย วกัน แล้ว
พบว่า ตํ่า กว่า ราคาค่ าเช่ า โกดัง
ของบุคคลภายนอก
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ ารณาเห็ น ชอบถึ ง ความ
รับรองความถูกต้อง...................
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ าของรายการ
ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

ม.ค. –
ธ.ค.
ปี 2558

ม.ค. –
ธ.ค.
ปี 2557

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่อนไขในการทํารายการ และ
ได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคา
แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า เ ป็ น ร า ค า ที่
เหมาะสม

12.1.3 รายการซื้อขายสิ นค้ าและบริการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับ
บริการ

TSTL

บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การซื้ อถุงบรรจุภณ
ั ฑ์จาก TSTL
เพื่อใช้บรรจุแป้ งชนิดต่างๆ และรําข้าวสาลี ซึ่ ง
เป็ นผลผลิตของบริ ษทั ฯ

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

มูลค่ าของรายการ
ม.ค. –
ม.ค. –
ธ.ค.
ธ.ค.
ปี 2558 ปี 2557
14.7
13.6

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การซื้ อถุงบรรจุ
ภัณฑ์จาก TSTL เพื่อใช้บ รรจุ
แป้ งชนิ ดต่างๆ ซึ่ งเป็ นผลผลิ ต
ของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริ ษทั ฯ ได้จดั ประกวดราคา
กระสอบสานทุกไตรมาส และ
ทําการจัดซื้ อกระสอบสานจาก
ผูช้ นะการประกวดราคาเป็ น
หลัก ซึ่ งไตรมาส 1-4/2558 นี้
TSTLเป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก
เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจ ารณาแล้ว มี ค วามเห็ น ชอบ
ถึงความเหมาะสมของรายการ
รับรองความถูกต้อง...................
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับ
บริการ

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

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

TSTL

บริ ษทั ฯ บริ ษ ัท ฯ ได้จ่ า ยค่ า ใช้จ่ า ยในการขนถ่ า ยข้า ว
สาลี เช่ น ค่ า บริ ก ารรถตัก ค่ า บริ ก ารขนถ่ า ย
ค่ า บริ ก ารชั่ง นํ้า หนัก ค่ า เที ย บท่ า ค่ า ผ่า นท่ า
รวมถึงค่าไฟฟ้ า ค่านํ้าประปาในโกดังที่บริ ษทั
เช่าสําหรับเก็บข้าวสาลี

1.3

8.9

TSO

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

0.01

0.0

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
รวมถึ งเงื่ อนไขการทํารายการ
และความสมเหตุ ส มผลของ
ราคา
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ ใช้บริ การไฟฟ้ า และ
นํ้าประปาในโกดังที่บริ ษทั ฯ
เช่าเพื่อเก็บข้าวสาลี และใช้
บริ การต่าง ๆ ในการขนย้ายข้าว
สาลีเข้าไซโล
ความสมเหตุสมผลของราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับ
ที่ TSTE ทํากับบุคคลที่ไม่เกี่ยว
ข้อง
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจ ารณาแล้ว มี ค วามเห็ น ชอบ
ถึงความเหมาะสมของรายการ
รวมถึ งเงื่ อนไขการทํารายการ
และความสมเหตุ ส มผลของ
ราคา
ความจําเป็ นของการทํารายการ
เ พื่ อ ใ ช้ ข น ย้ า ย สิ น ค้ า ใ น
คลังสิ นค้าแทนรถของบริ ษทั ฯ
ที่ส่งซ่ อม 1 คัน เป็ นระยะเวลา
5 วัน
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบ
ราคา 3 รายตามนโยบายการ
จัดซื้ อ และ TSO ให้ราคาถูก
ที่สุด
รับรองความถูกต้อง...................
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับ
บริการ

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

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

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ ารณาเห็ น ชอบถึ ง ความ
เหมาะสมของรายการ รวมถึ ง
เงื่อนไขในการทํารายการ และ
ได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคา
แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า เ ป็ น ร า ค า ที่
เหมาะสม

12.1.4 เงินปันผล
ผู้รับ

ผู้จ่าย

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

TSTE

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ของปี
2557 ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2557
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 จํานวนหุ น้ ละ 0.08
บาท โดย TSTE
ถื อ หุ ้น บริ ษ ัท ฯ ทั้ง สิ้ น
197,633,100 หุ น้ ได้รับเงินปั นผล เป็ นจํานวน
เงิน 15,810,648 บาท

