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ส่ วนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าํ เข้าวัตถุดิบจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และแคนาดา เพื่อ
นํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีและจําหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ โดยบริ ษทั ฯ ใช้กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนถูก
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ตลอด 24 ชัว่ โมงเพื่อให้มนั่ ใจในคุณภาพของสิ นค้า รวมทั้งกระบวนการผลิตตามหลักสุ ขลักษณะที่ดี
(Good Manuffacturing Practices : GMP) ภายใต้ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดควบคุมวิกฤตของแป้ งสาลี (Hazard Analysis
and Critical Control Point : HACCP) อีกทั้งยังคํานึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็ นสําคัญ จนทําให้แป้ งสาลีทุกกระสอบของ
บริ ษทั ฯ ได้รับการยืนยันคุณภาพจาก ISO 22000 : 2005 (Food Safety) ทั้งนี้ ยังมีมาตรการการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability
Measures) เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจสู งสุ ดในคุณภาพของแป้ งสาลีทุกกระสอบ รวมถึงการได้รับการรับรองเครื่ องหมาย HALAL
โดยปัจจุบนั มีกาํ ลังการผลิต 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายของบริ ษทั ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เรา” คือผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์
อย่างเป็ นมืออาชีพ
พันธกิจ
1. มุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดยั้งในการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพสูงสุ ดแก่ลกู ค้าทุกกลุ่ม
2. ส่ งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
3. ให้ความสําคัญเรื่ องผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผถู้ ือหุน้ ด้วยอัตราการเติบโตของผลกําไรที่อยูใ่ นระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง
4. เป็ นแบบอย่างในด้านความเป็ นมืออาชีพ ความโปร่ งใส และการดําเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. เป็ นแบบอย่างในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
เป้ าหมาย
1. บริ ษ ัท ฯ จะผลัก ดัน ให้โ รงงานสามารถใช้ก าํ ลัง การผลิ ต ที่ มี อ ยู่ไ ด้อ ย่า งเต็ม ที่ เพื่ อ ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิผล และเพื่อให้บริ ษทั ฯ มีสินค้ามากพอสําหรับรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้
2. บริ ษทั ฯ มีแผนในการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่เน้นเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
รายใหญ่ให้ครอบคลุมผูป้ ระกอบการขนาดกลางและเล็กให้มากขึ้น รวมถึงผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย เพื่อลดการกระจุก
ตัวในกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าให้
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ครอบคลุ ม ในต่ า งจัง หวัด เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง เน้น จํา หน่ า ยสิ น ค้า ให้ลู ก ค้า ในกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล ซึ่ งในการขยายฐานลูกค้าดังกล่าวจะทําให้บริ ษทั ฯ มีช่องทางในการเพิ่มฐานรายได้ของบริ ษทั ฯ ได้
ต่อไป ทําให้อตั รากําไรเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้มากขึ้น
3. บริ ษทั ฯ มีแผนงานที่ จะพัฒนาสิ นค้าใหม่ ๆ ออกมาจําหน่ ายให้มากกว่าปั จจุบนั รวมถึงการพัฒนาสิ นค้าที่มีอยู่
ให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถจําหน่ ายสิ นค้าที่ราคาสู งขึ้นได้ ซึ่ งในการดําเนิ นการดังกล่าว
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 ก่อตั้ง
โดยการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานนํ้าตาล ได้แก่ กลุ่มโรงงานในเครื อบริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) บริ ษทั
ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจํานวน 10 ล้านบาท ดําเนิ นธุ รกิจคลังสิ นค้าโดยรับฝากสิ นค้านํ้าตาลทรายดิบและนํ้าตาลทรายขาว
เป็ นสิ นค้าหลัก ต่อมาในเดือนเมษายน 2534 บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) (“TSTE”) ได้เข้าซื้ อหุ น้ จากกลุ่มผูถ้ ือ
หุ น้ เดิม เนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ น้ ภายในเครื อบริ ษทั ของ TSTE ทําให้ TSTE ถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ
61.30 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว และบริ ษทั ฯ มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TSTE ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
ต่อมาในปี 2544 บริ ษทั ฯ ได้ขอยกเลิกใบอนุ ญาตประกอบกิ จการคลังสิ นค้า และจดทะเบี ยนเปลี่ ยนชื่ อบริ ษทั เป็ น
บริ ษทั ไทยชูการ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด ดําเนิ นธุ รกิจให้ TSTE เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ คลังสิ นค้าเทกอง ใช้พกั สิ นค้านํ้าตาล
ทรายดิบรอขนถ่ายขึ้นเรื 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 จึงทําให้
สัดส่ วนการถือหุน้ เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 97.13 ของทุนจดทะเบียนใหม่
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด และเริ่ มดําเนิ นการ
ธุรกิจโรงงานแป้ งสาลีในเดือนมิถุนายน 2550 ต่อมาในเดือนกันยายน 2550 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาท เป็ น
400 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถือหุ ้นของ TSTE ปรับเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 98.82 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว และเมื่อเดือน
ธันวาคม 2552 ผูบ้ ริ หารของ TSTE มีความประสงค์จะนําบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด เอ็ม เอ
ไอ”) จึงได้ทาํ การปรับโครงสร้างทุนของบริ ษทั ฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็ น 200 ล้านบาท โดยการลดจํานวน
หุ น้ ลงเหลือ 2 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ต่อมาในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็ น 1 บาทต่อหุ น้ รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท
โดยออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน 85 ล้านหุน้ เพื่อเตรี ยมเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ประชาชน ทําให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
เป็ น 285 ล้านบาท เป็ นทุนชําระแล้วจํานวน 200 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวน 200 ล้านหุน้
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ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุ ญาตให้บริ ษทั
สามารถเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 85 ล้านหุ ้นต่อประชาชนทัว่ ไปได้ บริ ษทั ฯ จึ งได้เสนอขายหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
ตามสิ ทธิ Pre-emptive right โดยเปิ ดให้จองซื้ อในวันที่ 9, 12 และ 13 พฤศจิกายน 2555 และเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป ในวันที่
14-16 พฤศจิกายน 2555 ต่อมาบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม 200 ล้านบาท เป็ น 285 ล้านบาท ในวันที่
19 พฤศจิกายน 2555 และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้ส่ังรับหุ น้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้นไป ส่ งผลให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จํานวน
285,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เริ่ มทําการซื้ อขายได้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน
2555 เป็ นต้นไป โดยจัดอยูใ่ นหมวดธุรกิจขนาดกลาง และใช้ชื่อย่อในการซื้ อขายหลักทรัพย์วา่ TMILL
ภายหลังจากที่มีการดําเนิ นการธุ รกิจโรงงานแป้ งสาลีดว้ ยกําลังการผลิต 250 ตันข้าวสาลีต่อวัน และมีการใช้กาํ ลังการ
ผลิตจนเต็มกําลัง บริ ษทั ฯ จึงได้ลงทุนขยายกําลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวเป็ น 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้มีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนอีก 114 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2558 เพื่อ
จําหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม 57 ล้านหุน้ และรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TMILL–W1 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็ น 399 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้วเป็ น 342,246,156 บาท ตั้งแต่วนั ที่
8 พฤศจิกายน 2559
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 191.6 ล้ านบาท
ทนชําระแล้ ว 191.6 ล้านบาท
ร้อยละ 69.30

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 399 ล้านบาท
ทุนชําระแล้ ว 342.2 ล้ านบาท
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(1) โครงสร้ างรายได้ แยกตามสายผลิตภัณฑ์
ประเภทของรายได้
แป้ งสาลี
รําข้าวสาลี

2557
2558
2559
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
965.2
88.0 1,116.6
86.8 1,176.2
87.1
127.8

11.7

156.4

12.1

158.9

11.8

จมูกข้าวสาลี และข้าวสาลี

0.9

0.1

0.1

0

3.7

0.3

รายได้อื่น*

2.9

0.3

13.7

1.1

10.7

0.8

1,096.9

100.0

1,286.8

100.0

1,349.5

100.0

รายได้ รวม

หมายเหตุ : *รายได้อื่นประกอบด้วยกําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายข้าวเสี ย ขายรําเสี ย และรายได้จากการเคลมต่างๆ

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี โดยสั่งเมล็ดข้าวสาลีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมด เพื่อมา
ทําการโม่เป็ นแป้ งสาลี โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อให้ได้แป้ งสาลีที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากําหนด ซึ่ งแป้ งสาลีที่บริ ษทั ฯ ผลิตได้มีท้ งั แบบโปรตีนสู งและแบบโปรตีนตํ่า โดย
แป้ งสาลีแต่ละชนิ ดที่ผลิตได้จะนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบผลิตสิ นค้าที่แตกต่างกัน หากเป็ นแป้ งสาลีโปรตีนสู งจะเหมาะสําหรับผลิต
บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้ งสาลีโปรตีนตํ่าจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้กซาลาเปา
ปาท่องโก๋ หรื อแป้ งอเนกประสงค์ บริ ษทั ฯ จําหน่ายแป้ งสาลีภายใต้ตราสิ นค้าของบริ ษทั กว่า 10 ตราสิ นค้า อาทิเช่น แป้ งบะหมี่
สด-ตราเส้นหยก แป้ งบะหมี่สด-ตราเส้นเหลือง แป้ งขนมปั ง-ตราปั งแดง แป้ งขนมปั ง-ตราปั งเหลือง แป้ งอเนกประสงค์-ตรากุลา
แดง เป็ นต้น โดยมีขนาดบรรจุแป้ งสาลีแบ่งเป็ น 2 ขนาด ได้แก่ ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และแบบรถเบ้าท์ขนาด 10,000 กิโลกรัม
โดยมีโครงสร้างรายได้ในเชิงยอดขายและปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีแต่ละชนิด ดังนี้
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
- โครงสร้างรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559
ประเภทของ
รายได้
แป้ งบะหมี่สด
แป้ งบะหมี่ กึ่งสําเร็ จรู ป
แป้ งขนมปัง
แป้ งอเนกประสงค์
แป้ งทําบิสกิต
แป้ งชนิ ดอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการจําหน่ ายแป้ งสาลีท้งั หมด

2557
ล้านบาท
ร้ อยละ
209.3
21.7
142.3
14.7
297.8
30.9
165.6
17.2
142.2
14.7
8.0
0.8
965.2
100.0

2558
ล้านบาท
ร้ อยละ
193.1
17.3
87.9
7.9
391.5
35.1
234.1
21.0
200.6
18.0
9.2
0.8
1,116.6
100.0

2559
ล้านบาท
ร้ อยละ
197.2
16.8
174.5
14.9
351.4
29.9
256.8
21.8
186.3
15.8
10.0
0.8
1,176.2
100.0

2558

2559

- ปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีแต่ละชนิด ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559
ประเภท
แป้ งบะหมี่สด
แป้ งบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป
แป้ งขนมปัง
แป้ งอเนกประสงค์
แป้ งทําบิสกิต
แป้ งชนิ ดอื่น ๆ
รวมปริมาณการจําหน่ ายแป้งสาลีท้งั หมด

2557
ตัน
11,961
9,497.6
16,229.5
10,522.8
9,176.1
316.4
57,703.4

ร้ อยละ
20.7
16.5
28.1
18.2
15.9
0.5
100.0

ตัน
11,508
6,229
22,092
15,862
13,337
362
69,391

ร้ อยละ
16.6
9
31.8
22.9
19.2
0.5
100.0

ตัน
12,659.1
13,302.6
20,986.0
18,999.9
12,948.7
438.6
79,334.9

ร้ อยละ
16.0
16.7
26.4
19.3
16.3
0.6
100.0
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งประเภท ได้ดงั 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 โดย
คุณสมบัติของแป้ งสาลีจะทําให้บะหมี่มีความเหนียว ยืดหยุน่ ดี มีความอ่อนนุ่มและมีสีสวย
2) แป้ งบะหมี่กงึ่ สํ าเร็จรู ป
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีสาํ หรับทําบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปภายใต้ตราสิ นค้าเส้นทอง ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนร้อยละ
10-12 โดยคุณสมบัติของแป้ งสาลีจะทําให้บะหมี่มีความเหนียว นุ่ม สี เหลืองอ่อน น่ารับประทาน
3) 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 โดยคุณสมบัติจะมีความเหนี ยว และยืดหยุน่ ดี
ดูดซึ มนํ้าได้มาก ทนทานต่อการนวดและการหมัก ทําให้ขนมปังมีคุณภาพดีได้รูปทรง มีขนาดใหญ่ และเนื้อละเอียดเหนียวนุ่ม
4) แป้ งเอนกประสงค์
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ ายแป้ งสาลีเอนกประสงค์ภายใต้ตราสิ นค้าลูกกลิ้ง ซึ่ งเป็ นแป้ งที่มีปริ มาณโปรตีนปานกลาง
ประมาณร้อยละ 10-11 มีความเหนี ยว ยืดหยุ่น และดูดซึ มนํ้าพอเหมาะ ใช้ทาํ ขนมได้หลากหลายชนิ ด เช่น บะหมี่ ปาท่องโก๋
โดนัท โรตี เค้ก คุก้ กี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟเฟิ ล ซาลาเปา และขนมทอดต่าง ๆ และตราสิ นค้ากุลาแดง ซึ่ งมี
ปริ มาณโปรตีนในสัดส่ วนร้อยละ 13 เหมาะสําหรับทําผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
5) แป้ งบิสกิต
บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ ายแป้ งสาลีสําหรับทําบิ สกิ ตภายใต้ตราสิ นค้ากังหัน ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนค่อนข้างตํ่าถึงปาน
กลางอยูท่ ี่ร้อยละ 9-10 โดยแป้ งดังกล่าวมีความเหนียวและดูดซึ มนํ้าที่พอเหมาะสําหรับทําบิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิ ล
แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมทอดต่าง ๆ
6) แป้ งชนิดอืน่ 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 มี
ความเหนียวพอเหมาะ ซึ่ งจะทําให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมนํ้ามัน
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3) แป้ งสาลีสาํ หรับทําเค้ก ภายใต้ตราสิ นค้า หัวใจ เช่น บัตเตอร์ เค้ก สปั นจ์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก เป็ นต้น โดยแป้ งสาลี
ดังกล่าวจะมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้ อแป้ งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดนํ้า นํ้าตาล ไขมันได้มาก
และช่วยให้การผสมส่ วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทําให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
4) แป้ งขนมปั งโฮลวีท ภายใต้ตราสิ นค้า ปั งทอง แป้ งสําเร็ จรู ปสําหรับทําขนมปั งโฮลวีท มีปริ มาณโฮลวีทสู ง
ถึงร้อยละ 50 สามารถนําไปผลิตขนมปั งได้ง่ายและได้เนื้อขนมปั งเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ
และสารต้านอนุมูลอิสระสําหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ
5) แป้ งสาลีสาํ หรับทําซาลาเปา ภายใต้ตราสิ นค้าต้าหลงเปา ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนตํ่าอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ ง มีสีขาว
ละเอียด เบา ปริ มาณเถ้าตํ่า มีความเหนียวน้อย เหมาะสําหรับนําไปทําซาลาเปา เค้ก คุก้ กี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่ เอแคลร์
โมจิ แยมโรล ขนมไข่
6) แป้ งสาลีสาํ หรับทําปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสิ นค้าคู่โก๋ โดยมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 11-13 ดูดซึ มนํ้าดีมาก มี
ความเหนียวพอเหมาะ ซึ่ งจะทําให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมนํ้ามัน
7) แป้ งสาลีสาํ หรับทําเค้ก ภายใต้ตราสิ นค้า หัวใจ เช่น บัตเตอร์ เค้ก สปั นจ์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก เป็ นต้น โดยแป้ งสาลี
ดังกล่าวจะมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดนํ้า นํ้าตาล ไขมันได้มาก และ
ช่วยให้การผสมส่ วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทําให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
8) แป้ งขนมปั งโฮลวีท ภายใต้ตราสิ นค้า ปั งทอง แป้ งสําเร็ จรู ปสําหรับทําขนมปั งโฮลวีท มีปริ มาณโฮลวีทสู ง
ถึงร้อยละ 50 สามารถนําไปผลิตขนมปั งได้ง่ายและได้เนื้อขนมปั งเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ
และสารต้านอนุมูลอิสระสําหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ
ปั จจัยที่สาํ คัญในการดําเนิ นธุ รกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีมาจากการถูกควบคุมของหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน
ได้แก่ 1) กรมการค้าภายใน และ 2) กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมการค้าภายในได้กาํ หนดให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมราคา
จําหน่าย และให้ผปู้ ระกอบการต้องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ เรื่ อง การแจ้งต้นทุน
ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้ งสาลี เพื่อที่หน่วยงานราชการจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาให้ราคาเป็ นธรรม
และป้ องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้ผปู้ ระกอบการไม่สามารถขึ้นราคาขายให้สูงกว่าราคาที่
ผูป้ ระกอบการแจ้งได้ ดังนั้น หากราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น จนทําให้ราคาขายสิ นค้าสู งกว่าราคาขายที่ได้แจ้งไว้
ผูป้ ระกอบการจะต้องแจ้งราคาที่ปรับขึ้นให้กรมการค้าภายในทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และจะต้องได้รับอนุ ญาตจาก
กรมการค้าภายในก่อนจึงจะปรับขึ้นราคาได้ รวมถึงเรื่ องความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากแป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลักในการ
นําไปผลิตสิ นค้ามากมายที่เราบริ โภคในแต่ละวัน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุ ขมีบทบาทที่สําคัญในการดําเนิ นการให้โรงงาน
สามารถผลิตสิ นค้าที่ปลอดภัยตรงตามสุ ขลักษณะทุกอย่าง
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ปั จจุบนั คนไทยนิ ยมบริ โภคขนมปั งมากขึ้น เพราะขนมปั งเป็ นเมนูอาหารที่หารับประทานได้ง่ายและสะดวกในการซื้ อ
รวมทั้งยังมีราคาที่ไม่แพง หาซื้ อได้ง่าย ประกอบกับธุรกิจขนมปั งมีอยูห่ ลายแบรนด์มาทําตลาด เพื่อสร้างสี สันและเพิ่มทางเลือก
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค รวมถึงตลาดบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปขยายตัวขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา ส่ งผลให้ตลาดมีความต้องการแป้ งสาลีเป็ นจํานวนมาก
เพื่อไปผลิตเป็ นสิ นค้า โดยยังไม่รวมความต้องการการนําแป้ งสาลีไปผลิตสิ นค้าชนิดอื่น
ลักษณะการตลาด
เนื่ องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าแปรรู ปนําไปผลิตสิ นค้าให้แก่ผบู้ ริ โภค บริ ษทั ฯ จะเน้นการผลิตและจําหน่าย
สิ นค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์แปรรู ปแป้ งที่ทนั สมัย เพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตสู ตรแป้ งอย่างแม่นยํา สะอาด
และถูกสุ ขลักษณะ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการผลิตสิ นค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า โดยผลิตแป้ งสาลีตามสู ตรเฉพาะของบริ ษทั ฯ รวมถึงการให้บริ การผลิตแป้ งสาลีตามสู ตรเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ (TailorMade Flour) และมีการคิดค้นแป้ งสาลีสูตรใหม่ (Novel Products) เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจาก
การพัฒนาคุณภาพของสิ นค้า ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ ได้มีการศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาด
ทํา การวิ เ คราะห์ คู่ แ ข่ ง ขัน และคอยติ ด ตามนโยบายของรั ฐ บาลอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ นํา มากํา หนดกลยุท ธ์ ใ นการดํา เนิ น งาน
ที่เหมาะสม
กลยุทธ์การแข่งขัน
ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ จะเพิ่งเริ่ มดําเนินธุรกิจโรงงานผลิตแป้ งสาลีเมื่อกลางปี พ.ศ. 2550 แต่หากพิจารณาจากปริ มาณการขาย
สิ นค้าแล้วพบว่า บริ ษทั ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งกลยุทธ์การแข่งขันในทางการตลาดมี ความสําคัญมากที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ
สามารถเพิ่มยอดขายได้ มุ่งเน้นการส่ งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพ การให้การบริ การที่เน้นการเอาใจใส่ ความต้องการของลูกค้า ดังนั้น
ในด้านการตลาดบริ ษทั ฯ จึงมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยแบ่งออกได้ ดังนี้
1) กลยุท ธ์ ด้านคุ ณภาพ บริ ษ ทั ฯ เลื อกใช้อุ ป กรณ์ เ ครื่ องจัก รที่ ท ัน สมัย ใช้ร ะบบแปรรู ป แป้ งสาลี อ ตั โนมัติ ซึ่ ง มี
ความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้ งสาลีสูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยํา สะอาดและถูกสุ ขลักษณะ รวมถึงการมีฝ่าย
ประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิต ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ข้ นั
สุ ดท้ายก่อนการส่ งมอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็ นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการ
รับวัตถุดิบฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่ มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุกๆ 2 ชัว่ โมง สําหรับกรณี ท่ีซ้ื อแบบเทกองและเก็บตัวอย่างจากรถ
ทุกคัน กรณี ซ้ื อเป็ น Container เพื่อนํามาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้า สําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจะมี
การสุ่ มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลูเตน ตรวจดูสีแป้ ง วิเคราะห์เชื้อจุลินทรี ย ์ และทํา Baking test (นําแป้ ง
มาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าจะนําไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้ งที่ผลิตเรี ยบร้อยให้เก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ
สัตว์แมลง เช่น มอด เป็ นต้น
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2) กลยุทธ์ ด้านบริ การ พนักงานขายจะเน้นการเอาใจใส่ ความต้องการของลูกค้าเป็ นสําคัญ และมีการสอบถามลูกค้า
เพื่อประเมินคุณภาพสิ นค้าว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรื อไม่ รวมถึงมีแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทาํ การวิเคราะห์
วิจยั หาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าให้เลือกที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการให้บริ การ
หลังการขาย หลังจากส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว หากสิ นค้ามีปัญหาบริ ษทั ฯ จะรี บส่ งฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจหาสาเหตุ
ให้กบั ลูกค้า และจะรี บดําเนินจัดส่ งสิ นค้าใหม่ให้ลกู ค้าไม่เกิน 7 วัน
3) กลยุทธ์ ด้านราคา ในช่วงเริ่ มเปิ ดดําเนินธุรกิจ การใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาํ คัญ เนื่องจากบริ ษทั ฯ เพิ่ง
เริ่ มดําเนิ นธุ รกิจไม่นานต้องสร้ างฐานลูกค้าให้เข้มแข็งเพื่อจะเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไป ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึ งจําเป็ นต้อง
จําหน่ายสิ นค้าในราคาที่จูงใจต่อลูกค้าในช่วงแรก และปั จจุบนั ได้ปรับราคาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้าที่ลูกค้า
ได้รับ
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
เนื่ องจากแป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลักที่จาํ เป็ นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภท ซึ่ งลูกค้าแต่ละ
ประเภทจะนิ ยมซื้ อแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จะผลิตแป้ งสาลีตาม
สู ตรเฉพาะของบริ ษทั ฯ และผลิตตามสู ตรเฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการ (Tailor-Made Flour) เพื่อสามารถรองรับตามความต้องการ
ของลูกค้าที่หลากหลายได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่ ซ้ื อแป้ งสาลีโปรตีนสู ง คิดเป็ นสัดส่ วนรายได้ประมาณร้ อยละ 75 ของรายได้รวม
ได้แก่ ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป ผลิตบะหมี่สด และผลิตขนมปั ง ส่ วนแป้ งสาลีโปรตีนตํ่า คิด
เป็ นสัดส่ วนรายได้ร้อยละ 25 จะเป็ นผูป้ ระกอบกิจการรายย่อย ได้แก่ ร้านเบเกอรี่ ร้านขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว ขนมอบนานาชนิด
ซาลาเปาและปาท่องโก๋
ลักษณะลูกค้าของบริ ษทั ฯ จะสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มลูกค้าที่ส่ังซื้ อสิ นค้าเป็ นครั้ง โดยไม่มีการผูก
สัญญาระยะยาว ซึ่ งกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้ บริ ษทั ฯ จะทําการส่ งใบเสนอราคาล่าสุ ดไปให้ตามสิ นค้าที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการสั่งซื้ อ
และ 2) กลุ่มลูกค้าที่มีการผูกสัญญาเป็ นรายไตรมาส โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ บริ ษทั ฯ จะมีการส่ งใบเสนอราคาไปเช่นกัน แต่จะ
ระบุให้ชดั เจนว่าราคาที่นาํ เสนอเป็ นราคาที่ครอบคลุมช่วงระยะเวลาใด และในแต่ละเดือนจะมีปริ มาณการจัดส่ งมากน้อยเพียงใด
และรวมของทั้งสัญญาจะมีปริ มาณเท่าใด โดยจะมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นข้อมูลล่าสุ ดให้กบั ลูกค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยที่
ผ่านมาบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนยอดขายของลูกค้าแต่ละประเภทอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลําดับ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1)โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตบะหมี่สาํ เร็ จรู ป ผลิตบะหมี่สด และผลิตขนมปั ง 2) ผูข้ ายส่ งหรื อยี่ป๊ั วรายใหญ่ และ 3) ผูใ้ ช้แป้ งสาลีขนาดกลางและย่อม
(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 จําหน่ ายมีหลายประเภท โดยแยกเป็ นแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนสู งและโปรตีนตํ่า แป้ งสาลีที่มี
ปริ มาณโปรตีนสู งสามารถแบ่งได้หลายชนิ ด ได้แก่ แป้ งบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป แป้ งบะหมี่สด และแป้ งขนมปั ง ส่ วนแป้ งสาลีที่มี
ปริ มาณโปรตีนตํ่าเป็ นแป้ งสาลีจาํ พวกแป้ งเอนกประสงค์ บิสกิต เค้ก ซาลาเปา และปาท่องโก๋ จากคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงมี
ผลต่อต้นทุนการผลิตของแป้ งสาลี ทําให้ราคาขายสิ นค้าแต่ละประเภทแตกต่างกัน รวมถึงบริ ษทั ฯ ต้องคํานึ งถึงกลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อ
สิ นค้าจากบริ ษทั ฯ ว่าเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรื อเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก บริ ษทั ฯ จึ งมี
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นโยบายในการกําหนดราคาแป้ งในลักษณะต้นทุนในการผลิ ตบวกด้วยอัตรากําไรตามที่ คณะกรรมการบริ หารได้กาํ หนดไว้
โดยจะพิจารณาราคาขายสิ นค้าของผูป้ ระกอบการรายอื่นประกอบด้วย ซึ่ งในการตั้งราคาขายดังกล่าวต้องไม่เกินราคาขายที่บริ ษทั
แจ้งกับกรมการค้าภายใน
การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย
ลักษณะการขายของบริ ษทั ฯ จะเน้นการขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะสั่งสิ นค้าเป็ นล็อต โดยมี การกําหนดราคา
ล่วงหน้าเป็ นระยะสั้น ๆ และบริ ษทั ฯ จะทยอยจัดส่ งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการตามราคาที่ตกลงไว้ โดยการชําระเงินมีท้ งั แบบ
การให้เครดิตทางการค้า และแบบเงินสด ในการขายตรงดังกล่าว บริ ษทั ฯ มีทีมขายของบริ ษทั ฯ เอง โดยจะเน้นกรุ งเทพและ
ปริ มณฑลเป็ นหลักในปี 2559 มีทีมงานขายจํานวน 6 คน ดูแลลูกค้ากว่า 300 ราย ซึ่ งพนักงานขายมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
และชํานาญในด้านการขาย โดยทําหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ส่ งหรื อ
ยีป่ ั๊ ว จะเป็ นช่องทางในการจัดจําหน่ายสิ นค้าเพื่อให้สินค้ากระจายถึงผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตข้าวสาลีและแป้ งสาลีในตลาดโลก
ภาวะการตลาดข้าวสาลีในปี 2559/2560 แสดงให้เห็นถึงอีกฤดูกาลหนึ่ ง
ของผูค้ ้า ข้า วสาลี ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ท่ า มกลางความคาดหวัง ของ
ผลผลิตและยอดคงเหลือที่สูงขึ้น
ด้วยปริ มาณผลผลิตข้าวสาลีจาํ นวน 742.40 ล้านตัน คณะกรรมการพืช
เศรษฐกิจเกษตร องค์การอาหารและเกษตร คาดการณ์ในปั จจุบนั สําหรับ
ผลผลิตข้าวสาลีในปี 2559 ว่ามีผลผลิตที่มีอตั ราที่สูงขึ้นกว่าปี 2558 ถึง
ร้อยละ1.2 โดยส่ วนใหญ่อตั ราที่เพิ่มขึ้นอยูใ่ นประเทศอินเดีย สหพันธรัฐ
รัสเซี ย และประเทศสหรัฐอเมริ กา การเจริ ญเติบโตส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้นปี ต่อ
ปี การคาดการณ์น้ ี ถึง 1.6 ล้านตันซึ่ งสู งกว่าการรายงานในเดือนกันยายน
ผลสะท้อนกลับนี้ ได้มีการคาดการณ์ในการปรั บปรุ งพืชผลในประเทศ
อาร์ เจนตินา และออสเตรเลีย การพยากรณ์สําหรับการค้าข้าวสาลีโลก
(รวมถึงแป้ งสาลี) ในปี 2559/2560 (กรกฎาคม/มิถุนายน) เพิ่มขึ้นอีก 1.5
ล้านตัน ตั้งแต่เดือนกันยายน และขณะนี้ มีปริ มาณคงตัวอยูท่ ี่ 165 ล้านตัน
ใกล้เคียงกับ ปี 2558/2559 ด้านการส่ งออก สหพันธรั ฐรั สเซี ยนับเป็ น
ประเทศที่มีการส่ งออกข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ครอบครองตลาด
จากสหภาพยุ โ รป และคาดหวัง ที่ จ ะครอบครองตลาดทั้ง หมดของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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การใช้ข า้ วสาลี ท้ ัง หมด ในปี 2559/2560 มี จ าํ นวนถึ ง 730.50 ล้านตัน
มากกว่า ปี 2558/2559 ประมาณ 15 ล้า นตัน หรื อ ร้ อ ยละ2 ด้ว ยความ
ต้องการทางการตลาดของข้าวสาลี ท้ งั เพื่อการบริ โ ภคและอาหารสัตว์
ยังผลให้ขา้ วสาลีมีราคาที่ลดลง
การคาดการณ์ ย อดคงเหลื อ ข้า วสาลี โ ลกยัง คงมากขึ้ นต่ อ ไปในปี
2559/2560 และมีจาํ นวนถึง 234 ล้านตัน เพิ่มขึ้นอีก 8.4 ล้านตัน จาก
ระดับเพดานเปิ ดที่สูงขึ้น และสู่ ระดับสู งสุ ดตั้งแต่ปี 2544/2545 ยังผลให้
ข้าวสาลี โลกเป็ นอัตราส่ วนที่ แสดงความสัมพันธ์ร ะหว่างวัตถุดิบและ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปกับสิ นค้าที่จะใช้ในปี 2559/2560 สู งถึงร้อยละ 31.70 ซึ่ ง
ดีกว่าอดีตที่อยูใ่ นอัตราอย่างตํ่าร้อยละ 22.70 จากข้อมูลเมื่อปี 2550/2551
และจากข้ อ มู ล เหล่ า นี้ มี ค วามเป็ นไปได้ ที่ ร าคาข้า วสาลี โ ลกในปี
2559/2560 จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง และราคาค่อนข้างตํ่า
ราคาข้าวสาลี โ ลกมี แนวโน้ม ตํ่าลงตั้งแต่ตน้ ปี 2559 จากความกดดันที่ มี
ความต้องการขายจํานวนมาก จากเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายนเป็ นต้นมา
สาเหตุสาํ คัญเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ และราคาที่พลิกผัน
ลงมา

ที่มา : Food Outlook October 2016 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทย
ปั จจุบนั คนไทยมีความคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลีเป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นขนมปั ง บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป บะหมี่สด
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ต่าง ๆ อาทิ เช่น เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ ขนมขบเคี้ยวและอื่นๆ ทําให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลี
ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่ งเป็ นธัญพืชที่เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นและ
ไม่สามารถปลูกได้ในประเทศ ประเทศไทยจึ งจําเป็ นต้องมี การนําเข้าจากต่างประเทศ โดยประเทศไทยสามารถนําเข้าได้
ทั้งในรู ปของข้าวสาลีและแป้ งสาลี โดยข้าวสาลีและแป้ งสาลีที่นาํ เข้าจากแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยปกติขา้ ว
สาลีแบ่งได้ 2 จําพวก ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) ซึ่ งแป้ งที่ได้จากข้าวเมล็ดแข็ง จะมี
โปรตีนสู งในขณะที่แป้ งที่ได้จากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนตํ่า ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องทําการวิเคราะห์คุณภาพของข้าวสาลี
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ก่อนว่ามีความเหมาะสมจะนํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเพื่อง่ายต่อการสั่งซื้ อ ข้าวสาลีที่ประเทศไทยสั่งซื้ 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
ปกติประเทศไทยมีการนําเข้าข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลียเป็ นหลัก รองลงมาเป็ นยูเครนและ
แคนาดา และมี บางส่ วนนําเข้าจากประเทศภายในทวีปเอเชี ยด้วยเช่ นกัน แต่เป็ นสัดส่ วนที่ น้อยเมื่ อเที ยบกับยอดสั่งซื้ อจาก
สหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย โดยราคาขายข้าวสาลีถูกกําหนดโดย Grain Exchange ในสหรัฐอเมริ กา แต่ในปี 2559 ข้าวสาลี
ถูกนําเข้าจากยูเครนเป็ นอันดับหนึ่ ง ตามด้วยฝรั่งเศสและบราซิ ล ส่ วนสหรัฐอเมริ กากับออสเตรเลียมียอดการนําเข้าลดลงอย่าง
มาก ดูได้จากสถิติแหล่งและปริ มาณการนําเข้าข้าวสาลีของประเทศไทยในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559 เป็ นดังนี้
ลําดับ

ประเทศ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

1

ออสเตรเลีย

449,969

76,036

45,229

2

อเมริ กา

500,109

189,880

59,028

3

ยูเครน

374,549

1,446,914

2,237,289

4

แคนาดา

107,850

134,090

100

5

อินเดีย

1,756

1,284

-

6

บราซิ ล

53,869

459,827

68,725

7

มอลโคว่า

8,778

15,835

14,407

8

ปากีสถาน

-

-

757,028

9

รัฐเซี ย

483

-

29,473

10

ฝรั่งเศส

-

694,157

335,145

11

อื่นๆ

8

449,094

269
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นอกจากการนําเข้าในรู ปข้าวสาลีแล้ว ประเทศไทยมีการนําเข้าแป้ งสาลีดว้ ยเช่นกันโดยแหล่งนําเข้าแป้ งสาลีที่สําคัญ
ของไทยในปี 2559 ได้แก่ เวียดนาม ตุรกี ฟิ ลิปปิ นส์ ญี่ปุ่น และศรี ลงั กา โดยสถิติการนําเข้าสําหรับตลาดการนําเข้าแป้ งสาลีใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559 เป็ นดังนี้
ลําดับ