มูลค่ าของรายการ
ม.ค. –
ม.ค. –
ธ.ค.
ธ.ค.
ปี 2558 ปี 2557
15.8
19.8

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลไม่ต่าํ กว่า 50% ของกําไร
สุ ทธิ ยกเว้นมีความจําเป็ นที่
จะต้องใช้เงินเพื่อหมุนเวียน
หรื อการลงทุน
ความสมเหตุสมผลของราคา
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล คือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ของกําไรสุ ทธิ

รับรองความถูกต้อง...................
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
12.1.5 รายการยอดคงค้ างระหว่ างบริษัทฯ และบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
นิตบิ ุคคล
ทีม่ รี ายการคงค้ างกับบริษัท
TSTE

ประเภทรายการ
เงินมัดจําจ่ายค่าเช่าที่ดินและโกดัง
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
ปี 2558
1,738
11,339

เงินปันผลค้างจ่าย

12.2

TSTL

เจ้าหนี้การค้า

TSO

เงินมัดจําจ่ายค่าเช่าโกดัง

1,703
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ มี การทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยมี ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดี ยวกันหรื อมี
กรรมการร่ วมกัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานและพิจารณาการทํารายการระหว่างกันจากการสอบถามผูบ้ ริ หาร ประกอบ
กับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมให้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ การพิจารณารายการระหว่างกันที่
เกิ ด ขึ้ น สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31ธัน วาคม 2558 และได้ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วว่ า มี ค วาม
สมเหตุสมผล มีการกําหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายละเอียดของ
ความจําเป็ นในการทํารายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสามารถพิจารณาได้จาก
ข้อมูลหัวข้อที่ 12.1 ข้างต้น
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้กาํ หนดมาตรการและขั้นตอนการ
อนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน เพื่อควบคุมการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ร่ วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็ นไปตามประกาศหรื อหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคา
ของรายการระหว่างกันที่ เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ นการค้าปกติในตลาด และมีการ
เปรี ยบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิ ดขึ้น บริ ษทั ฯ จะนําบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น ซึ่ งมีความเป็ น
อิสระจากบริ ษทั ฯ และบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
รับรองความถูกต้อง...................
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิตามแต่กรณี
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีการกําหนดมาตรการไม่ให้ผบู้ ริ หาร หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการ
ที่ ตนเองมี ส่วนได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งคณะกรรมการบริ ษทั ฯจะเข้ามาดูแลบริ ษทั ฯให้ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนการ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล การทํารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจําหน่ ายไปของทรั พย์สินที่ สําคัญของ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งปฏิ บตั ิตามมาตรฐานบัญชี ที่กาํ หนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และตาม
มาตรฐานบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี โดยเคร่ งครัด และจะทําการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจําปี
12.4 นโยบายหรือแนวโน้ มในการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทัว่ ไปโดยอ้างอิงกับ
ราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ และ/หรื อ กลุ่มบริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระเป็ น
ผูใ้ ห้ความเห็ นเกี่ ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมี รายการใดที่ เกิ ด
ขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรื อ ข้อบังคับของ
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษทั ฯอาจให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
อิสระหรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของ
คณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ น้ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ในการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่ งหากรายการ
ดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะการทําธุรกิจการค้าทัว่ ไป มีเงื่อนไขเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจําเป็ นในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจะมี การกําหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มี ความเป็ นธรรม สอดคล้องกับราคาตลาด และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา
89/12 (1) อีกทั้งบริ ษทั ฯจะนําเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและสอบทานการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส
สําหรับการทํารายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้า
ปกติ บริ ษทั ฯจะดําเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นถึงความจําเป็ น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้าน
ราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้เป็ นไปตามราคาตลาด และมีการเปรี ยบเทียบราคาที่เกิ ดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะนําบุคคลที่ มีความรู้ความ
ชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น ซึ่ งมีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ฯ และเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็ นเกี่ ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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อย่า งไรก็ ต าม รายการระหว่ า งกัน ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต บริ ษัท ฯ
มีการกําหนดมาตรการไม่ให้ผบู้ ริ หาร กรรมการ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการที่ตนเองมีส่วนได้
เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเข้ามาควบคุมให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจําหน่ายไป ซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ ง
ประเทศไทย
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
รอบบัญชีของบริ ษทั ฯ เริ่ มวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
13.1) 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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13.2) งบกําไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

ปี 2556

ปี 2557

เปลีย่ น แปลง

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

กําไรก่ อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล

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

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ต้นทุนขาย

รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบีย้ จ่ าย
และภาษีเงินได้นิติบุคคล

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1

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)
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13.3) งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า(สุ ทธิ)
ลูกหนี้อื่น

31/12/2556
จํานวน ร้ อยละ

งบตรวจสอบ
31/12/2557
จํานวน ร้ อยละ

31/12/2558
จํานวน ร้ อยละ

เปลีย่ น แปลง
ร้ อยละ

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

-

-

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

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

356.3
3.6
552.6

38.1
0.4
59.0

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ 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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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

31/12/2556
จํานวน

31/12/2557

ร้ อยละ

เปลีย่ น แปลง

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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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

31/12/2556

31/12/2557

เปลีย่ น แปลง

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 วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ 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 วนของผู้ถือหุ้น

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 วนของผู้ถือหุ้น
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
13.4) 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 ตศาสตร์ประกันภัย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

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)
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2556

งบตรวจสอบ
ปี 2557

ปี 2558

จํานวน

จํานวน

จํานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(35.2)

(389.3)

(58.6)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่ งรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์

0.0

(7.9)

(4.7)

เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

0.4

0.9

0.0

(29.8)

0.0

0.0

(เพิ่มขึ้น)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

รับเงินเพิม่ ทุน

0.0

0.0

171.0

จ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน

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

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
13.5) อัตราส่ วนทางการเงิน
รายการ

หน่ วย

ปี 2556

งบตรวจสอบ
ปี 2557

ปี 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า
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

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

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
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
รายการ
ข้ อมูลต่ อหุ้น (มูลค่ าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)
มูลค่าหุน้ ตามบัญชีต่อหุน้
กําไรสุ ทธิต่อหุ น้ *