ประเทศ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

1

เวียดนาม

54,071

41,310

38,778

2

ตุรกี

20,009

28,349

23,430

3

จีน

865

1,136

1,448

4

ศรี ลงั กา

11,239

17,047

17,340

5

ญี่ปุ่น

12,486

10,904

11,428

6

ฟิ ลิปปิ นส์

15,181

17,200

16,080

7

สิ งคโปร์

10,651

10,450

9,722

8

สโลเวเนีย

4,987

11,092

8,473

9

ยูเครน

4,604

48

32

10

ออสเตรเลีย

3,953

3,044

3,936

11

รัสเซี ย

3,672

3,074

4,041

12

ลัดเวีย

6,116

8,352

7,205

13

มาเลเซี ย

2,607

3,194

5,080

14

เกาหลีใต้

2,276

2,995

15

ใต้หวัน

382

240

16

อื่น ๆ

6,682

5,870

12,421
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การนําเข้าข้าวสาลีของประเทศไทย ส่ วนใหญ่จะนําเข้าข้าวสาลีเพื่อนํามาผลิตอาหาร โดยหลัก ๆ จะมาจาก 3 ประเทศ
ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และแคนาดา ดังนั้นเมื่อพิจารณาตัวเลขการนําเข้าข้าวสาลีจาก 3 ประเทศ และตัวเลขการนําเข้า
แป้ งสาลีในช่วงปี 2557 - 2559 พบว่าอัตราการใช้แป้ งสาลีโดยรวมยังมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในส่ วนของการอุดหนุนจากภาครัฐสําหรับอุตสาหกรรมข้าวสาลีและแป้ งสาลีจะเป็ นในลักษณะการยกเว้นการเรี ยกเก็บ
ภาษีอากรขาเข้าข้าวสาลีและการลดพิกดั อัตราภาษีนาํ เข้าแป้ งสาลีในปี 2548 นอกจากนี้ จะเป็ นการคุม้ ครองในส่ วนของผูบ้ ริ โภค
มากกว่าไม่ว่าจะเป็ นการกําหนดให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมของกรมการค้าภายในหรื อการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุ ข นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้มีการทําข้อตกลงกับสมาชิกเขตการค้าเสรี อาเซี ยน (AFTA) ซึ่ ง
มีผลทําให้ตอ้ งมีการลดภาษีนาํ เข้าของแป้ งสาลีเหลือร้อยละ 0 โดยมีผลเริ่ มบังคับใช้ต้ งั แต่ปี 2553 เป็ นต้นไป ทําให้มีการแข่งขัน
ด้านราคาสู งขึ้นและส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการโรงงานแป้ งสาลีที่ตอ้ งพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การให้เป็ นที่พอใจของ
ลูกค้าในขณะที่ตอ้ งรักษาระดับราคาที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลีคือข้าวสาลี ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด โดยแหล่งวัตถุดิบ
หลักของบริ ษทั มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย ซึ่ งทั้งสองแหล่งถือเป็ นแหล่งเพาะปลูกและส่ งออกข้าวสาลีที่ใหญ่
ที่สุดของโลก บริ ษทั ฯ มีการสั่งซื้ อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริ กาเป็ นส่ วนใหญ่โดยซื้ อแบบเทกอง (Bulk) ซึ่ งระยะเวลาในการจัดซื้ อ
จะอยูใ่ นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี และจากออสเตรเลียเป็ นแบบตูค้ อนเทนเนอร์
โดยจะจัดซื้ อเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3-4 ครั้งขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณความต้องการในแต่ละช่วง ข้าวสาลีที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิตมี 2
ประเภท ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และ ข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) แป้ งสาลีที่ทาํ จากข้าวเมล็ดแข็งมักจะมีโปรตีนใน
สัดส่ วนที่สูงประมาณ ร้อยละ 13-15 มีคุณสมบัติเนื้ อเหนียว มักจะนําไปใช้ทาํ บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง และอาหาร
สัตว์ แหล่งนําเข้าคือสหรัฐอเมริ กา ในขณะที่แป้ งสาลีที่ทาํ จากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนตํ่ากว่าร้อยละ 10-11 จะมีความเหนี ยว
น้อย และมีลกั ษณะเนื้อนุ่ม ส่ วนใหญ่จะนําไปผลิตเค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ และคุกกี้ โดยมีแหล่งนําเข้าจากออสเตรเลีย
สําหรับการบริ หารจัดการวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกําไรจากวัตถุดิบ และไม่มีการบริ หารจัดการวัตถุดิบ
ในลักษณะการเข้าทําสัญญา futures เนื่ องจากการตั้งราคาขายแป้ งจะปรับขึ้นลงตามราคาต้นทุนข้าว ซึ่ งลูกค้าเข้าใจดี สําหรับ
ขั้นตอนการจัดซื้ อข้าวสาลีจากต่างประเทศจะเป็ นการซื้ อโดยผ่าน Trader ในต่างประเทศ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาซื้ อขาย
สิ นค้าล่วงหน้าที่ Grain Exchange Market ที่สหรัฐอเมริ กา ราคาที่บริ ษทั ฯ ซื้ อส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ C&F ซึ่ งผูข้ ายจะมีหน้าที่
จัดหาเรื อขนส่ งจากต่างประเทศจนถึงประเทศไทย ส่ วนบริ ษทั ฯ จะรับผิดชอบค่าสิ นค้าและค่าประกันภัย หากสิ นค้าเกิดความ
เสี ยหายระหว่างทาง บริ ษทั ฯ จะได้รับชดเชยจากการทําประกันภัยไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี การควบคุมคุณภาพของข้าวสาลีเป็ น
วัตถุดิบหลักของบริ ษทั ฯ โดยเมื่อนําเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศแล้วจะมีการทําการตรวจสอบคุณภาพของข้าวสาลีโดยการสุ่ ม
ตรวจจากฝ่ ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของบริ ษทั ฯ ทุกครั้งเพื่อให้มน่ั ใจว่าสิ นค้าที่ส่ังซื้ อมีคุณภาพดีและเป็ นไปตาม
มาตรฐาน
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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 จะต้องแบก
รับภาระต้นทุนทางการเงินที่นาํ มาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ถ้าบริ ษทั ฯจัดเตรี ยมวัตถุดิบไว้มากเกินไป บริ ษทั ฯ จะมีความเสี่ ยงในกรณี ที่ราคาปรับตัวลดลงทําให้เสี ยเปรี ยบคู่แข่งได้อย่างไรก็
ตามในการจัดซื้ อ ข้าวสาลี จากสหรั ฐอเมริ กาจะต้องซื้ อแบบเทกอง โดยขนส่ งผ่านเรื อขนาดใหญ่ซ่ ึ งจําเป็ นจะต้องสั่งซื้ อใน
ประมาณมาก บริ ษทั ฯจึงต้องหาแนวทางในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ไม่ให้อยูใ่ นคงคลังนานเกินไป เพื่อเป็ นการลดความ
เสี่ ยงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในบางช่วงบริ ษทั ฯจึงมีความจําเป็ นจะต้องขายวัตถุดิบบางส่ วนให้กบั กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ที่มีความจําเป็ นต้องซื้ อวัตถุดิบอยูแ่ ล้วเพื่อเป็ นการบริ หารคงคลังไม่ให้เกิน 4-6 เดือน ตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ยงั
เป็ นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในส่ วนของโรงงานอาหารสัตว์ที่จาํ เป็ นจะต้องซื้ อข้าวสาลีไปเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม
กระบวนการผลิต
บริ ษทั ฯ มี การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมี การเปรี ยบเที ยบการผลิตที่ ผลิตได้จริ งกับความ
ต้องการสิ นค้าของฝ่ ายขายว่าเป็ นไปตามแผนงานที่ได้กาํ หนดไว้เพื่อให้การควบคุมการผลิตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงมี
การจัดทําประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิเช่น ข้าวสาลี สารเคมี เป็ นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการ
ผลิตและมาตรฐานที่กาํ หนด
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าเพื่อการบริ โภค
ต้องยึดหลักความสะอาดเป็ นสําคัญ โดยในระหว่างการผลิตจะมีการสุ่ มตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าจากฝ่ ายประกันคุณภาพ และ
มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบของฝ่ ายผลิตเองเพื่อตรวจสอบสิ นค้าระหว่างผลิตก่อนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ
ของสิ นค้าทุกๆ 2 ชั่วโมงโดยฝ่ ายประกันคุ ณภาพ และหากพบว่าสิ นค้าไม่ได้มาตรฐานจะมี การวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุและ
ปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เลื อกใช้เทคโนโลยีที่ ทนั สมัย สําหรั บ การผลิ ตแป้ งสาลี เป็ นเครื่ องจักรของยี่ห้อ บูลเลอร์
(Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่ อมบํารุ งเครื่ องจักรอยูเ่ ป็ นประจํา รวมถึงมีการจัดทํา
ขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่ วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตามระบบ ISO 22000 : 2005 / GMP / HACCP โดย
กระบวนการผลิตแป้ งสาลีสามารถสรุ ปได้ท้ งั หมด 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1) การย้ายข้าวสาลี (SILO) เป็ นกระบวนการลําเลียงข้าวสาลีจากไซโลหลักมาไว้ไซโลรอง เพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับการทํา
ความสะอาดและปรั บสภาพความชื้ นของข้าวสาลี ให้เหมาะต่อกระบวนการผลิ ตแป้ งสาลี ต่อไป บริ ษ ทั ฯ มี ไซโล
ทั้งหมด 19 ไซโล โดยแบ่งเป็ นไซโลขนาดใหญ่ 6 ไซโลมีความจุไซโลละ 6,000 ตัน ขนาด 2,500 ตัน 8 ไซโล ขนาด
2,000 ตัน 2 ไซโล และไซโลขนาดเล็ก 3 ไซโลมีความจุไซโลละ 300 ตัน สําหรับบรรจุขา้ วสาลีที่ส่งั นําเข้ามา
2) การทําความสะอาดเมล็ดข้าว (Wheat Cleaning) เป็ นขั้นตอนการทําความสะอาด ปรับสภาพความชื้นและระยะเวลาการ
หมักข้าวสาลีเพื่อให้เหมาะต่อการนําไปโม่แป้ งสาลี โดยนําเมล็ดข้าวสาลีมาผ่านเครื่ องตรวจจับโลหะ คัดแยกเศษฝุ่ น
เปลือกข้าว ฝุ่ นทราย ฟาง หิ น ทําการคัดแยกเมล็ดข้าวหักออกทั้งหมด แล้วนําไปขัดผิวเมล็ด และเข้าสเปรย์น้ าํ เพื่อปรับ
สภาพความชื้ นให้เมล็ดข้าวดูดซับนํ้าจนหมดเพื่อให้ขา้ วอ่อนตัวเหมาะกับการนําไปโม่ เมล็ดข้าวสาลีจะผ่านขั้นตอน
การทําความสะอาดและปรับความชื้นทั้งหมด 2 ครั้ง ระยะเวลาการทําความสะอาดและปรับความชื้นจะแตกต่างกัน
แล้วแต่ประเภทของเมล็ดข้าวสาลี หากเป็ นเมล็ดข้าวแบบแข็งต้องใช้เวลาในกระบวนการทําความสะอาดเมล็ดข้าว
ประมาณ 42 ชัว่ โมง ต่อข้าว 100 ตัน ในขณะที่เมล็ดข้าวแบบอ่อนใช้ประมาณ 30 ชัว่ โมงต่อข้าว 100 ตัน
รับรองความถูกต้อง....................................................................
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3) การโม่แป้ งสาลี (Milling) การนําข้าวสาลีที่ผา่ นการทําความสะอาดแล้วมาผ่านเครื่ องขัดผิวเมล็ดและตรวจจับโลหะ
ด้วยแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่ งเพื่อป้ องกันเศษเหล็กปนเปื้ อน ต่อมาผ่านขั้นตอนการบด โดยจะทําการบดทั้งหมด 2 ครั้ง โดย
การบดชุดแรกเป็ นการบดเพื่อให้ขา้ วแยกออกจากเปลือกเมล็ดข้าว ข้าวที่แตกจะผ่านตะแกรงเพื่อร่ อนเอาส่ วนที่ละเอียด
และเข้าบดชุดที่สองให้กลายเป็ นแป้ ง ในส่ วนที่ผา่ นตะแกรงร่ อนแล้วมีลกั ษณะหยาบจะส่ งไปบดกับลูกกลิ้งอีกจนกว่า
จะได้ขนาดที่ตอ้ งการ ผลผลิตที่ได้จะเป็ นแป้ งและรําข้าวคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 75 และ 25 ตามลําดับ ซึ่ งจะเก็บแยก
ไซโลกัน โดยแป้ งที่โม่เสร็ จบรรจุลงไซโลโดยแยกตามสายพันธุ์ของข้าวสาลี
4) การผสมและบรรจุ (Blending and Packing) การนําแป้ งสาลีจากไซโลที่ผลิตได้โดยแบ่งเป็ นแต่ละสายพันธุ์มาผสมกัน
ตามสู ตรที่ลูกค้าสั่งซื้ อไว้ หลังจากนั้นจะทําการร่ อนแป้ งเพื่อให้แน่ใจว่าแป้ งสาลีไม่มีเศษเจือปนก่อนจะนําไปบรรจุลง
ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และก่อนนําไปจัดเก็บในคลังสิ นค้าจะผ่านการดักจับโลหะอีกครั้ง

ระยะเวลาในการผลิตแป้ งสาลีให้พร้อมจําหน่ายสําหรับข้าวเมล็ดแข็งและเมล็ดอ่อนอยูป่ ระมาณ 9.5 วัน และ 9.0 วัน
ต่อข้าวสาลี 100 ตัน ตามลําดับ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีสายการผลิต 1 สายการผลิต โดยสามารถที่จะผลิตได้เดินเครื่ องจักรตลอด 24
ชัว่ โมงแบ่งเป็ น 3 กะ โดยในแต่ละครั้งจะสามารถผลิตเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ กําลังการผลิตสู งสุ ดอยูท่ ี่ 500 ตันข้าวต่อวัน โดย
อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตในช่วงปี 2557 ถึงปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ 98.20 ร้อยละ 67.12 และร้อยละ 65.97 ตามลําดับ โดยอัตรา
การใช้กาํ ลังผลิตในช่วงปี 2559 มีอตั ราลดลง แต่ถา้ ดูที่ปริ มาณการผลิตจะเห็นได้วา่ ปี 2559 เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2558
การผลิตแป้ งสาลี

ปี 2557
250
78,000
76,595
98.20
+2.68

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

ปี 2558
500
136,500
91,625
67.12
+19.62

ปี 2559
500
156,000
102,920
65.97
12.33

หมายเหตุ : *จํานวนวันที่ผลิตคิดจาก 26 วันต่อเดือน
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ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมไม่มี เนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยเป็ นกระบวนการผลิตแบบปิ ดจึงไม่มีฝุ่นแป้ ง
ฟุ้ งกระจายออกไปภายนอกที่จะส่ งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ส่ วนการใช้น้ าํ ในโรงงานจะใช้เพื่อปรับความชื้นข้าวสาลี ซึ่ งใน
ระหว่างกระบวนการผลิตข้าวจะดูดซับนํ้าทั้งหมด ทําให้โรงงานไม่มีการปล่อยนํ้าเสี ย ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยที่
ผ่านมาไม่มีการดําเนินคดีเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
2.4 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ ไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสิ นค้าที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ การผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลีที่มีคุณภาพให้ได้น้ นั ต้องคํานึ งถึงปั จจัยต่างๆ
มากมายที่จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษทั ที่ต้ งั ไว้ได้ เริ่ มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ การเก็บรั กษาวัตถุดิบให้คงคุณภาพก่อนนําเข้ากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพแป้ งสาลี ระหว่างผลิ ตไปจนถึง
ขั้นตอนการจัดเก็บและจัดส่ งแป้ งสาลีให้ลูกค้า ตลอดจนรักษาคุณภาพการให้บริ การ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดทั้งใน
ด้านของคุณภาพสิ นค้าและบริ การ การประเมินปั จจัยความเสี่ ยงที่จะส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้ าประสงค์ได้ก็มี
ความสําคัญเช่นกัน ดังนั้นบริ ษทั ฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานในอนาคตไว้
ดังนี้
ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ความเสี่ ยงจากการมีพ้นื ที่เก็บวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีไซโลขนาดเล็กและใหญ่รวมกันทั้ง หมด 19 ไซโล สําหรับจัดเก็บวัตถุดิบคือข้าวสาลี ซึ่ งไซโลที่
บริ ษทั ฯ มีอยูท่ ้ งั หมดยังมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อปริ มาณวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ในบางช่วงเวลาที่มีขา้ วสาลีเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้
บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเช่าไซโลหรื อโกดังเพิ่มจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งระยะอายุสัญญาเช่าจะขึ้นอยูก่ บั ความจําเป็ นในการ
จัดเก็บในแต่ละช่วงเวลา ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ จะทําสัญญาเช่าระยะสั้นอายุประมาณ 2-6 เดือน อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ อาจมีความ
เสี่ ยงหากในช่วงเวลาที่ตอ้ งการเช่าไซโลหรื อโกดังดังกล่าวหรื อกรณี ตอ้ งการเช่าไซโลเพิ่มแต่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้
บริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่ได้ ทําให้เกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในแง่การจัดหาสถานที่เก็บข้าวสาลี และในแง่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
ราคาค่าเช่าในปัจจุบนั เป็ นราคาค่าเช่าเดียวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาค่าเช่าไซโลของบุคคล
ภาย นอกในบริ เวณเดียวกันพบว่าราคาค่าเช่าไซโลตํ่ากว่าราคาค่าเช่าของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าขนส่ งที่ตอ้ งเพิ่มขึ้น อย่างไรก็
ตาม ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ เคยมีความต้องการเช่าพื้นที่จดั เก็บวัตถุดิบเพิ่มแต่ไม่สามารถเช่าไซโลจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องได้ จึงต้องขอ
เช่าพื้นที่ จากผูใ้ ห้เช่าคลังสิ นค้ารายอื่น ซึ่ งบริ ษทั ฯ สามารถดําเนินการเช่าไซโลจากบุคคลภายนอกได้ โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าขนส่ ง
ต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 0.6 ล้านบาทต่อระยะเช่าจํานวน 3 เดื อนต่อ 1 ไซโล ซึ่ งถือเป็ นจํานวนที่ไม่มากนัก ทั้งนี้ ใน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบรวม60,000 ตัน ซึ่ งเพียงพอสําหรับการจัดเก็บวัตถุดิบในปริ มาณปกติ ยกเว้นเพียง
บางช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บมากกว่าปกติ จึงจะต้องเช่าโกดังเพิ่มเติม
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ความเสี่ ยงทางด้ านการเงิน

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ สิ้ น ปี 2557 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ 0.8 เท่า และ ปรับเพิ่มขึ้นเป็ น
1.1 เท่าในปี 2558 และปรับลดเหลือ 0.5 เท่าในปี 2559 สาเหตุมาจากชําระเงินกูย้ ะยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนขยายกําลัง
การผลิต โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินอยูใ่ นรู ปของเงินกูร้ ะยะสั้น ประมาณ 382.8 ล้านบาท
และภาระดอกเบี้ยจ่าย จํานวน 16.1 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะยาวที่คิดอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเป็ นแบบลอยตัว ซึ่ ง
หากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ ้ ึนย่อมส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ทําให้มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อผลการดําเนินงานทําให้
กําไรของบริ ษทั ฯ ลดลง รวมถึงอาจทําให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ ลดลงด้วย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย โดยการจัดสรรเงินกูย้ ืมที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย
อย่างสมํ่าเสมอ
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในการดําเนิ นธุ ร กิ จ ผลิ ต และจําหน่ ายแป้ งสาลี วัต ถุ ดิบ หลักที่ สําคัญ คื อ ข้าวสาลี ซ่ ึ ง เป็ นวัตถุ ดิบ ที่ ตอ้ งนําเข้า จาก
ต่ า งประเทศ ซึ่ งการชํา ระเงิ น จะใช้เ งิ น สกุ ล เหรี ยญสหรั ฐ เป็ นหลัก ในขณะที่ สิ น ค้า ทั้ง หมดที่ บ ริ ษัท ฯ ผลิ ต จะจํา หน่ า ย
ภายในประเทศ ซึ่ งการดําเนิ นธุ รกิ จดังกล่าวอาจส่ งผลให้บ ริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ย น
ที่เกิดขึ้น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐจะทําให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ เพิ่มสู งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐจะทําให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ ลดตํ่าลง ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯ จึงได้มีการทําธุรกรรมทางการเงินโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนําเข้าผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศล่วงหน้า (Fixed Forward Exchange Rate) เพื่อป้ องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทําสัญญาจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้านั้นจะอยูใ่ นดุลยพินิจที่รอบคอบของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่ งในการทําสัญญาดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั ฯ บริ หารต้นทุน
ไม่ให้มีความผันผวนมากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ในช่วงผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนยั สําคัญ เนื่ องจากในช่วงปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 1.5 ล้านบาท 12.2 ล้านบาท และ 7.2 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ดีการทําสัญญาล่วงหน้าที่ผ่านมามิได้
ประกันว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถบริ หารจัดการให้มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเนื่องได้ทุกปี เนื่องจากขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทาํ สัญญาล่วงหน้า
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริ มาณและคุณภาพที่ตอ้ งการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่ งเป็ นธัญพืชที่เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็น ซึ่ ง
ประเทศไทยไม่สามารถเพาะปลูกได้จึงจําเป็ นต้องมีการนําเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศทั้งหมด ประเทศที่ปลูกและจําหน่ายข้าว
สาลี ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย อาร์ เจนติน่า และอีกหลายประเทศในยุโรป โดยคุณภาพของข้าวสาลี
จะมีความแตกต่างกันในแต่ละแหล่งเพาะปลูก สําหรับบริ ษทั ฯ จะเลือกซื้ อข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย
เป็ นหลัก เนื่องจากข้าวสาลีมีค่าโปรตีนที่เหมาะกับการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ฯ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาข้าวสาลีให้ตรงตาม
ปริ มาณการผลิตและตรงตามคุณภาพที่ตอ้ งการได้อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ ดังที่เคยเกิดมาแล้วที่ออสเตรเลีย ซึ่ ง
ประสบสภาวะอากาศแห้งแล้งทําให้ผลผลิตออกมาน้อย บริ ษทั ฯ จะเกิดความเสี่ ยงจากการไม่มีวตั ถุดิบเพียงพอสําหรับผลิตสิ นค้า
ส่ งมอบให้กบั ลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้ทาํ ข้อตกลงซื้ อขายล่วงหน้ากับผูค้ า้ วัตถุดิบในการจัดหาข้าวสาลีที่มีคุณภาพและ
มีปริ มาณตามที่บริ ษทั ฯ ต้องการจากทั้งสองประเทศแล้ว รวมถึงการที่บริ ษทั ฯ มีนโยบายการควบคุมและรักษาระดับวัตถุดิบคง
คลังให้มีปริ มาณเพียงพอต่อแผนการผลิตและจําหน่ายเพื่อป้ องกันการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว นอกจากนี้จากการที่ปัจจุบนั มีหลาย
ประเทศในโลกที่เป็ นแหล่งเพาะปลูกและผลิตข้าวสาลีได้ บริ ษทั ฯ จึงสามารถหันไปนําเข้าข้าวสาลีจากประเทศอื่นได้ อาทิเช่น
แคนาดา ประเทศในแถบอเมริ กาใต้ จี นหรื อ อิ นเดี ย ถึ งแม้คุ ณภาพของข้าวสาลี อาจจะไม่ เที ย บเท่ ากับข้าวสาลี ที่นําเข้าจาก
สหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย แต่บริ ษทั ฯ สามารถนําเข้ามาผลิตโม่เป็ นแป้ งและผสมสูตรให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาข้าวสาลี
ข้าวสาลีเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีตลาดซื้ อขายล่วงหน้า (Grain Exchange) ในสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งต้นทุนหลัก
ของบริ ษทั ฯ คือ ข้าวสาลี คิดเป็ นอัตราส่ วนประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขาย ซึ่ งในการจัดซื้ อข้าวสาลีของบริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อ
หลัก ๆ ปี ละประมาณ 3 ครั้ง ซึ่ งในแต่ละครั้งจัดซื้ อ มีปริ มาณมากประมาณ 20,000 ตัน ราคาข้าวสาลีที่จดั ซื้ อ ครั้งหนึ่ งๆ อาจใช้
สําหรับการผลิตสิ นค้าไปถึง 4-6 เดือน หากราคาข้าวสาลีมีการเปลี่ยนแปลงจะส่ งผลให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ มีความผันผวนและ
ส่ งผลกระทบต่อผลกําไรของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแป้ งสาลีให้กบั ลูกค้าได้ทนั ทีท้ งั หมด เนื่องจาก
แป้ งสาลี เป็ นหนึ่ งในสิ นค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน หากต้องการปรั บราคาจําหน่ ายต้องแจ้งต่อกรมการค้าภายในก่อน
อย่างไรก็ดีบ ริ ษ ทั ฯ มี การบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาข้าวสาลี ได้โ ดยมี แผนกการตลาด
ต่างประเทศติดตามแนวโน้มราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ราคาข้าวสาลีข้ ึนสู งมาก ๆ บริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อ
ให้เพียงพอกับความต้องการผลิตและจําหน่ายเท่านั้น รวมถึงยังมีการจัดการป้ องกันความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคาด้วยการ
จัดซื้ อล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริ หารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อ
ลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบจากการบริ หารจัดการ
ต้นทุนในส่ วนการผลิตโดยมีแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การค้นคว้าวิจยั อย่างต่อเนื่ องถึงการ
เลือกใช้วตั ถุดิบที่มีราคาตํ่า แต่สามารถนํามาผสมและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังเดิม และจากการบริ หารจัดการต้นทุนตามที่
กล่าวมามีส่วนช่วยทําให้ในปี 2559 ราคาข้าวสาลีลดลง 1.27 บาทต่อกิโลกรัม ส่ งผลให้ตน้ ทุนในส่ วนของข้าวสาลีลดลง
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของต้นทุนการขนส่ งวัตถุดิบ (ราคานํ้ามัน)
บริ ษทั ฯ ต้องนําเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศโดยใช้การขนส่ งทางเรื อ ซึ่ งค่าขนส่ งดังกล่าวถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุน
ข้าวสาลี โดยค่าระวางเรื อในการขนส่ งจะอ้างอิงกับราคานํ้ามันในตลาดโลก ซึ่ งหากราคานํ้ามันปรับตัวเพิ่มสู งขึ้น จะส่ งผลให้ค่า
ระวางเรื อปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงหากมีความต้องการใช้การขนส่ งทางเรื อที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้บริ ษทั
เดินเรื อปรับเพิ่มค่าระวางเรื อได้เช่นกัน ซึ่ งต้นทุนดังกล่าวเป็ นต้นทุนที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ย่อมต้องส่ งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ และมีส่วนทําให้ผลกําไรของบริ ษทั ฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการ
บริ หารจัดการต้นทุนส่ วนค่าระวางเรื อ โดยการนําเข้าข้าวสาลีในปริ มาณมากบรรทุกเรื อขนาดใหญ่จะทําให้ตน้ ทุนค่าขนส่ งต่อ
หน่ วยลดลงประกอบกับการร่ วมกับผูป้ ระกอบการโรงงานโม่แป้ งสาลีรายอื่นๆในการนําเข้าข้าวสาลีลงเรื อบรรทุกลําเดียวกัน
โดยแต่ละรายสามารถนําเข้าข้าวสาลีได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการ และยังสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่ งได้มากกว่าการนําเข้าข้าว
สาลีมาโดยลําพังเพียงรายเดียว
ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
ในการซื้ อสิ นค้าวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการทําสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในรู ปแบบของ forward หรื อ futures
contract เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ จะมีการปรับราคาแป้ งสาลีให้สะท้อน
ราคาของข้าวสาลีที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ โดยในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น บริ ษทั ฯ จะปรับราคาขายแป้ งสาลี
ให้สะท้อนราคาที่เปลี่ยนแปลงสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการทําสัญญากันไว้ แต่สาํ หรับลูกค้าที่ทาํ สัญญาไว้แล้วบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้อง
คงราคาไว้ตามสัญญา ส่ วนในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการวัตถุดิบ โดย
การเร่ งขายแป้ งสาลี รวมไปถึงการขายข้าวสาลีบางส่ วนให้กบั กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจําเป็ นต้องใช้ขา้ วสาลี
อยูแ่ ล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดการป้ องกันความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคาด้วยการจัดซื้ อให้เหมาะสมกับแนวโน้ม
ของราคา และยังมี การบริ หารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุ นที่ อาจ
เกิดขึ้นได้
ความเสี่ ยงจากนโยบายของภาครัฐ
ความเสี่ ยงจากการที่ราคาขายแป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุม
ในปี 2552 กรมการค้าภายในได้ประกาศให้แป้ งสาลี เป็ นสิ นค้าควบคุมโดยผูป้ ระกอบการต้องแจ้งต้นทุ นการผลิ ต
ต้นทุนการนําเข้าสิ นค้า ต้นทุนค่าใช้จ่าย ราคาจําหน่าย ฯลฯ ให้แก่กรมการค้าภายใน ซึ่ งราคาขายที่แจ้งจะถือเป็ นเพดานราคาขาย
สู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ สามารถจําหน่ายได้ ดังนั้น หากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสู งขึ้นจนเกินเพดานราคาขายที่เคยแจ้งไว้ จะทําให้การขึ้น
ราคาแป้ งสาลีของผูป้ ระกอบการทําได้ยากและขาดความคล่องตัวในการปรับราคาขายแป้ งสาลี เนื่ องจากต้องแจ้งให้กรมการค้า
ภายในทราบก่อน ด้วยเหตุน้ ี ผปู้ ระกอบการจะต้องบริ หารจัดการต้นทุนเองและไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นทั้งหมด
ให้แก่ลูกค้า โดยการปรับขึ้นราคาได้ทนั ที จึงทําให้เกิดความเสี่ ยงในแง่ของผลกําไรที่อาจลดลงหากราคาวัตถุดิบมีการปรับเพิ่ม
สู งขึ้น อย่างไรก็ตามโดยปกติตน้ ทุนและราคาขายมักจะตํ่ากว่าราคาเพดานที่แจ้งไว้ แต่หากต้นทุนสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ปรับสู งขึ้น
มากทําให้บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องขอปรับราคาขายขึ้น ซึ่ งจะมีการแจ้งให้กบั ทางภาครัฐรับทราบและปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้อง
กับต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมและเพื่อป้ องกันปั ญหาสิ นค้าขาดแคลน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงจาก
นโยบายของรัฐเป็ นอย่างมากจึงได้มีการบริ หารจัดการทั้งในแง่ตน้ ทุนและการมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพ และการ
ให้บริ การลูกค้าให้เป็ นที่พอใจ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้
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ความเสี่ ยงจากการเปิ ดเสรี การนําเข้าแป้ งสาลีจากภาครัฐ
ก่ อ นปี 2548 ประเทศไทยมี ก ารกํา หนดพิ กัด อัต ราภาษี ข าเข้า ของแป้ งสาลี ใ นอัต ราที่ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ40 จึ ง ทํา ให้
อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีได้รับการคุม้ ครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบตั ิตามพันธะกรณี ขอ้ ตกลงของสมาชิกเขตการค้าเสรี
อาเซี ยน (AFTA) รวมทั้งการทําสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทําให้เมื่อปี 2548 ไทยต้องลดอัตรา
ภาษีขาเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่ อเดือนมกราคม 2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้ งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ลดลงเหลือ
อัตราร้อยละ 0 ทําให้มีการแข่งขันด้านราคาสู งขึ้น และการลดอากรขาเข้าของแป้ งสาลี ทําให้ลูกค้าอาจนําเข้าแป้ งสาลีเข้ามาเอง
โดยตรงแทนการซื้ อจากโรงงานผลิตแป้ งสาลีในประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นของบริ ษทั ฯ ในแง่ของยอดขายที่
อาจลดลงได้ และย่อมส่ งผลถึงกําไรที่ตอ้ งปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการเปิ ดเสรี การนําเข้าแป้ งตามข้อตกลงของ
AFTA ยังไม่ส่งผลต่อการดําเนิ นธุ รกิจ โดยที่ผ่านมาสัดส่ วนการนําเข้าแป้ งสาลีโดยตรงจากต่างประเทศเที ยบกับการซื้ อจาก
โรงงานการผลิตยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มีแผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ อง
ดังกล่าวโดย
1. การมุ่งเน้นคุณภาพของสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าที่ไม่มีส่ิ งปลอมปน ซึ่ งอาจอันตรายต่อการบริ โภค
2. การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ ง และหากมี
การร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดําเนินการแก้ไขให้ลกู ค้าอย่างรวดเร็ วไม่เกิน 7 วัน
3. ปริ มาณการสั่งซื้ อ การสั่งซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั ฯ สร้ างความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าโดยลูกค้าไม่ตอ้ งเตรี ยม
สถานที่ไว้จดั เก็บ ทําให้ลกู ค้าสามารถสั่งซื้ อได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการความร่ วมมือจาก
บริ ษทั ฯ ในการพัฒนาวัตถุดิบแป้ งสาลี ทางบริ ษทั ฯ สามารถส่ งทีมนักวิทยาศาสตร์ ของบริ ษทั ฯ ไปร่ วมมือในการ
พัฒนาแป้ งสาลีให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย
ความเสี่ ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่ าร้ อยละ 50
ณ 31 ธันวาคม 2559 ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จํากัด (มหาชน) TSTE ถือหุ น้ เป็ น
จํานวนร้อยละ 69.30 ของทุนชําระแล้วทั้งหมด ซึ่ งสัดส่ วนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 ทําให้ TSTE สามารถควบคุมมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ได้เกือบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตั้งกรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ยกเว้นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ กําหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของ
บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู้ ือหุน้ ใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถ่วงดุลอํานาจดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้พิจารณา
ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้และมีการถ่วงดุลอํานาจ จึงได้
มี การแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษทั ฯ มี กรรมการบริ ษทั รวม
กรรมการตรวจสอบทั้งสิ้ น 12 ท่าน ในจํานวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีฝ่าย
ตรวจสอบภายในที่ปฏิบตั ิงานเป็ นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแล
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็ นไปตามระบบที่ได้กาํ หนดไว้และตรวจสอบการดําเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้เกิดความ
โปร่ งใสนอกจากนี้ ในกรณี เข้าทํารายการที่ เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในกิจการที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว และในการอนุมตั ิรายการ
จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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4. ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจที่หักค่าเสื่ อมราคา โดยวิธีคาํ นวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของทรั พ ย์สิ น เป็ นระยะเวลา 3-30 ปี ขึ้ น อยู่กับ ประเภทของทรั พ ย์สิ น โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ
31 ธันวาคม 2559 ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ จํานวน 780.5 ล้านบาท และ 742.8 ล้านบาท ตามลําดับ สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
4.1.1 อาคาร และส่ วนปรับปรุ งอาคาร*
โรงงาน 1 แห่ ง และอาคารสํานักงาน 3
ชั้น ที่ต้ งั : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล
ถนนปู่ เจ้าสมิ งพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
4.1.2 เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4.1.3 เครื่ องตกแต่ ง และเค รื่ องใช้
สํานักงาน
4.1.4 ยานพาหนะ
4.1.5 ระบบสาธารณูปโภค
4.1.6 สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559

เจ้าของ

161.2

ภาระผูกพัน

156.0
ไม่มีภาระผูกพัน

เจ้าของ
เจ้าของ

421.9
4.8

536.0

เจ้าของ
เจ้าของ

10.0
38.2

10.8
35.5

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

เจ้าของ

144.4

0.7

ไม่มีภาระผูกพัน

780.5

742.8

รวม

ไม่มีภาระผูกพัน

หมายเหตุ : * อาคารโรงงานและสํานักงานตั้งอยูบ่ นที่ดินที่บริ ษทั ฯ เช่าจาก TSTE ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่
สองแห่ง โดยบริ ษทั ฯ ต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กรู้ ายอื่น ซึ่ งในเดือนตุลาคม 2556
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการเรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนี้สถาบันการเงินเดิมที่ให้กยู้ มื ได้ลดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น และสัญญา
ซื้ อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า และปรับเงื่อนไขการกูย้ มื เป็ น Negative Pledge
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บริ ษทั ฯ ได้ขยายกําลังการผลิตโดยดําเนิ นการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2556 และ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวได้มาซึ่ งทรัพย์สิน ซึ่ งหากคํานวณขนาดรายการ โดยใช้
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มี
นัยสําคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไป ซึ่ ง
สิ นทรั พย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ซึ่ งบริ ษทั ฯ มี หน้าที่ ตอ้ ง
เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และทําหนังสื อเวียนให้ผถู้ ือหุ น้ ทราบภายใน 21 วันนับตั้งแต่วนั ที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยสารสนเทศเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ทรัพย์สินทีไ่ ม่ มตี วั ตน
บริ ษ ทั ฯ มี เ ครื่ อ งหมายการค้า ทั้งหมด 12 ตราสิ น ค้า โดยบริ ษ ัท ฯ ได้ยื่นจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ากับ สํา นัก
เครื่ องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ ตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2555 ซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของเครื่ องหมาย
การค้า โดยมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ยนื่ ขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า รายละเอียดของเครื่ องหมายการค้า มีดงั นี้
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ
1. ตราปังทอง

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสิ นค้ า
คุ ณสมบัติ แป้ งสําเร็ จรู ปสําหรั บทําขนมปั งโฮลวีท มี
ปริ มาณ โปรตีนสูง 13.5-14.5% มีคุณสมบัติเหนียวและ
ยืด หยุ่นดี ม าก อุ ด มไปด้วยใยอาหาร วิ ต ามิ น แร่ ธ าตุ
และสารต้านอนุมูลอิสระสําหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ
เหมาะสํ าหรั บใช้ ทํา ขนมปั งเพื่อสุ ขภาพ มี คุณค่าทาง
โภชนาสูง

2. ตราปังแดง

คุ ณ สมบั ติ แป้ งสาลี คุ ณ ภาพพิ เ ศษสํา หรั บ ทํา ขนมปั ง
มี ป ริ ม าณโปรตี น สู ง 13-14% มี ป ริ มาณกลู เ ตนสู ง มี
คุณสมบัติเหนี ยวและยืดหยุน่ ดีมาก ทนทานต่อการนวด
และหมักได้เป็ นอย่างดี ทําให้ข นมปั งที่ ผลิ ต ออกมามี
ขนาดใหญ่เนื้อละเอียด และเหนียวนุ่ม
เหมาะสํ าหรับใช้ ทาํ ขนมปั งชนิดต่างๆ เช่น ขนมปังแซน
วิส ขนมปังกะโหลก ขนมปั งหวาน ขนมใส่ ไส้ต่างๆ
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ
3. ตราปังเหลือง

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสิ นค้ า
คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษสําหรับทําขนมปั ง มี
ปริ มาณโปรตีนสู ง 12.5-13.5% มีคุณสมบัติเหนี ยวและ
ยืดหยุ่นดี ทําให้ขนมปั งที่ ผลิ ตออกมาเหนี ยวนุ่ มและมี
ปริ มาตรดี
เหมาะสํ าหรับใช้ ทาํ ขนมปังไสใส้และโดนัทยีสต์

4. ตราเส้นทอง

คุ ณ สมบั ติ แป้ งสาลี คุ ณ ภาพพิ เ ศษ มี ป ริ ม าณโปรตี น
10-13% ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ความต้องการของลูกค้า และ
กรรมวิธีการผลิต มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุน่
เหมาะสํ าหรับใช้ ทาํ บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป

5. ตราเส้นหยก

คุ ณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิศษ สําหรั บทําบะหมี่ สด
มีปริ มาณโปรตีนสูง 12-13% มีคุณสมบัติดูดซึ มนํ้าได้ดีมี
ความเหนี ย วและยื ด หยุ่ น ดี ทํา ให้ เ ส้ น บะหมี่ ที่ ผ ลิ ต
ออกมามี คุ ณ สมบั ติ เ หนี ย วนุ่ ม ยื ด หยุ่ น และสี สรร
สวยงาม
เหมาะสํ าหรับใช้ ทาํ บะหมี่สด และหมี่เกี๊ยว

6. ตราเส้นเหลือง

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ สําหรั บทําบะหมี่สด
หรื อแผ่นเกี๊ยว มีปริ มาณโปรตีนสู ง 10-12.5% ทําให้เส้น
บะหมี่ ที่ผลิตออกมามี คุณภาพเหนี ยวนุ่ ม ยืดหยุ่น และ
สี สรรสวยงาม
เหมาะสํ าหรับใช้ ทาํ บะะหมี่สด และแผ่นเกี๊ยว

7. ตราลูกกลิ้ง

คุ ณ สมบั ติ แป้ งสาลี อ เนกประสงค์ มี คุ ณ ภาพพิ เ ศษ มี
ปริ มาณโปรตีนสู ง 10-11% มีคุณสมบัติเหนี ยว ยืดหยุน่
และดูดซึ มซับนํ้าได้
เหมาะสํ าหรับใช้ ทาํ ขนมได้หลากหลายชนิด อาทิ โดนัท
โรตี คุ กกี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟ
เฟิ ล ซาลาเปา และขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ
รับรองความถูกต้อง....................................................................
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ
8. ตรากังหัน

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสิ นค้ า
คุ ณ สมบั ติ แป้ งสาลี คุ ณ ภาพพิ เ ศษ มี ป ริ ม าณโปรตี น
9-10% มีคุณสมบัติเหนี ยว ยืดหยุ่น และดูดซึ มนํ้าได้ใน
ระดับพอเหมาะ
เหมาะสํ าหรั บใช้ ทํา บิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่ วาฟ
เฟิ ล แพนเค้ก โดนัท เค้ก ขนมสาลี่ และขนมขบเคี๊ ย ว
ประเภทต่างๆ

9. ตราต้าหลงเปา
(ได้รับรองการจดทะเบียน
เครื่ องหมายการค้า
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557)

คุ ณ สมบัติ แป้ งสาลี คุ ณภาพ มี ปริ มาณโปรตี นตํ่า 7.58.5% ผ่า นกรรมวิธี ผ ลิ ต พิ เ ศษ ทํา ให้เ นื้ อ แป้ ง มี สี ข าว
ละเอียด เบา ปริ มาณเถ้าน้อย มีคุณสมบัติเหนี ยวนุ่ มใน
ระดับพอเหมาะ
เหมาะสํ าหรับใช้ ทํา ซาลาเปา เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่
เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่