หน่ วย
บาท
บาท

ปี 2556
2.00
0.2182

งบตรวจสอบ
ปี 2557
2.08
0.1771

ปี 2558
2.32
0.1919

14. 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 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 16.4 จากปี ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ 1,093.9 ล้าน
บาท โดยที่ปริ มาณการขายแป้ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 แต่ราคาขายเฉลี่ยปรับลดลงสอดคล้องกับราคาข้าวสาลีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบหลักปรับตัว
ลดลง ส่ วนรายได้อื่นอยูท่ ี่ 13.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4 ล้านบาท จากปี ก่อนด้วยกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การป้ องกัน
ความเสี่ ยงไว้ โดยรายได้อื่นเท่ากับร้อยละ 1.1 ของรายได้รวม
- ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
สําหรับปี 2558 ต้นทุนในส่ วนของข้าวสาลีที่ปรับลดลงในสัดส่ วนที่น้อยกว่าราคาขายแป้ งที่ปรับลดลงเล็กน้อย จึงทําให้
ต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 1,097.9 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 86.2 ของรายได้จากการขาย สู งกว่าอัตราส่ วนต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ
ในปี ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 85.4
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 30.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.4 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากสัดส่ วนของปี
ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 3.0 โดยสาเหตุจากค่าส่ งเสริ มการขายและค่านํ้ามันรถขนส่ งแป้ งลดลง
บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 63.5 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง และค่าซ่ อมแซมบํารุ งรักษาทัว่ ไป โดยหากคิด
เป็ นสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยูท่ ี่ร้อยละ 5.0 ลดลงจากสัดส่ วนปี ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่
ร้อยละ 5.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2558 ไม่มีค่าจดทะเบียนสัญญาเช่าโกดัง 30 ปี จํานวน 3.0 ล้านบาท
- กําไร
ในปี 2558 อัตราส่ วนกําไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ร้อยละ 13.8 ตํ่ากว่าอัตราส่ วนกําไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ในงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้าซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 14.6 โดยมีสาเหตุมาจากสัดส่ วนการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่นอ้ ยกว่าสัดส่ วนการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายอยู่
ร้อยละ 1.2
บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ 56.9 ล้านบาท ในปี 2558 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีผลกําไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น 6.4 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 12.7 มีรายได้จากการจําหน่ายรวม 1,093.9 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 16 โดยปริ มาณการจําหน่าย
แป้ งสาลีเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 21% แต่ราคาจําหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ยลดลง 4.3%
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อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบกําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และรายการตัดจ่าย (EBITDA) จะเห็นว่าปี 2558 มี
กําไรสูงกว่าปี 2557 ถึงร้อยละ 40 ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรได้เพิ่มสูงขึ้นของ TMILL
- สิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ มี สินทรั พย์ท้ 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 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าเพิม่ ขึ้น 51.1 ล้านบาท และการเพิม่ ขึ้นของสิ นค้าคงเหลือ 437.2 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีลกู หนี้การค้าสุ ทธิเท่ากับ 197.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.9 จาก ณ สิ้ นปี 2557 ซึ่ งอยูท่ ี่ 146.5 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึงการเปิ ดให้เครดิตกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยลูกหนี้ การค้า
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นลูกหนี้ การค้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และจํานวนลูกหนี้ ที่เพิ่มขึ้นจัดอยูใ่ นกลุ่มลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
ชําระและเกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษทั ฯ มีการประเมินค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชําระหนี้
ในอนาคตของลูกหนี้ แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ สําหรับปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการตั้งสํารองหนี้ สูญเพิ่มเติมจากลูกค้า SME ที่
ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปี ที่ผา่ นมาจํานวน 2.2 ล้านบาท และมีหนี้สูญได้รับคืนเป็ นจํานวนเงิน 0.4 ล้านบาท
สิ นค้าคงเหลือ
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 677.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือ ณ สิ้ นปี 2557 ซึ่ งอยูท่ ี่ 240.1 ล้าน
บาทคิดเป็ นร้อยละ 182.0 และหากคิดเป็ นสัดส่ วนของสิ นค้าคงเหลือเทียบกับสิ นทรัพย์รวมจะอยูท่ ี่ร้อยละ 37.6 ณ สิ้ นปี 2558 เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 20.4 ณ สิ้ นปี 2557 โดย ณ สิ้ นปี 2558 สิ นค้าคงเหลือส่ วนใหญ่ คือ วัตถุดิบในสต็อกและวัตถุดิบระหว่างทาง โดยมีจาํ นวน
639.2 ล้านบาท แต่ ณ สิ้ นปี 2557 วัตถุดิบในสต็อกและวัตถุดิบระหว่างทางมีเพียง 212.0 ล้านบาท ซึ่ งการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญนี้
เนื่องมาจากการสํารองวัตถุดิบให้เพียงพอกับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาวัตถุดิบน่าสนใจ
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
อาคารสํานักงาน โรงงาน โกดัง และไซโลเฟส 1 ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูบ่ นที่ดินเช่าอายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม
2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 ส่ วนไซโลเฟส 2 ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูบ่ นพื้นที่เช่าโกดัง 30 อายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 ซึ่ งบริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่ท้ งั 2 แห่ งจากบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จํากัด (มหาชน) (“TSTE”) อาคารและ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วย เครื่ องจักร อาคารโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์แล็บ และยานพาหนะ
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวรเป็ นจํานวน 780.5 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนเที ยบกับสิ นทรั พย์รวมทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ อยู่ที่ร้อยละ 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 วนขยายเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตจาก 250 ตันข้าวต่อวันเป็ น 500 ตันข้าวต่อวัน ทําให้มี
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างลดลงจากปี 2557 ซึ่ งมีอยู่ 443.3 ล้านบาทเป็ น 144.4 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2558
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อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และสิ นทรัพย์ถาวรในปี 2558 อยูท่ ี่ร้อยละ 3.82 และ 12.06 ตามลําดับ ซึ่ งตํ่ากว่า
ในปี 2557 เพราะสาเหตุหลักจากสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ถาวรในปี 2558 สูงขึ้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
ในปี 2557-2558 บริ ษทั ฯ มีอตั ราหมุนของสิ นทรัพย์เท่ากับ 1.04 และ 0.86 เท่า ตามลําดับ
สภาพคล่องและแหล่ งทีม่ าของเงินทุนบริษัทฯ
กระแสเงินสด
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิ จ่ายไปในกิจกรรมดําเนิ นงานเท่ากับ 391.5 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือกําไร
ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 71.3 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อปรับปรุ งด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่ อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้ว ได้กาํ ไรจาก
การดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงานที่ 132.7 ล้านบาท นอกจากนี้ ยงั มี การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
การค้า 53.7 ล้านบาท มีการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือจํานวน 437.2 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนี้ การค้าจํานวน 2.9 ล้านบาท ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศ โดยรายการเจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จะเกิดขึ้นระหว่างที่ผจู้ าํ หน่ายวัตถุดิบให้
บริ ษทั ฯ ได้นาํ วัตถุดิบขึ้นเรื อแล้วแต่ใบขนสิ นค้า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริ ษทั ฯ
บริ ษ ัท ฯ มี ก ระแสเงิ น สดจ่ า ยไปในกิ จ กรรมลงทุ น เท่ า กับ 62.3 ล้า นบาท โดยเป็ นเงิ น จ่ า ยซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ถ าวร 63.3
ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 563.8 ล้านบาท โดยเป็ นการรับเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพื่อการลงทุนในโครงการขยายกําลังการผลิตจํานวน 51.5 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกูร้ ะยะยาวดังกล่าวจํานวน 345.4 ล้านบาท รับ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นที่กเู้ พื่อชําระค่าข้าวสาลีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตจํานวน 709.6 ล้านบาท รับเงินเพิ่มทุน 171.0 ล้านบาท และมี
การจ่ายเงินปันผลจํานวน 22.8 ล้านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
การลดลงของอัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งในปี 2558 จากปี 2557 มี ส าเหตุ ม าจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวี ย น
ในสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่าหนี้ สินหมุนเวียน โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้ นปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 143.0 จาก ณ สิ้ นปี 2557 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ส่ วนหนี้ สินหมุนเวียน ณ สิ้ นปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ
222.3 จาก ณ สิ้ นปี 2557 โดยส่ วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- หนีส้ ิ น
ณ สิ้ นปี 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มี หนี้ สินรวมเป็ นจํานวนเท่ากับ 1,007.3 ล้านบาท และ 586.4 ล้านบาทตามลําดับ การ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในปี 2558 นั้น มีปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายค่าวัตถุดิบ
หนี้สินหลักของบริ ษทั ฯ คือหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย โดย ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 906.8
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 1.14 เท่า ซึ่ งเพิ่มขึ้ นจาก ณ สิ้ นปี 2557 ซึ่ งเท่ากับ 0.8 เท่า
ในขณะที่เงินทุนจากผูถ้ ือหุ น้ มีจาํ นวนเท่ากับ 793.5 ล้านบาท และ 591.8 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2558 และ 2557 ตามลําดับ