10. ตราคู่โก๋

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีนสู ง
11-13% มีคุณสมบัติดูดซึ มนํ้าได้ดีมาก ทําให้ปาท่องโก๋
ที่ทอดออกมากรอบ ฟู เหนียวพอดี ไม่อมนํ้ามัน
เหมาะสํ าหรับใช้ ทาํ ปาท่องโก๋

11. ตราหัวใจ

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มี ปริ มาณโปรตีนตํ่า
7-8% ผ่านกรรมวิธีพิเศษ ทําให้เนื้อแป้ งมีสีขาวละเอียด
เบา ปริ มาณเถ้าน้อย มีคุณสมบัติดูดซึ มนํ้า นํ้าตาล และ
ไขมันมากกว่าปกติ ช่วยให้ส่วนผลมเข้ากันได้ดียิ่งขึ้ น
เนื้อเค้กที่ผลิตออกมามีความละเอียดและนุ่มนวลสูง
เหมาะสํ าหรับใช้ ทาํ บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก
และเค้กต่างๆ
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ
12. ตรากุลาแดง

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสิ นค้ า
คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีนสูง
เหมาะสํ าหรับใช้ ทาํ ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

4.2 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วมในอนาคต
ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้มีมติกาํ หนดนโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ/
หรื อบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ในอนาคต โดยในอนาคตบริ ษทั ฯ อาจมีการขยายขอบเขตการดําเนิ นธุ รกิจ จึงอาจมีการจัดตั้งบริ ษทั
ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมขึ้นเพื่อเป็ นการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายจะส่ งกรรมการบริ ษทั ฯ เข้า
ไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว เพื่อร่ วมกําหนดนโยบายการดําเนินงานให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและ
เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
การควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้น โดยส่ วนใหญ่จะมีขอ้ ตกลงกับผูร้ ่ วมลงทุน เช่น กรณี การลงทุนในกิจการ
ร่ วมค้าจะกําหนดจํานวนกรรมการซึ่ งเป็ นบุ คคลที่ บริ ษทั ฯ เป็ นผูก้ าํ หนดโดยใช้สัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นเกณฑ์กาํ หนดจํานวน
กรรมการที่ จะเข้าไปควบคุมดูแล สําหรั บบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ จะส่ งกรรมการเข้าไปเป็ นตัวแทนมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวน
คณะกรรมการทั้งหมด หากการดําเนินการมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ จะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ก่อน และในกรณี ที่เป็ นการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบอีก
ด้วย
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ที่มีจาํ นวน
สู งกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
อย่างมีนยั สําคัญ
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แบบ 56-1

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
เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail Address
Website
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
0107553000131
02-017-9999
02-017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
info@tmill.co.th
www.tmill.co.th
399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิ บเก้าล้านบาท)
ประกอบด้วยหุ น้ สามัญ 399,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
เรี ยกชําระแล้วจํานวน 342,246,156 หุน้
เป็ นจํานวนเงิน 342,246,156 บาท
(สามร้อยสี่ สิบสองล้านสองแสนสี่ หมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิ บหก

บาท)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

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
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 ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด
นายศักดิ์ศรี อําพวัน
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-596-0500 ต่อ 520, 521
E-mail : Center@dir.co.th

ทีป่ รึกษาทางการเงิน

:

ไม่มี

ทีป่ รึกษาหรือผู้จัดการภายใต้ สัญญาการจัดการ : ไม่มี
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 399,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 342,246,156
หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นทุนที่ชาํ ระแล้ว จํานวน 342,246,156 หุ ้น คิดเป็ น 342,246,156 บาท โดยบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นและสัดส่ วนการถือหุ ้นจากทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั มหาชนจํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
ลําดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1 บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
2 นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
3 นางอรุ ณี เดชวิทกั ษ์
4 นายวิบูลย์ เสรี โยธิน
5 นางขันทอง อุดมมหันติสุข
6 นางนุศรา เพียรสุ ภาพ
7 บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
8 นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ
9 นายนํ้า ชลสายพันธ์
10 นายโชติอนันต์ มหัคฆพงศ์ดาํ รง
11 นางศริ นญา หวังวัชรกุล
12 นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
13 นางสาวทิพย์สุภา สุ นทรวารี
14 นางสรัตนา ลือชัยประสิ ทธิ์
รวมผู้ถือหุ้น 14 อันดับแรกทีถ่ ือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 0.5%
15 ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่นๆ
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

จํานวนหุ้น
237,159,720
10,310,000
4,149,200
3,960,200
3,325,401
2,876,827
2,524,366
2,240,000
2,086,580
2,034,300
2,016,600
1,875,856
1,840,125
1,810,005
278 ,209,180
64,036,976
342,246,156

สั ดส่ วนร้ อยละ
69.30
3.01
1.21
1.16
0.97
0.84
0.74
0.65
0.61
0.59
0.59
0.55
0.54
0.53
81.29
18.71
100.00
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ลําดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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 2559
%
จํานวนหุ้น
91,301,062 23.82
63,818,515 16.65
9.91
38,000,252
31,299,893
8.17
27,206,675
7.10
18,169,749
4.74
4.55
17,448,466
16,027,170
4.18
1.41
5,402,978
3,978,471
1.04
70,673,952 18.44
383,627,181 100.00

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

ปี 2558
%
จํานวนหุ้น
69,167,472 23.82
48,347,360 16.65
28,218,168
9.72
23,712,040
8.17
20,611,118
7.10
13,764,960
4.74
12,141,796
4.18
11,928,664
4.11
7,171,120
2.47
3,013,994
1.04
52,323,166 18.02

จํานวนหุ้นทั้งหมด

290,399,858 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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”) 19 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

7.3 การออกหลักทรัพย์อนื่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ที่มีจาํ นวน
สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
อย่างมีนยั สําคัญ
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ฯกําหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคตตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้อนหลัง
ปี

2556
0.22
0.10
45.83

อัตรากําไรสุ ทธิต่อหุน้ (บาท)
อัตราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ (%)

2557
0.18
0.08
44.75

2558
0.19
0.08
48.12
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8. โครงสร้ างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร โดยมี รายชื่อและขอบเขตอํานาจหน้าที่
ดังนี้
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี จาํ นวนทั้งหมด 12 ท่ าน โดยในปี 2559 ไม่มีการจัดประชุ มนอก
สถานที่ (Board Retreat) เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการประชุม เนื่องจากคณะกรรมการไม่สะดวกในการเดินทาง และเพื่อเป็ นการ
ลดค่าใช้จ่าย
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย

ลําดับ

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

รายชื่อ

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

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

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ /กรรมการ
กรรมการบริ หาร / กรรมการ
กรรมการบริ หาร / กรรมการ
กรรมการบริ หาร / กรรมการ
กรรมการบริ หาร / กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

การประชุม
คณะกรรมการ
จํานวน
จํานวน
ครั้งการ ครั้งที่เข้ า
ประชุม ประชุม
12
12
12
12
12
10
12
10
12
12
12
11
12
11
12
12
12
11
12
10
12
11
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 ี อ าํ นาจลงนามผูกพัน ตามหนังสื อ รั บ รองบริ ษ ัท ฯ คื อ นายประภาส ชุ ติ ม าวรพัน ธ์ หรื อ นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์ หรื อ ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ หรื อ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล หรื อ นายธนดล สุ จิภิญโญ หรื อ นายชลัช ชินธรรม
มิตร์ จํานวนสองในหกท่านลงลายมือชื่อร่ วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ไว้ดงั นี้
1. มี ห น้า ที่ ก าํ หนดเป้ าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ
ตลอดจนควบคุ ม และกํากับ ดูแลการบริ หารการจัดการให้ฝ่ายบริ หารหรื อบุ คคลใดๆ ซึ่ งได้รั บมอบหมายให้
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ ายบริ หาร
หรื อบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ
และกําไรสูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุน้
2. มี อาํ นาจและรั บผิดชอบในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และมีความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมํ่าเสมอ
3. มีอาํ นาจตรวจสอบและพิจารณาอนุ มตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนิ นงานสําหรับโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
4. ต้อ งมี ค วามรั บ ผิด ชอบต่อ 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
ตลอดจนติดตามการดําเนิ นกิจการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การดําเนินกิจการของ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล
6. มีอาํ นาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรื อแนะนําให้อนุ กรรมการหรื อคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องหนึ่ ง
เรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
7. ดําเนิ นการให้บริ ษทั ฯมี มาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิ ดระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งการจัดการความเสี่ ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็ นผูต้ ิดตามและดําเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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
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เรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะกระทําได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ คือ
ก)

เรื่ องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ

ข)

เรื่ องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้

การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่อดําเนิ นการในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น

ข)

การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ฯ

ค)

การทํา แก้ไข หรื อ เลิ กสัญ ญา เกี่ ยวกับ การให้เช่ ากิ จ การของบริ ษ ทั ฯทั้ง หมดหรื อบางส่ วนที่ สําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน

ง)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ

จ)

การเพิ่มทุน การลดทุน หรื อการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ

ฉ)

การควบกิจการ หรื อเลิกบริ ษทั ฯ

ช)

การอื่ นใดที่ กาํ หนดไว้ภายใต้บ ทบัญ ญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่ องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยหรื อมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ฯ มี โ ครงสร้ า งที่ เ ป็ นอิ ส ระจากผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งประกอบไปด้ว ย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1
นายสมชัย
วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ
3
นายเอนก
คําชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางแววตา เนตร์พนั ธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

โดยมี นายสมชัย วนาวิทย และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรื อมี ประสบการณ์ดา้ น
บัญชี และการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงั นี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯมี การรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้ส อบบัญ ชี ภ ายนอก และผู้บ ริ หารที่ รั บ ผิ ด ชอบจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ทั้ง รายไตรมาสและประจํา ปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและ
เป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และ
พิจ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจ ารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึ งถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบ
ของสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ

ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรั บผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอาํ นาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาํ เป็ นในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้แก่
ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่า
จําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานภายใต้หน้าที่ ความรั บผิดชอบสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริ 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
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ดงั นี้
1. สรรหาผูท้ ี่ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาในกรณี ที่ตาํ แหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในกรณี ที่
เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นประจําทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4. กําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละ
คน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เดิมให้นาํ เสนอเรื่ องต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1
นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร
2
ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
3
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริ หาร
4
นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการบริ หาร
5
นายธนดล
สุ จิภิญโญ
กรรมการบริ หาร
6
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
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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 และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯทุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณการ
บริ หาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกํากับดูแล
ให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้ าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาและอนุ มตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุ มตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯและให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป
4. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิ การใช้จ่ายเงิ นในการดําเนิ นการ ตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั ฯ เช่น การจัดซื้ อทรั พย์สิน
วัตถุดิบ เครื่ องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิ บล้าน)
บาท และอนุมตั ิวงเงินสําหรับการจัดซื้ อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สอง
ร้อยห้าสิ บล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาํ คัญๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ หรื อการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน
การคํ้าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ
7. เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบตั ิการอื่นๆ
8. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงิ น
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด
โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอาํ นาจตามที่คณะ
กรรมการบริ หารเห็ นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริ หารเห็ นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิ ก เพิ ก ถอน เปลี่ ย นแปลง หรื อแก้ ไ ข บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบอํา นาจ หรื ออํา นาจนั้ นๆ ได้ ต ามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร
10. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
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ทั้ง นี้ อํา นาจของคณะกรรมการบริ ห ารจะไม่ ร วมถึ ง การอนุ ม ัติ ร ายการใดที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง หรื อ รายการใดที่
คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
กับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ างองค์ กร
อนุมตั ิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

*บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติจาํ กัดทําหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งหมด 4 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
นางสาวมศารัศม์
พุฒิพีรวิทย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขาย
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
กรรมการผูจ้ ดั การไว้ดงั นี้
กรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริ หาร
บริ ษทั ฯตามแผนงานหรื องบประมาณที่ ได้รับ อนุ ม ัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครั ด ซื่ อ สัตย์สุ จริ ตและระมัด ระวังรั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้ อย่างดีที่สุด
สรุ ปขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญของกรรมการผูจ้ ดั การได้ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษทั ฯ
2. ดําเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการและ/
หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบี ยบ ข้อกําหนด คําสั่ง มติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและ/หรื อมติที่ประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการ
บริ หารของบริ ษทั ฯ ทุกประการ
4. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อํานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอํานาจตามหนังสื อมอบอํานาจ
ฉบับนี้ และ/หรื อให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรื อคําสั่งที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ฯ ได้
กําหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่ว่า
ภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
6. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริ ษทั ฯ
รวมทั้ง กํา หนดขั้น ตอนและวิ ธี ก ารจัด ทํา สั ญ ญาดัง กล่ า ว เพื่ อ นํา เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินในการดําเนิ นการ ตามปกติโดยตั้งงบประมาณไว้ของบริ ษทั ฯ เช่น การ
ติ ด ต่ อ เรื่ อ งบัญ ชี เ งิ น ฝากกับ ธนาคาร การจัด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ในวงเงิ น สํา หรั บ แต่ ล ะรายการไม่ เ กิ น
1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท
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8. พิจารณาจัดสรร เงิ นบําเหน็จ เงิ นรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
แก่พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริ ษทั ฯ
9. มีอาํ นาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการพ้น
จากการเป็ นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯยกเว้นพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร
10. มี อาํ นาจออกคําสั่ง ระเบี ยบ ประกาศ บันทึ ก เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่
ตนหรื อบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง มี ส่ วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ฯหรื อบริ ษ ทั ย่อยตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งให้นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ดํารงตําแหน่ งเป็ น
เลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2558 โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั (เอกสารแนบ 1)
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

(ก) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้กาํ หนดวงเงินรวมสู งสุ ดสําหรับค่าตอบแทนและ
โบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารในปี 2559 และมอบหมายให้คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสู งสุ ดที่ผถู้ ือหุ ้นอนุ มตั ิเป็ นค่าตอบแทน ซึ่ งในปี 2559
ได้รับการอนุ มตั ิ จํานวน 13,902,000 บาท ซึ่ งประกอบด้วยเบี้ยประชุ มกรรมการคณะต่างๆ และโบนัสกรรมการ โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ปี 2559 ดังนี้

ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1
2

นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

3

นายสมชัย

วนาวิทย

4

นายชนะชัย

ชุติมาวรพันธ์

5

ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์

6
7
8

ดร.สุ ภสร
ชโยวรรณ
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

9

นายเอนก

คําชุ่ม

10

นายณรงค์

เจนลาภวัฒนกุล

11

นายธนดล

สุ จิภิญโญ

12

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์
รวม

คณะ
กรรมการ
บริษทั

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร
กรรมการ /
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร

420,000
300,000

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
-

โบนัส

รวม

175,000
125,000

595,000
425,000

300,000

120,000

-

175,000

595,000

300,000

-

-

125,000

425,000

300,000

-

-

125,000

425,000

300,000
300,000
300,000

60,000

5,000
5,000
-

125,000
125,000
150,000

430,000
430,000
510,000

300,000

60,000

5,000

125,000

425,000

300,000

-

-

125,000

425,000

300,000

-

-

125,000

425,000

300,000

-

-

125,000

425,000

3,720,000

240,000

15,000

1,650,000

5,625,000
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(2) ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
o ไม่มี
(ข) ค่ าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทน

ปี 2559
จํานวนกรรมการ
บริหารและผู้บริหาร (ราย)
10
10
10
10
10
10

เงินเดือนรวม
ค่าโทรศัพท์และค่าเสื่ อมรถยนต์
โบนัสรวม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
16,452,000
108,333
6,684,000
172,422
28,362
23,445,117

หมายเหตุ :

 “ผูบ้ ริ หาร” ในที่น้ ี หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สี่ รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริ หารรายที่สี่ทุกราย ตามนิ ยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นับจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา มีผชู้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน, ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี, ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ขาย, ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
 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 กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ 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
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8.5 บุคลากร

จํานวนบุคลากร
ณ 31 ธันวาคม 2556, 2557, 2558 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานโดยไม่นบั รวมกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
สี่ รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา สามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงานได้ดงั ต่อไปนี้
ลําดับ
สายงาน
1
ผลิตและซ่อมบํารุ ง
2
QA และ R&D
3
4
5
6
7
8
9

สํานักงาน
บัญชี
การเงิน
ขายและการตลาด
คลังสิ นค้า
เลขานุการ
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2556
34
8

ณ 31 ธ.ค. 2557
46
13

ณ 31 ธ.ค. 2558
50
12

ณ 31 ธ.ค. 2559
43
13

11
4
4
10
9
1
2
83

11
6
4
12
9
1
2
104

15
7
5
12
16
4
2
123

11
7
5
9
20
3
2
114

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

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

หน่วย : บาท
ปี 2559
25,343,639
9,192,425
3,381,027
178,270
1,584,581
39,679,942

รับรองความถูกต้อง....................................................................
46

แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ ส่ งเสริ มการ
พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้มีความเป็ นเลิศ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือปั จจัยสําคัญ
ในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็ จ การตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ นั้น เห็นได้จากพันธะกิจ
ข้อที่ 2 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งระบุไว้วา่ บริ ษทั ฯ มุ่ง “ส่ งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้”
บริ ษทั ฯ ได้มีการวางแผนการฝึ กอบรมประจําปี ให้แก่พนักงานแต่ละแผนกต่างๆกันไปตามความจําเป็ นและความ
เหมาะสมและเสริ มหลักสู ตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพต่างๆ ให้กบั บุคลากร โดยฝ่ ายสํานักงานจะขออนุ มตั ิแผนการฝึ กอบรม
ดังกล่าวจากกรรมการผูจ้ ดั การ วิธีการฝึ กอบรมมีท้ งั การบรรยายในชั้นเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ รวมไปถึงมีวิธีการประเมินผลไว้
อย่างชัดเจ ทั้งนี้ หลักสู ตรการฝึ กอบรมที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้นนั้นมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิบตั ิการได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริ ษทั ฯ
กําหนดไว้ และนําไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น อาทิ เช่น หลักสูตรความรู้พ้ืนฐาน GMP/HACCP/ISO22000 และ
สุ ขลักษณะส่ วนบุคคล และหลักสูตรการวิเคราะห์จุดอันตรายในกระบวนการผลิตแป้ งสาลี เป็ นต้น
9. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบตั ิของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยเพื่อนํามาเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสามารถสรุ ป
สาระสําคัญการดําเนินการด้านการกํากับดูแลกิจการมีดงั นี้
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ขึ้น 3 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้ อมทั้งจัดตั้ง
คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงอีก 1 คณะ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนิ นการเกี่ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการด้วย ทั้งนี้ เพื่อช่วยกลัน่ กรองงานที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้น
การสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยคํานึงถึงผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยรวมมีคุณธรรมในการดําเนินธุ รกิจ มีความโปร่ งใส
และตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการ ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกําหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจน
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1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะอํานวยความสะดวกให้การประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยให้มีการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และละเว้น
การกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดสารสนเทศของบริ ษทั ฯ และการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริ ษทั ฯ
มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่ประชุมแก่
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และแจ้งให้ผถู้ ือหุ น้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออก
เสี ยงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.tmill.co.th อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหุ ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอนอกจากการได้รับข้อมูลในรู ปแบบเอกสารจากบริ ษทั ฯ
เพียงทางเดียวคณะกรรมการมีการอํานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่และ
ส่ งเสริ มให้ผถู้ ือหุ ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ได้ รวมทั้งอาจเปิ ด
โอกาสให้ ผู้ถื อ หุ ้ น ส่ ง คํา ถามล่ ว งหน้า ก่ อ นวัน ประชุ ม ทั้ง นี้ กรรมการทุ ก ท่ า น โดยเฉพาะประธานกรรมการ/ประธาน
คณะกรรมการชุดอื่นๆ จะเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
2

2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การดําเนิ นการที่รักษาสิ ทธิ พ้ืนฐานที่ผถู้ ือหุ น้ พึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย
ทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารรวมทั้งผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติและผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย
กําหนดรวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นที่ยอมรับของผูถ้ ือหุ น้ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายเพื่อเป็ นการกํากับดูแล
กิจการที่ดี จะเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ผถู้ ือหุน้ ไว้วางใจและเชื่อมัน่ ในการที่เข้ามาร่ วมลงทุนในธุรกิจของบริ ษทั ฯ
• บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ภายในเวลาไม่ เกิ น 4 เดื อนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี และหากมีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่กระทบ
หรื อเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บงั คับ
ที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั ฯ จะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณี ไป
• บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และมีการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถ
ใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมาประชุ มและออกเสี ยงลงมติแทน และเสนอชื่ อกรรมการ
อิสระ อย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
• คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกําหนดมาตรการป้ องกันกรณี ที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริ ษทั ฯ ยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
• คณะกรรมการควรกําหนดให้กรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตน
และผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุ รกรรมของบริ ษทั ฯที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มี
ส่ วนได้เสี ยกับธุรกรรมที่ทาํ กับบริ ษทั ฯ ไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทําธุรกรรมดังกล่าว
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บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมบริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุนทุกไตรมาส เพื่อนําเสนอข้อมูลให้กบั นักลงทุนและผูส้ นใจ
ดร.ชาญกฤช เดชวิ ทั ก ษ์ รองประธานกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการ และคุณแววตา เนตร์ พันธ์ ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการ
ฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท เข้าร่ วมกิจกรรมบริ ษทั
จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportonity Day) ณ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ แก่ นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ นั ก ลงทุ น และ
สื่ อ มวลชนที่ ม าร่ ว มงาน โดยตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ กํา หนดจัด
กิจกรรมในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงินทุก ๆ ไตรมาส

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2559
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ ชี้ แ จงผลการดํา เนิ น งานและนโยบายการดํา เนิ น
ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ในรอบปี 2558 พร้ อ มแจ้งเรื่ อ งการ
พิจารณาจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ได้รับทราบ
2. เพื่อปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและเพื่อ
รักษาสิ ทธิพ้นื ฐานที่ผถู้ ือหุ น้ พึ่งได้รับ

3. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญในการดูแลและคํานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯได้แก่
ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งคณะกรรมการตระหนักและให้ความมัน่ ใจว่า
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ โดยคณะกรรมการจะระบุวา่ ผูใ้ ดคือกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ให้
ครบถ้วนและกําหนดลําดับความสําคัญให้เป็ นข้อพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรื อทําให้การดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ
ต้องล้มเหลว หรื อไม่สาํ เร็ จ และคณะกรรมการจะรายงานข้อมูลนอกเหนือจากทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับ
การดูแล และคํานึงถึงเป็ นอย่างดีในการตัดสิ นใจดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย แต่ละ
กลุ่มไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หารและพนักงานบริ ษทั ฯยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดําเนิ นงาน โดยยึดเป็ น
ภาระหน้าที่และเป็ นวินยั ที่ทุกคนพึงปฏิบตั ิ สรุ ปได้ดงั นี้
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ผู้ถือหุ้น : ผูบ้ ริ หารมีความมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดย
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดําเนินการใดๆ ด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
• บริ หารบริ ษทั ฯด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงต่อผูถ้ ือหุ ้น
โดยคํานึงถึงสภาวะความเสี่ ยงทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
• ปฏิบตั ิหน้าที่ โดยการประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริ หารจัดการอย่างสุ ดความสามารถ
ในทุกกรณี
• จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริ ษทั ฯ เสื่ อมค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
• จัดให้มีการรายงานสถานภาพของบริ ษทั ฯโดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
และแจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุ นอย่าง
เพียงพอ
• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ 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 ฯ ที่ทาํ
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
• ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้อ มในการทํา งานให้มี ค วามปลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ของ
พนักงาน อยูเ่ สมอ
• จัดให้มีระบบการบริ หารบุคลากรในเรื่ องการแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการ
ลงโทษพนักงานที่ ชัดเจน มี ก ารปฏิ บ ัติ โ ดยความสุ จ ริ ต ใจ ตั้งอยู่บ นพื้น ฐานของความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
• ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่าง
ทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
คู่ค้า :
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาของคู่คา้ ทุกราย หลีกเลี่ยงวิธีการที่อาจเป็ นการ
ไม่สุจริ ต
• ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งขันทางการค้า
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ลูกค้ า : บริ ษทั ฯ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดย
• ให้บริ การที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
• เปิ ดเผยข่า วสารข้อ มูล เกี่ ยวกับ สิ นค้า และบริ การอย่า งครบถ้ว นถูกต้อ งและไม่ บิ ดเบื อ น
ข้อเท็จจริ งโดยคํานึงถึงประโยชน์สาํ หรับลูกค้า
• ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
• ไม่ส่งมอบสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่ รู้ว่าสิ นค้าและบริ การนั้นๆ มี ขอ้ บกพร่ อง
เสี ยหาย หรื ออาจเกิดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพ
ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กาํ หนดตกถึงมือลูกค้า
• ไม่ทาํ ให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้า
หรื อบริ การนั้น ๆ
• จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การโดยดําเนินการอย่างดีที่สุด
เพื่อให้ลกู ค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ ว
• รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่ งครัด รวมถึงไม่นาํ มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรั กษามาตรฐานคุ ณภาพสิ นค้าและบริ การ เพื่อสามารถเพิ่ม
ประโยชน์ให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• รักษาสัญญาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่ อ นไขข้อ ใดได้ ต้อ งรี บ แจ้งให้ลูกค้า ทราบล่วงหน้า เพื่อ ร่ ว มกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไข
• ไม่คา้ กําไรเกินควรเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การและไม่กาํ หนดเงื่อนไข
การค้าที่ไม่เป็ นธรรมกับลูกค้า
คู่แข่ งทางการค้ า : บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกรอบและกติกาการแข่งขันที่ดีโดย
• ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
• ไม่ แ สวงหาข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ ของคู่ แ ข่ ง ทางการค้า ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต หรื อ ไม่
เหมาะสม
• ไม่พยายามทําลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
สั งคมส่ วนรวม : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดย
• ไม่กระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
• ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสมํ่าเสมอ
• สร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
• ควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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• ไม่ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ
ต่างๆ ให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแลและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่ าฝื น
หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานนั้น
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยคนใดมี ความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพื่อ
แสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนต่างๆ เช่น รายงานทางการเงินที่ไม่
ถูกต้อง การกระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ หรื อระบบการควบคุมภายในที่บกพร่ อง เป็ นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั โดยตรง ดังนี้
• ส่ งทางไปรษณี ย ์ : นายสมชัย วนาวิทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
• ส่ งทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ : vanavit@yahoo.com
หมายเหตุ : ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนไม่ตอ้ งเปิ ดเผยชื่อแต่อย่างใด และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งตามที่มีผแู้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนแล้ว
นําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ประกอบด้ว ยคณะกรรมการทั้ง หมด 4 ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร โดยที่คณะกรรมการบริ ษทั
ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวน
กรรมการทั้ง หมดต้องมี ถิ่ นที่ อ ยู่ในราชอาณาจัก ร และมี ก รรมการอิ ส ระไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯ มี จาํ นวน 12 ท่ าน และเป็ นกรรมการอิ สระจํานวน 4 ท่ าน โดยประธานกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ น
กรรมการอิสระและ ไม่ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ และมี การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ ของประธานกรรมการ และ
กรรมการบริ หารออกจากกันโดยชัดเจน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่าง
น้อย 1 ท่านเป็ นผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงินและ/หรื อการบัญชี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ส รรหาผู้ที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมในการดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท
เพื่อพิจารณาในกรณี ที่ตาํ แหน่งว่างลง และกําหนดและสอบทานกรอบนโยบายแนวทางและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับ
กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หารจะปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะฝ่ ายจัดการภายใต้อาํ นาจที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริ หารงานของ
คณะกรรมการบริ หาร และคณะอนุ กรรมการอื่ นๆ ให้บรรลุวตั ถุป ระสงค์ตามแผนงานที่ กาํ หนดไว้ และเป็ นผูเ้ รี ยกประชุ ม
คณะกรรมการ และเป็ นประธานในการประชุ มคณะกรรมการ และผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษ ทั ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะต้องเป็ น
ผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยงและคะแนนเสี ยง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
กรรมการผูจ้ ดั การ ดังนี้
กรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริ หาร
บริ ษทั ฯตามแผนงานหรื องบประมาณที่ ได้รับ อนุ ม ัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครั ด ซื่ อ สัตย์สุ จริ ตและระมัด ระวังรั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ อย่างดีที่สุด
สรุ ปขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญของกรรมการผูจ้ ดั การได้ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษทั ฯ
2. ดําเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการและ/
หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นผูร้ ั บมอบอํานาจของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบี ยบ ข้อกําหนด คําสั่ง มติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและ/หรื อมติที่ประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการ
บริ หารของบริ ษทั ฯ ทุกประการ
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4. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อํานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอํานาจตามหนังสื อมอบอํานาจ
ฉบับนี้ และ/หรื อให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรื อคําสั่งที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ฯ ได้
กําหนดไว้
5. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ อย่า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งจากปั จ จัย ต่ า งๆ
ไม่วา่ ภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
6. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริ ษทั ฯ
รวมทั้ง กํา หนดขั้น ตอนและวิ ธี ก ารจัด ทํา สั ญ ญาดัง กล่ า ว เพื่ อ นํา เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินในการดําเนิ นการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การติดต่อเรื่ องบัญชีเงิน
ฝากกับธนาคาร การจัดซื้ อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
8. พิจารณาจัดสรร เงิ นบําเหน็จ เงิ นรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
แก่พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริ ษทั ฯ
9. มี อาํ นาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุ แ ต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อ
การพ้นจากการเป็ นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิ นโบนัส รวมถึ งสวัสดิ การ เกี่ยวกับพนักงาน
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ยกเว้นพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร
10. มี อาํ นาจออกคําสั่ง ระเบี ยบ ประกาศ บันทึ ก เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใด
ที่ ตนหรื อบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ / หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่ กาํ หนดไว้โดยในการประชุ มสามัญประจําปี ทุ กครั้ ง กรรมการจะต้อง
ลาออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกเป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุด
กับจํานวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งไปอาจจะเลือกเข้า
รับตําแหน่งได้อีก บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ ได้รับทราบ
ทัว่ กัน
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บริ ษทั ฯ จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทําและเก็บเอกสาร ทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุ น้
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการและผูถ้ ื อ หุ ้น และรายงานประจําปี ของบริ ษ ทั ตลอดจนติ ดตามให้มี การนํามติ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการ/ผูถ้ ือหุ ้นไปปฏิบตั ิ พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ ง
สําเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ได้รับรายงานดังกล่าว และให้
คําแนะนําแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ คณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิ ตามอย่างถูกต้อง และดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบี ยบปฏิ บตั ิของตลาด
หลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ดําเนิ นการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ / หรื อคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ไว้ดงั นี้
1. มี ห น้า ที่ ก าํ หนดเป้ าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ
ตลอดจนควบคุ ม และกํากับดูแลการบริ หารการจัดการให้ฝ่ายบริ หารหรื อบุ คคลใดๆ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลเพื่อให้แน่ ใจว่าฝ่ ายบริ หาร
หรื อบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ
และกําไรสูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุน้
2. มี อาํ นาจและรั บผิดชอบในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และมีความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมํ่าเสมอ
3. มีอาํ นาจตรวจสอบและพิจารณาอนุ มตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนิ นงานสําหรับโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
4. ต้อ งมี ค วามรั บ ผิด ชอบต่อ 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
ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การดําเนิ นกิจการของ
บริ ษทั ฯเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล
6. มีอาํ นาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรื อแนะนําให้อนุกรรมการหรื อคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องหนึ่งเรื่ อง
ใดที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
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7. ดําเนิ นการให้บริ ษทั ฯ มี มาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิ ดระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งการจัดการความเสี่ ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็ นผูต้ ิดตามและดําเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
9. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ 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 ือหุ น้ คือ
ก) เรื่ องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
ข) เรื่ องใดๆ ที่ กรรมการมี ส่วนได้เสี ย และอยู่ในข่ายที่ กฎหมายหรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้
การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนิ นการในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ค) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ง) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
จ) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุน
กัน
ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ
ช) การเพิ่มทุน การลดทุน หรื อการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ
ซ) การควบกิจการ หรื อเลิกบริ ษทั ฯ
ฌ) การอื่นใดที่กาํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ
ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่ ตอ้ งได้รับความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น
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ทั้งนี้ เรื่ องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ย หรื อมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการ
• กําหนดการประชุ มคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกําหนดการ
ดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ สามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมการประชุมได้
• จํา นวนครั้ งของการประชุ ม คณะกรรมการ กํา หนดตามความเหมาะสมกับ ภาระหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้า
ร่ วมการประชุ มอย่างสมํ่าเสมอและต้องมี กรรมการมาประชุ มอย่างน้อยกึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม
• กรรมการจะได้รั บ เอกสารประกอบการประชุ ม ล่ วงหน้าโดยมี เวลาเพีย งพอที่ จะศึ กษาพิ จ ารณาและ
ตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
• คณะกรรมการสามารถเข้าถึ งสารสนเทศที่ จ าํ เป็ น เพื่อขอเอกสารข้อ มูลคําปรึ ก ษา และบริ การต่างๆ
เกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จากผูบ้ ริ หารระดับสู ง และอาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษา
ภายนอกเมื่อจําเป็ น เพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
• ต้องมีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไว้ให้ชดั เจนเพื่อใช้อา้ งอิง
การประเมินผลของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
• บริ ษทั ฯ จัดให้มีแบบประเมินผลตนเอง เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของ
คณะกรรมการปี ละ 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนําส่ งแบบประเมิน
ที่เลขานุการบริ ษทั เพื่อรวบรวมผลการประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รับทราบ นําไปกําหนดแนวทาง
ปรับปรุ งในการทํางานต่อไป
ค่าตอบแทนของกรรมการ
• ในปี 2559 ได้สรุ ปผลการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการโดยจําแนกตามกลุ่มธุรกิจ ซึ่ งจากการสํารวจบริ ษทั
ที่เข้าร่ วมโครงการในปี 2559 ของฝ่ ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ได้รวบรวม
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในปี 2559 พบว่าค่าตอบแทนมาจาก 228
บริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าร่ วมโครงการ คิดเป็ นร้อยละ 37 ของบริ ษทั จดทะเบียนทั้งหมด โดยกลุ่มบริ ษทั ที่
เข้าร่ วมโครงการมากที่สุด คือกลุ่ม MAI และหากพิจารณาตามขนาดของธุรกิจ ส่ วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ที่มี
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รายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 1,001-5,000 ล้านบาท บริ ษทั ที่เข้าร่ วมโครงการจะ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรู ปแบบที่เป็ นตัวเงินเป็ นส่ วนใหญ่ ได้แก่ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจํา
และโบนัส ซึ่ งบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะจ่ายค่าตอบแทนในทั้ง 2 รู ปแบบ คือ เบี้ยประชุมและโบนัส มากที่สุด
• บริ ษทั ฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย
แนวทางและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องเหมาะสม
กับความรั บผิดชอบและเปรี ยบเที ยบได้กบั ระดับที่ ปฏิ บตั ิอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการแต่
ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเดิม ให้นาํ เสนอ
เรื่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
• คณะกรรมการได้รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน เปิ ดเผยไว้ในแบบ
แสดงข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และงบการเงินของบริ ษทั ฯ
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
• คณะกรรมการจะส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
กํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯเพื่อเป็ นการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง โดยส่ งเข้าอบรมหลักสู ตร
ต่างๆ ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
• ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั ฯ จะจัดเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่างๆ ให้แก่กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่ทุกครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ฯ มี โ ครงสร้ า งที่ เ ป็ นอิ ส ระจากผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งประกอบไปด้ว ย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1
นายสมชัย
วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ
3
นายเอนก
คําชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางแววตา เนตร์พนั ธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559

โดยมี นายสมชัย วนาวิทย และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรื อมี ประสบการณ์ดา้ น
บัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงั นี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้ส อบบัญ ชี ภ ายนอก และผู้บ ริ หารที่ รั บ ผิ ด ชอบจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ทั้ง รายไตรมาสและประจํา ปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและ
เป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึ งถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบ
ของสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรั บผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอาํ นาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาํ เป็ นในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้แก่
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานภายใต้หน้าที่ ความรั บผิดชอบสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
1
นายอเนก
2
ดร.สุ ภสร
3
นายสมชาย

รายชื่อ
คําชุ่ม
ชโยวรรณ
ชินธรรมมิตร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ดงั นี้
1. สรรหาผูท้ ี่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมในการดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท
เพื่อพิจารณาในกรณี ที่ตาํ แหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ ย วกับ โครงสร้ า ง ขนาด องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ และให้ข ้อ เสนอแนะในกรณี
ที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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4. กําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรม
เดี ย วกัน เพื่ อ ให้เกิ ดประโยชน์ตามนโยบายที่ คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่ อมโยงกับผลการดําเนิ นงานของ
คณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็ นควรให้มีการเปลี่ ยนแปลงไปจากมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม
ให้นาํ เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1 นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร
2
ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
3
นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการบริ หาร
4
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริ หาร
5
นายธนดล
สุ จิภิญโญ
กรรมการบริ หาร
6
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ หาร ไว้ดงั นี้
11. ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯทุกประการ
12. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกํากับ
ดูแลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้ าหมาย
13. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาและอนุ มตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุ มตั ิ การเปลี่ ยนแปลงและเพิ่มเติ มงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯและให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป
14. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิ การใช้จ่ายเงิ นในการดําเนิ นการ ตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั ฯ เช่น การจัดซื้ อทรั พย์สิน
วัตถุดิบ เครื่ องจักร ยานพาหนะ การประมูลงานฯลฯ ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิ บล้าน)
บาท และอนุ ม ัติวงเงิ นสํา หรั บ การจัดซื้ อ วัต ถุ ดิบ ได้แ ก่ ข้าวสาลี สํา หรั บ แต่ ล ะรายการไม่ เกิ น 250,000,000
(สองร้อยห้าสิ บล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
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15. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาํ คัญๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
16. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ หรื อการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน
การคํ้าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ
17. เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบตั ิการอื่นๆ
18. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงิ น
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิกจ้าง
19. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด
โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หารหรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามที่คณะ
กรรมการบริ หารเห็ นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริ หารเห็ นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิ ก เพิ ก ถอน เปลี่ ย นแปลง หรื อแก้ไ ข บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบอํา นาจหรื ออํา นาจนั้ นๆ ได้ ต ามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร
20. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุ มตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรื อรายการใดที่คณะ
กรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั ฯ ดังนั้น คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งด้านการเงินและมิใช่ดา้ นการเงิน ซึ่ งเกี่ยวกับธุรกิจ
และผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ที่ ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วนเพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลาและแสดงให้เห็ นถึ งผลการ
ดําเนินงานที่แท้จริ งของบริ ษทั ฯ
ในส่ วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่สื่อสารและ
เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวด้วยความโปร่ งใส ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาแก่ผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุ นทัว่ ไป นักวิเคราะห์
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สื่ อมวลชน ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ ผ่านทางสื่ อต่างๆ ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
โดยจะปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ และจะพิจารณาให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง
ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
(แบบ 56-2)
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นอกจากนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกและเป็ นช่องทางการสื่ อสารให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ตลอดจนผูใ้ ห้ความสนใจในธุรกิจบริ ษทั
ฯ สามารถติดต่อและให้ขอ้ เสนอแนะตลอดจนคําแนะนําต่อกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ช่ องทางการ
สื่ อสารผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.tmill.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
4