รับรองความถูกต้อง...................

หน้า 108

แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้มีการกูย้ ืมเงิ นระยะยาวเพื่อการขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติ ม ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับวงเงิ นจากสถาบัน
การเงินแห่ งหนึ่ งจํานวน 550 ล้านบาท และมีการเบิกใช้ตามความสําเร็ จของงาน ซึ่ ง ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้เบิกใช้วงเงินดังกล่าว
แล้ว 446.3 ล้านบาท และชําระคืนแล้วบางส่ วนจํานวน 370.2 ล้านบาท ทําให้มีหนี้ สินเงินกูย้ มื ระยะยาวคงเหลือ 76.1 ล้านบาท โดยจะ
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี จํานวน 72.0 ล้านบาท
- ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมเท่ากับ 793.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201.7 ล้านบาทจากสิ้ นปี 2557 โดยเป็ นผลมา
จากกําไรเบ็ดเสร็ จรวม 56.9 ล้านบาท การเพิ่มทุน 171 ล้านบาทและการจ่ายเงินปั นผล 22.8 ล้านบาท
- โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2558 และ 2557 มี ค่าเท่ากับ 1.27 เท่า และ 0.99 เท่าตามลําดับ โดยการ
เพิ่มขึ้นของอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2558 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน ทําให้หนี้สินรวมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.8 ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.1 เมื่อเทียบกับ ณ
สิ้ นปี 2557
13.6) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ฯ มีค่าสอบบัญชีในปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 615,000.00 บาท และมีค่าบริ การอื่น เป็ นจํานวนเงิน 60,000.00 บาท
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ข้า พเจ้า ได้ส อบทานข้อ มู ล ในแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจํา ปี ฉบับ นี้ แล้ว และด้ว ยความระมัด ระวัง ในฐานะ
กรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารสู งสุ ดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ขา้ พเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญทั้งของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม ระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว
ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้มอบ
หมายให้ ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ประธานกรรมการบริ หาร

____________________

2. ดร.ชาญกฤช

เดชวิทกั ษ์

รองประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

____________________

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี

____________________

3. นางแววตา

เนตร์พนั ธ์

ผู้รับมอบอํานาจ
ชื่อ
1. ดร.ชาญกฤช

ตําแหน่ง
เดชวิทกั ษ์

ลายมือชื่อ

รองประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

____________________

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

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริ ษทั ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ
ในการนี้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็ นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบ
หมายให้ ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์ กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ประธานกรรมการบริ หาร

____________________

2. ดร.ชาญกฤช

เดชวิทกั ษ์

รองประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

____________________

ผู้รับมอบอํานาจ
ชื่อ
1. ดร.ชาญกฤช

ตําแหน่ง
เดชวิทกั ษ์

ลายมือชื่อ

รองประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

____________________
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