9.3 หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่ กาํ หนดไว้ โดยในการประชุ มสามัญประจําปี ทุ กครั้ ง กรรมการจะต้อง
ลาออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกเป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุด
กับจํานวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งไปอาจจะเลือกเข้า
รับตําแหน่งได้อีก บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ ได้รับทราบ
ทัว่ กันโดยแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดสรร
บุคคล ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา โดยมีขอ้ บังคับไว้วา่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ดงั นี้
1. คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ประกอบด้ว ยกรรมการจํานวนไม่ น้อยกว่า 5 คน เลื อกตั้งโดยที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น
ทั้งนี้กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระ ที่มีความเป็ นมืออาชี พมากที่ สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ และต้องมี จาํ นวน
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
3. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่กาํ หนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่ งใส ชัดเจน มีประวัติของบุคคล
นั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. ต้องเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รับทราบทัว่ กัน
5. มีเลขานุ การบริ ษทั ฯ ทําหน้าที่ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
และปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามมติ
คณะกรรมการ
6. มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริ หารออกจากกันโดยชัดเจน
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7. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ น
้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
8. ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ ประจํา ปี ทุ ก ครั้ งให้ก รรมการลาออกจากตํา แหน่ ง หนึ่ ง ในสามถ้า จํา นวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม
สําหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯ นั้นให้ใช้วิธีการ
จับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออกส่ วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่งโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้
9. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น
้ ลงมติให้พน้ จากตําแหน่ง
(5) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
10. ในกรณี ที่ ตาํ แหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อื่ นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ
อาจเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดื อน บุ คคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งตนแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี่ ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู่
11. ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งยังคงอยูร่ ักษาการในตําแหน่ง
เพื่อดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จาํ เป็ นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมี
คําสั่งเป็ นอย่างอื่น ในกรณี ท่ีคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่งศาลคณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่ง
ต้อ งจัด ให้มี ก ารประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ เลื อ กตั้ง คณะกรรมการชุ ด ใหม่ ภายในหนึ่ ง เดื อ นนับ แต่ ว นั พ้น จาก
ตําแหน่ ง โดยส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าสิ บสี่ วนั ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา
สามวันติดต่อกัน
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12. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนและมีหุน้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรของบริ ษทั ฯ นํา ข้อ มู ล ภายในที่ เ ป็ นสาระสํา คัญ ของบริ ษ ัท ฯ
และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื อบุคคลอื่น รวมถึงการนําข้อมูลภายในไป
ใช้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้วางแนวทางมีวิธีการป้ องกันการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สจ.12/2552 เรื่ องการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
ผูส้ อบบัญชี และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
2. บริ ษ ัท ฯ กํา หนดให้ก รรมการ และผูบ้ ริ ห าร รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลัก ทรั พ ย์ ต่ อ สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ที่ สจ.12/2552 เรื่ องการจัดทําและเปิ ดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี และจัดส่ งสําเนารายงานนี้ ให้แก่บริ ษทั ฯ
ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริ ษทั ฯ กําหนดห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ที่ ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อบุ คคลภายนอก หรื อบุ คคลที่ ไม่มีหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้อ ง และควรละเว้นการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ งบการเงิน หรื อเผยแพร่ สถานะของบริ ษทั ฯ รวมถึงเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญอื่นๆ สู่สาธารณชน
4. กํา หนดเวลาในการประกาศผลการดํา เนิ น งานและข้อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ นสาระสํ า คัญ ซึ่ งมี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้ นไตร
มาส และ 60 วัน นับจากวันสิ้ นงวดบัญชี
5. บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการป้ องกันการนําข้อมูลของบริ ษทั ฯ ไปใช้ โดยกําหนดห้ามบุคคลของหน่วยงานต่างๆ
ที่รู้ขอ้ มูลภายในซึ่ งเป็ นสาระสําคัญและยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน นําข้อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยยังหน่วยงาน
หรื อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการลงโทษสําหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์ จากการนํ า ข้ อ มู ล ภายในไปใช้ ห รื อ
นําไปเปิ ดเผยจนทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสื่ อมเสี ย หรื อเสี ยหาย โดยบริ ษทั ฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
9.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ มีค่าสอบบัญชีในปี 2559 โดยแยกเป็ น
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จํานวนเงิน 615,000.00 บาท
(2) ค่าบริ การอื่น จํานวนเงิน 60,000.00 บาท
โดยในปี 2559 นายนริ ศ เสาวลักษณ์ ส กุล ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลขที่ 5369 บริ ษ ทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
9.6 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบียนโดยบริ ษทั ได้ใช้แบบประเมินตนเอง
สําหรับการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ประกอบการจัดทําการเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั ในคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2559 ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน
1
นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
2
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
3
นายสมชัย
วนาวิทย
4/4
4
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
5
ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
6
ดร.สุ ภสร
ชโยวรรณ
1/1
7
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
1/1
8
นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
4/4
9
นายเอนก
คําชุ่ม
3/4
1/1
10 นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
11 นายธนดล
สุ จิภิญโญ
12 นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
-

คณะกรรมการ
บริหาร

การเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้น

12/12
7/12
11/12
11/12
10/12
8/12

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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 นอย่างมาก และถือเป็ นเป้ าหมายหลักอันดับต้น ๆ ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ ได้วางนโยบายและจัดทําโครงการต่าง ๆ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ไม่วา่ จะเป็ นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยูม่ ากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมี
สุ ขภาพที่ ดีของชุ ม ชน ตลอดจนการสื บ สานวัฒ นธรรมความเป็ นไทย โดยประเภทของกิ จ กรรมนั้น จะมี การส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนกิจกรรม เพื่อสังคม การบริ จาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรมบริ ษทั ฯ จะวางเป้ าหมาย
โดยผสมผสานการใช้ทรั พยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่ วมกัน เพื่อให้แต่ละกิ จกรรมเกิ ดประสิ ทธิ ผลมากที่ สุด ทั้งนี้
ความสําเร็ จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นจากการบริ จาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยงั เน้นความมีส่วนร่ วมของพนักงานในองค์กร
และความร่ วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่ วมมือของชุมชนอีกด้วย
แนวการดําเนินงานภายในองค์กรนั้น บริ ษทั จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินโครงการต่าง ๆ โดยประกอบ
ไปด้วยบุค ลากรจากหลายหน่ วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่ งจะเป็ นการรวบรวมความคิด การสื่ อสาร
และการดําเนินงาน เพื่อกําหนดรู ปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การออกแบบเพื่อกําหนดกิจกรรม เป็ นการกําหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับจากการ
ดําเนินโครงการนั้น ๆ
2. การดําเนิ นกิ จกรรมเป็ นการกําหนดขั้นตอนการดําเนิ นงาน งบประมาณ บุ คลากรที่ จ ะเข้ามามี ส่วนร่ วม และ
กําหนดหน่วยงานภายนอกที่จะมีบทบาทร่ วม
3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดําเนิ นกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
หรื อไม่อย่างไร และสื่ อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็ นส่ วนหนึ่งและเป็ นที่
ยอมรับของสังคม
โดยบริ ษ ทั ฯ ได้มี การดํา เนิ นธุ ร กิ จ ให้เป็ นไปด้วยความรั บ ผิด ชอบต่อ สังคม สิ่ งแวดล้อ ม และกลุ่ม ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย
(Stakeholders) ตามหลักการดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบตั ิของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เพื่อนํามาเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ มี
นโยบายที่สาํ คัญ ดังนี้
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(2) การบริหารจัดการผลกระทบต่ อชุมชน
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ดําเนิ นการภารกิจเพื่อแสวงหาและพัฒนา มีการดําเนิ นงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยให้
ความสําคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม ให้ความสําคัญและเคารพในสิ ทธิ มนุษยชน วิถีชีวิตชุมชน
วัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น และมุ่ ง เน้น ที่ จ ะพัฒ นาและยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนบนพื้ น ฐานการพัฒ นาอย่า งยั้ง ยืน ให้
ความสําคัญในการบริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน โดยการเข้าไปสื่ อสารกับหลายๆ ส่ วนในชุมชนเพื่อรับทราบปั ญหา
บริ หารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น มีการติดตามประเมินผล
(3) การบริหารจัดการชุ มชนสั มพันธ์
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ดําเนิ นงานในกิจกรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
โดยมุ่ งเน้นให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด มี การป้ องกัน แก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นเพื่อลดผลกระทบต่ อชุ ม ชน สังคม สิ่ งแวดล้อ ม ให้
ความสําคัญและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน วิถีชีวติ ชุมชน วัฒนธรรม และค่านิยมของท้องถิ่น
นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในปรัชญาการดําเนินธุรกิจในด้านพาณิ ชย์ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมัน่ ที่
จะธํารงรักษาไว้ซ่ ึ งคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด รวมถึงการบริ หารการจัดการ และการใช้
ทรัพยากรในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม เพียงพอ และอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อความมัน่ คง ความเจริ ญรุ่ งเรื องของกิจการ คงไว้ซ่ ึ ง
ศักดิ์ศรี และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การดําเนิ นงานสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมาย ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนด
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
• ดําเนิ นธุ รกิจเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงของลูกค้าด้วยความร่ วมมือร่ วมใจของพนักงาน
และผูร้ ับเหมาที่ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
สิ่ งแวดล้อม และความสามารถของห้องปฏิ บตั ิการทดสอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย ระเบี ยบ
ข้อบังคับของทางราชการ และข้อกําหนดของบริ ษทั ฯ ที่ได้ทาํ ความตกลงไว้กบั ภายนอกอย่างเคร่ งครัด
• ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องยึดถือและปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกําหนดและมาตรฐาน
ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
• พัฒนาระบบบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรให้เป็ นมาตรฐานสากลด้วยกระบวนการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพและบริ การที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึง
พอใจสูงสุ ดโดยยึดถือความปลอดภัยเป็ นหัวใจในการปฏิบตั ิงาน
• บริ ษ ทั ฯ จะดําเนิ น การทุ กวิถีทางเพื่อ ควบคุ มและป้ องกัน ความสู ญ เสี ยในรู ป แบบต่ างๆ อันเนื่ อ งมาจาก
อุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทํางาน ทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหาย การละเมิดระบบ
รั กษาความปลอดภัย และการปฏิ บตั ิงานที่ ไม่ถูกวิธีและทําให้เกิ ดความผิดพลาดต่างๆ ตลอดจนรั กษา
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ถือเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ในการรายงานอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้
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• จัดให้มีแผนควบคุมและป้ องกันเหตุฉุกเฉิ นในทุกพื้นที่ปฏิบตั ิการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิ น และสภาวะวิกฤต
ขององค์กร เพื่อเตรี ยมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉิ นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกล้น หรื อ
รั่วไหลของสารเคมีหรื อของเสี ย และมีการเตรี ยมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่ อาจทําให้การดําเนิ นธุ รกิ จ
หยุดชะงัก และ/หรื อเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
• จัดให้มี การฝึ กอบรมแก่พนักงานทุ กวิชาชี พ ทุ กระดับ ทุ กคน เพื่อจะได้รับ การพัฒนาอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่องด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
• จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ ขอ้ มูลแก่พนักงาน ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง
เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบตั ิและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนนําไปยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
• บริ ษทั ฯ มุ่งส่ งเสริ มและปลูกฝั งจิ ตสํานึ กทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
ให้เป็ นวิถีในการดําเนิ นชี วิตประจําวันของพนักงาน โดยไม่ ก่อให้เกิ ดอันตรายต่อสุ ขภาพ ทรั พย์สินและ
สิ่ งแวดล้อม
• บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังและต่อเนื่ องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่ งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
• บริ ษ ทั ฯ สนับ สนุ นกิ จ กรรมเพื่ อ สาธารณประโยชน์ ต่ อ สั งคมและสิ่ งแวดล้อ ม โดยส่ ง เสริ ม ให้บุค ลากร
ทุ กระดับให้ความสําคัญ และมี ส่วนร่ วมกิ จกรรมสาธารณประโยชน์กบั ชุ มชน ตลอดจนส่ งเสริ มองค์กร
ภาครัฐหรื อเอกชนที่มีภารกิจอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
โดยในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้มีการดําเนินงานจัดทําโครงการต่างๆ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน อาทิเช่น
• โครงการ Zero Accident Campaign
กิจกรรมนี้ดาํ เนินการเพื่อเชิดชูสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมัน่ ในการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน บน
พื้นฐานแนวคิดที่วา่ อุบตั ิเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทํางานสามารถป้ องกันได้ โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถาน
ประกอบกิจการให้เป็ นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริ หารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
อย่างต่อเนื่อง ยังผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยดี
ผลที่ได้รับจากการทําโครงการ
• บริ ษทั ฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีดา้ นวัฒธรรมความปลอดภัยในองค์กร
• ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติคุณขั้นต้น (ชัว่ โมงการทํางานไม่เกิน 1,000,000 ชัว่ โมง)
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• โครงการลดอุบตั ิเหตุสถิติความปลอดภัย 300 วัน

กิจกรรมนี้ดาํ เนิ นการเพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย และมีระบบการบริ หารและจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนมัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี เพื่อก้าวเข้าสู่ ระบบสากล รวมทั้งให้ได้รับการเชิดชูเกียรติและ
เป็ นต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนมัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี เพื่อให้สังคมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอา
ชีวอนมัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตระหนักถึงความสําคัญด้านสุ ขภาพของพนักงาน เล็งเห็นถึงการมีสุขภาพที่ดีน้ นั เป็ นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาและ
สนับสนุนให้องค์กรเกิดความยัง่ ยืน มีการเก็บสถิติการเจ็บป่ วยจากการทํางาน เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการชี้วดั ผลด้านอาชีวอนามัย
และสุ ขภาพของพนักงาน เพื่อจัดหามาตรการป้ องกันและควบคุมโรคจากการทํางาน
ผลที่ได้รับจากการทําโครงการ
• บริ ษทั ฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีดา้ นวัฒธรรมความปลอดภัยในองค์กร
• ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติคุณขั้นต้น อุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์ สถิติ 300 วัน ไม่มีอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้น
เสี ยชีวิต
• โครงการผนังกําแพงลดมลพิษทางเสี ยงต่อชุมชน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางเสี ยงที่ เกิ ดขึ้นจากกิ จกรรมการผลิตของ
บริ ษทั ฯ ที่มีผลการะทบต่อการดําเนิ นชีวิตประจําวันของชาวชุมชน จึงได้ก่อสร้างผนังกําแพงลดเสี ยงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็ น
ตัวช่วยในการลดระดับความดังของเสี ยงที่เกิดจากการทํากิจกรรมการผลิตของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการดําเนิ นชีวิตของชาวชุมชนได้ ซึ่ งผลจากการก่อสร้างผนังลดเสี ยง ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวัดผลค่าของเสี ยงที่เกิด
จากกิ จกรรมการผลิตเป็ นประจําทุกปี โดยบริ ษทั เอกชนที่มีความน่ าเชื่ อถือ และเป็ นหน่ วยงานที่ ข้ ึ นทะเบี ยนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมระดับของเสี ยงจากกิจกรรมการผลิต ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุม
มลพิษกําหนด และเพื่อเป็ นการเตรี ยมการแก้ไขป้ องกันปัญหาเสี ยงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์
• เพื่อลดระดับความดังของเสี ยงที่เกิดจากการทํากิจกรรมการผลิตของบริ ษทั ฯ
• เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็ นส่ วนหนึ่งของการดําเนินชีวติ ของชาวชุมชน
• เพื่อให้บริ ษทั ฯ และชาวชุมชนใกล้เคียงอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข
ผลที่ได้รับจากการทําโครงการ
• ลดระดับของเสี ยงจากกิจกรรมการผลิต ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกําหนด
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• โครงการแผงกั้นฝุ่ นกิจกรรมโหลดข้าวเรื อเบ้าท์
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ได้ต ระหนัก ถึ ง ปั ญ หามลพิ ษ ทางฝุ่ นที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
กิ จกรรมการการรั บ ข้าวเรื อ เบ้าท์ข องบริ ษ ทั ฯ ที่ มี
ผลกระทบต่ อ การดํา เนิ น ชี วิ ต ประจํา วัน ของชาว
ชุมชนด้านหลังไซโลเฟส 2 โดยมีความเป็ นห่ วงถึง
สุ ขภาพระบบทางเดินหายใจของพนักงานและชาว
ชุมชน จึงได้จดั สร้างแผงกั้นฝุ่ น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็ น
ตัวป้ องกันฝุ่ นละอองที่ เกิดจากการรับข้าวเรื อเบ้าท์
ของบริ ษทั ฯ ให้เจื อจางลดลง และเพื่อให้กิจกรรม
การรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การดําเนินชีวติ ของชาวชุมชนได้
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ผลจากการจัดสร้างแผงกั้นฝุ่ นละออง ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศที่เกิดจาก
การรั บข้าวเรื อเบ้าท์เป็ นประจําทุกปี โดยบริ ษทั เอกชนที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ และเป็ นหน่ วยงานที่ ข้ ึ นทะเบี ยนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีการตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่ นละอองที่สภาพหน้างานจริ ง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวัง
และควบคุมไม่ให้กิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ มีความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานที่
กฎหมายควบคุมมลพิษกําหนด
วัตถุประสงค์
• เพื่อลดระดับความดังของเสี ยงที่เกิดจากการทํากิจกรรมการผลิตของบริ ษทั ฯ
• เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็ นส่ วนหนึ่งของการดําเนินชีวติ ของชาวชุมชน
• เพื่อให้บริ ษทั ฯ และชาวชุมชนใกล้เคียงอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข
ผลที่ได้รับจากการทําโครงการ
• ไม่มีฝนละอองที
ุ่
่เกิดจากกิจกรรมการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ ส่ งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ชาวชุมชนด้านหลังไซโลเฟส 2
• ฝุ่ นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกําหนด
• โครงการเยีย่ มติดตามสานสัมพันธ์กบั ชาวบ้านในชุมชน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ใส่ ใจสุ ขภาพและความเป็ นอยูใ่ นการดําเนิ นชีวิตประจําวันของชาวบ้านใน
ชุมชน จึ งเข้าไปตรวจเยี่ยมพูดคุยปั ญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อม และประเมินผลของการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ขึ้น
รวมทั้งเป็ นการเข้าไปเผยแพร่ ข่าวสารการเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาองค์กรร่ วมกัน เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนด้านหลัง
ไซโลเฟส 2 รู้สึกประทับใจกับความเป็ นมิตร ความโอบอ้อมอารี ที่บริ ษทั ฯ ได้หยิบยืน่ ให้
ผลจากการเข้าไปสํารวจ พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน จะทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีที่ชาวบ้านมีต่อบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้าที่
ทุกคน ซึ่ งส่ งผลดีต่อการประกอบกิจกรรมรับข้าวสาลีจากเรื อเบ้าท์ หรื อการทํากิจกรรมต่างๆที่ไซโลเฟส 2
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีที่ชาวบ้านมีต่อบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
• เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างบริ ษทั ฯ กับชุมชน ในขณะประกอบกิจกรรมรับข้าวเรื อเบ้าท์
ผลที่ได้รับจากการทําโครงการ
• เกิดภาพลักษณ์ที่ดีที่ชาวบ้านมีต่อบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
• ได้ชาวชุมชนมาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการทํางาน เพื่อพัฒนาองค์กรร่ วมกัน
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นโยบายด้านการซ่อมบํารุ งทรัพย์สิน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านการซ่ อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ ทั้งหมดของโรงงานจะได้รับการบํารุ งรักษาอย่างเป็ นระบบ และได้รับการตรวจเช็คดูแลและบํารุ งรักษาตามช่วงระยะเวลา
ที่กาํ หนด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่เกิดความเสี ยหายในขบวนการผลิตและสามารถดําเนินการผลิตสิ นค้า
ได้ตามข้อกําหนดของลูกค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิงานและจัดตั้งเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย
ด้านการซ่อมบํารุ งทรัพย์สิน ดังนี้
• ควบคุมเวลาสู ญเสี ยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมในขบวนการผลิต ไม่ให้เกิน 1.5% ต่อ
เดือนของเวลาการผลิตในแต่ละส่ วนงาน ประกอบด้วย ส่ วนงานทําความสะอาดข้าวสาลี ส่ วนงานโม่แป้ ง
สาลี และส่ วนงานผสมและบรรจุ
• วางแผนการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดของโรงงาน โดยกําหนด
ความถี่ในการตรวจเช็คและบํารุ งรั กษา ซึ่ งจัดทําเป็ นคู่มือในการทํางาน ประกอบด้วย รายการบํารุ งรักษา
ประจําวันและประจําสัปดาห์ โดยมีการจัดพนักงานเข้าตรวจสอบเครื่ องจักรแต่ละประเภทตามความถี่ที่ได้
วางไว้ เช่น ตรวจสอบการหล่อลื่นเครื่ องจักรที่ใช้งานแบบสายพานลําเลียง โซ่ ลาํ เลียง ใช้น้ าํ มันเกียร์ ในการ
หล่อลื่อใช้เฟื องโซ่ ขบั ใช้แบบลูกปื นเติมจารบีและใช้แบบลูกกลิ้งบด รายการบํารุ งรักษาประจําเดือน โดยมี
การจัดทําการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อบํารุ งรักษายืดอายุการใช้งานของเครื่ องจักรเป็ นประจําทุกเดือน แบ่งการ
ทํางานออกเป็ น 2 ครั้ง
ต่อเดือน ครั้งละ 12 ชัว่ โมง และรายการบํารุ งรักษาประจําปี โดยจัดให้มีการเปลี่ยนอะไหล่เป็ นประจําทุกปี
เพื่อบํารุ งรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่ องจักร โดยจัดทําในช่วงวันหยุดยาว แบ่งการทํางานออกเป็ น 2
ครั้งต่อปี
• จัดทําการตรวจเช็คสต็อกอะไหล่เครื่ องจักรประจําทุกเดื อน เพื่อให้มีอะไหล่สํารองเพียงพอต่อเหตุการณ์
ที่จาํ เป็ นต้องใช้และเปลี่ยนอะไหล่
• ส่ ง เสริ ม ให้พ นัก งานให้ค วามร่ ว มมื อ อย่า งใกล้ชิ ด ในการทํา งานร่ ว มกัน ในแผนกและกับ ฝ่ ายอื่ น ๆ เพื่ อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการทํางาน ความมัน่ คง และความปลอดภัยของบุคลากร
• ดําเนินการเพื่อให้เครื่ องจักรและอุปกรณ์มีประสิ ทธิ ภาพ และมีความน่าเชื่อถือ เสี ยเวลาการหยุดการผลิตน้อย
ที่ สุ ด โดยคํานึ งถึ งความมั่น คงและความปลอดภัย เป็ นสิ่ ง สํา คัญ ทั้งนี้ เพื่อ ให้ส ามารถใช้ป ระโยชน์จ าก
ทรั พย์สิ น ดัง กล่ า วได้อ ย่า งเต็ม ที่ รวมทั้ง จะดําเนิ น การด้ว ยประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ดทั้งในด้า นค่ า ใช้จ่ า ยและ
กําลังคนที่ใช้
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นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ ยึดถือนโยบายที่ จะดําเนิ นการในรายการระหว่างกัน เป็ นไปตามลักษณะธุ รกิ จการค้าปกติทวั่ ไป และเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
• คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
• คณะกรรมการบริ ษ ทั จะต้องปฏิ บ ัติให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล การทํารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สิน
ที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ตามมาตรฐานการบัญชีกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
• การทํารายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันของบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิ บตั ิ ตามภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย พ.ศ.2546 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่ งครัด
• ในกรณี ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจําเป็ นต้องทํารายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั
เป็ นหลัก และให้ทาํ รายการนั้นเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
นโยบายด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง
เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้างของบริ ษทั ฯ มีความรวดเร็ ว ถูกต้องประหยัด และรัดกุม เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามข้อกําหนดอย่างถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ บริ ษทั ฯ จึงกําหนดนโยบาย
เพื่อเป็ นแนวทางให้ผเู้ กี่ยวข้องปฏิบตั ิดงั นี้
• การจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้างจะต้องคํานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ สู งสุ ด ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จํานวน
เวลา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่ งแวดล้อม ตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนา
มัย ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ด้วย โดยการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้าง ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10,000
บาท นําเสนอขออนุ มตั ิ ต่อกรรมการผูจ้ ัดการ หากมี มูลค่าเกิ น 10,000 บาท ขึ้ นไป นําเสนอขออนุ มตั ิ ต่อ
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานกรรมการบริ หาร และการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้าง ที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาท
ขึ้นไป จะต้องนําเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ หาร หากมีมูลค่าเกิน 10,000,000 บาท จะต้องนําเสนอ
ขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั
• ในการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้าง จะต้องสรรหา คัดเลือกผูข้ ายและผูร้ ับจ้างเปรี ยบเทียบกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ราย เพื่อ
รักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ โดยหากวงเงินตํ่ากว่า 20,000 บาท อาจไม่ตอ้ งมีใบเสนอราคาก็ได้ แต่
ต้องมีขอ้ มูลสอดคล้องกับเอกสารใบขอซื้ อขอจ้าง
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• หลักเกณฑ์ในการจัดทําสัญญา คือต้องมีวงเงินในการว่าจ้างตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท และมีระยะเวลา
จัดจ้างตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป โดยผูร้ ับจ้างจัดทําสัญญา และแผนกที่ขอจัดจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบเนื้ อหาในสัญญา
หากวงเงิ นในการว่าจ้างมากกว่า 1,000,000 บาท ผูร้ ับจ้างจัดทําสัญญา และ/หรื อจัดจ้างที่ปรึ กษากฎหมาย
ทําสัญญา โดยแผนกที่ขอจัดจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบเนื้ อหาในสัญญา กรณี งานจัดจ้างบริ การรายปี จะต้องจัดทํา
สัญญาทุกงาน
• จัดทํา และควบคุมเอกสาร อย่างถูกต้อง เป็ นระเบียบและโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้
• บริ ษทั ฯ จะต้องไม่เอาเปรี ยบผูค้ า้ ซึ่ งในการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้าง จะต้องคํานึ งถึง
ผลประโยชน์ และความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้น ในแง่ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้น
ในด้านชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์
• เปิ ดโอกาสให้มี การแข่งขันในระหว่างผูค้ า้ ตามควรแก่ กรณี เพื่อประโยชน์ข องบริ ษ ทั ฯ ทั้งนี้ ตอ้ งอยู่บ น
พื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และรักษาความลับของคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด
• ต้องปฏิบตั ิงานโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด และสมํ่าเสมอ
• ดําเนิ นการอย่างมีระบบ มีการวางแผนการดําเนิ นการล่วงหน้าที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิตอันจะส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหายต่อผลิตภัณฑ์ และเพื่อช่ วยหลี กเลี่ยงการจัดซื้ อหรื อการจัดจ้างอย่าง
เร่ งด่วน หรื อโดยปราศจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษัท ฯ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะผลัก ดัน ให้ พ นัก งาน และผู้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้อ งใช้ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อันประกอบด้วยวงจรเครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้ มข้อมูล และข้อมูลของบริ ษทั ฯ
อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ และไม่ ข ดั ต่อกฎหมายหรื อพระราชบัญ ญัติที่เกี่ ยวข้อ ง โดยมี มาตรฐานความปลอดภัย ที่ เพี ยงพอเพื่อ
ประโยชน์และประสิ ทธิ ผลทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้นาํ มาเพื่อส่ งเสริ มกิ จการของบริ ษทั ฯ พนักงานจะต้องไม่กระทําเพื่อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
• ข้อมูลที่ได้บนั ทึ กและเผยแพร่ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล
นั้นๆ ที่จะต้องดูแลมิให้เกิดความเบี่ยงเบนความผิดทางกฎหมายหรื อละเมิดต่อบุคคลที่สาม
• การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานนั้น ให้คาํ นึ งถึง Software ที่เป็ นมาตรฐานอันดับแรกก่อนที่
จะทําการพัฒนา Software ภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
• เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนําเครื่ องมือและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้จะต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานที่ ได้ผ่านการอนุ มตั ิและระเบียบปฏิ บตั ิ
ที่กาํ หนด
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• เจ้าของข้อมูลจะต้องป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญทางธุ รกิจของตนเองจากการ
เข้าถึงจากภายนอกหรื อการโจรกรรมและการบ่อนทําลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริ ษทั ฯ ดําเนิ นต่อไปได้
อย่างต่อเนื่องโดยมีผลกระทบน้อยที่สุด
• มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของบริ ษทั ฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริ ษทั ฯ
และผูอ้ ื่น อาทิเช่น ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง
และทรั พย์สิน รบกวนหรื อก่อความรําคาญต่อการทํางานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอด
รหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ ภาพ ข้อความ หรื อเสี ยงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิง
ธุรกิจส่ วนตัวหรื อการกระทําที่ผดิ กฎหมาย
• บริ ษทั ฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หาก
พบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรื อมีเหตุอนั ควร เพื่อป้ องกันความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศบริ ษทั ฯ
นโยบายด้านการบัญชี
บริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามสํา คัญ ต่ อ รายงานทางบัญ ชี แ ละการเงิ น ซึ่ งจะต้อ งถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ต ามความเป็ นจริ ง ทัน เวลา
สมเหตุสมผลและเชื่ อถื อได้ เพื่อเสนอต่อบริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้น หน่ วยงานของรั ฐ และผูเ้ กี่ ยวข้องอื่ นๆ ดังนั้นจึ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่
บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึง
ข้อกําหนดทางการบัญชีและการเงินของบริ ษทั ฯ และหลักการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
• ความถูกต้องของการบันทึกรายการจะต้องถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีขอ้ จํากัดหรื อ
ยกเว้น บันทึกรายการตามความเป็ นจริ งตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ เป็ นไปตามระเบียบและ
ข้อกําหนดต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุ รกิจจะต้องครบถ้วนและผ่านการ
ตรวจสอบที่เหมาะสม
• รายงานทางการเงินและบัญชีทุกประเภทของบริ ษทั ฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีขอ้ มูลที่เป็ นสาระสําคัญ
เพียงพอ รวมทั้งมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่ เป็ นที่ ยอมรั บโดยทัว่ ไป เป็ นไปตาม
ระเบี ยบของการเงิ นและการบัญชี ของบริ ษทั ฯ พนักงานทุ กคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงาน
ทางการบัญชีและการเงินเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการนั้นๆ
• การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ และหรื อต่างประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารจัด ทํา บัญ ชี และ
บันทึ กทางการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ เป็ นไปอย่างถูกต้อ งและสมบู ร ณ์ เช่ นเดี ย วกับ การปฏิ บ ัติห น้า ที่ ใ นความ
รับผิดชอบอื่นๆ ของตน โดยต้องยึดหลักความซื่ อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่ อตรงในการดําเนินการที่
เกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน
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นโยบายด้านการปฏิบตั ิงานการเสี ยภาษี
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการเป็ นพลเมืองที่ดีในด้านการปฏิบตั ิงานการเสี ยภาษี โดยถือเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์ดา้ นการ
พัฒนาความยัง่ ยืนขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการด้านภาษีอากรที่รัดกุมและส่ งเสริ ม
การสร้างมูลค่าเพิ่มสู งสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุ น้ โดยการเสี ยภาษีอากรอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด มีแนวทางในการวางแผนและ
การปฏิ บ ัติทางด้านภาษี ส อดคล้องไปในทิ ศทางเดี ยวกัน มี การจัดทําและบริ ห ารการจัดการด้านภาษี ที่เ หมาะสมและยัง่ ยืน
ตลอดจนมีการจัดการทางภาษีอย่างเหมาะสมแสดงถึงความโปร่ งใสในการดําเนิ นธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุ รกิจ
สู่ ความยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ด้านการเสี ยภาษีอากร ดังนี้
• การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้ านภาษี
• บริ หารจัดการด้านภาษีอากรเพื่อประโยชน์สูงสุ ดทางด้านภาษีแก่องค์กร โดยปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทาง
กฎหมาย ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีขององค์กรต่อหน่วยงานด้านภาษี
ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
• นําส่ งภาษีอากรภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด และบริ หารจัดการการจ่ายภาษีหรื อขอคืนภาษี
อากรเพื่อให้เกิดสภาพคล่องสูงสุ ดแก่องค์กร
• พิจารณาผลกระทบทางภาษีต่อโครงการลงทุนใหม่หรื อธุ รกรรมทางธุ รกิจใหม่ เพื่อให้โครงการหรื อ
ธุ รกรรมใหม่น้ นั สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุ รกิจกลยุทธ์ขององค์กรและถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ให้
พิจารณาสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีหรื อมาตรการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
• บริ หารจัดการทางด้านภาษีให้เป็ นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด
• การประสานงานด้ านภาษีกับหน่ วยงานราชการ
• บริ ษทั ฯ จัดให้มี ผูร้ ั บผิดชอบด้านภาษี และประสานงานกับหน่ วยงานทางด้านภาษี ของภาครั ฐและ
เจ้าหน้าที่
• ที่ปรึ กษาภาษีอากร
• บริ ษทั ฯ มีที่ปรึ กษา ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านภาษีในการให้คาํ ปรึ กษาเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
นโยบายด้านการควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ทุกหน่ วยงานทํางานอย่างมีระบบ มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของ
บริ ษทั ฯ มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการประเมินและการ
บริ หารความเสี่ ยงที่รัดกุมต่อเนื่ องมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อป้ องกันเหตุการณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้างความเสี ยหายให้กบั
บริ ษทั ฯ ได้ และพัฒนาให้บุคลากรในหน่ วยงานมีความรู้ สึกร่ วมในอันที่ จะปฏิ บตั ิงานตามวิธีปฏิ บตั ิงานที่ เหมาะสม รวมถึง
ระเบี ยบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้บริ ษทั ฯ ประเมินและตรวจสอบการทํางานได้ตลอดเวลา โดยบริ ษทั ฯ มี
แนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
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• กําหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารทุกระดับชั้นที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการ
ทํางานภายในหน่ วยงานของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบตั ิงาน โดยมีระบบการ
ควบคุ ม ภายในที่ รั ด กุ ม สามารถตรวจสอบได้ และทุ ก หน่ ว ยงานจะต้อ งจัด ทํา คู่ มื อ กํา หนดขั้น ตอนการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นบรรทัดฐานสําหรับการดําเนินกิจการในส่ วนงานที่อยูใ่ นความดูแลของตน โดยถือปฏิบตั ิตาม
นโยบายคุณภาพของบริ ษทั ฯ
• กําหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลด
ผลกระทบหรื อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ต้องการให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วน
ร่ วมในการประเมินและควบคุมความเสี่ ยงโดยทัว่ กัน เพื่อช่วยป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
• ผูต้ รวจสอบภายในรับผิดชอบโดยตรงในเรื่ องการประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามระบบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และปัจจัยความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
นโยบายเรื่ องผลประโยชน์ที่ขดั แย้ง
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจอยูบ่ นหลักการที่วา่ พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ ดังนั้น
การกระทําและการตัดสิ นใจใด ๆ จะต้องปราศจากอิทธิ พลของความต้องการของส่ วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่นอ้ ง หรื อ
ของบุคคลอื่นที่รู้จกั เป็ นส่ วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยปฏิบตั ิตามระเบี ยบวิธีของบริ ษทั ฯ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน พนักงานทุกคน
จะต้องปฏิบตั ิงานให้เต็มเวลาให้แก่บริ ษทั ฯ อย่างสุ ดกําลังความสามารถ โดยไม่เบียดบังเวลาในงานไปทําธุ รกิจอื่นใดภายนอกที่
ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
การนําข้อมูลของบริ ษทั ฯ ไปเปิ ดเผยให้กบั บุคคลอื่น อันนําไปสู่ การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว
หรื อพวกพ้อ ง ถื อว่าเป็ นการกระทําที่ ข ดั ต่อนโยบายเกี่ ย วกับผลประโยชน์ที่ ข ดั กัน ตัวอย่างเช่ น การให้ขอ้ มูลกิ จกรรมการ
ดําเนินงาน หรื อแผนการในอนาคตของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปกป้ องรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ ขณะเดียวกันก็จะให้มีการจํากัดขอบเขต
แห่งเสรี ภาพในกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรทุกระดับให้นอ้ ยที่สุด เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆ บริ ษทั ฯ จึงกําหนด
ข้อพึงปฏิบตั ิ ดังนี้
• การจัดหาผลิตภัณฑ์ ให้ บริ ษัทฯ
ในกรณี ที่บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ คนใดมีบุคคลในครอบครัวเป็ นพนักงาน หรื อเจ้าของกิจการที่เป็ น
ลูก ค้า ผูค้ ้า /ผูข้ าย หรื อ คู่ แ ข่ ง และบุ ค ลากรของบริ ษ ัท ฯ ผูน้ ้ ัน มี ส่ ว นร่ ว มตัด สิ น ใจในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั แย้ง
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• สิ่ งบันเทิงและของขวัญ
บุคลากรทุกระดับไม่ควรจะรับสิ่ งบันเทิง ของขวัญ ตัว๋ โดยสาร บัตรชมกีฬา ตัว๋ อื่นๆ ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน
ที่พกั รับรอง หรื อข้อเสนอที่ให้เป็ นการเสนอส่ วนตัวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนในบริ ษทั ฯ
หรื ออาจจะทําให้บุคคลผูน้ ้ นั ต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์ผลประโยชน์ที่ขดั กัน
นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ
บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ พึงรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนําไปสู่ การ
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครั ว หรื อพวกพ้องในทางมิ ชอบ เช่นข้อมูลที่ มีผลกระทบต่อราคาหุ ้น ความลับ
ทางการค้า สู ตรการประดิ ษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่ งถื อเป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ การป้ องกันข้อมูลประเภทนี้ มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสําเร็ จของ บริ ษทั ฯ รวมทั้งมีความสําคัญต่อความมัน่ คงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อ
บุคคลภายนอกเป็ นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสี ยหายต่อธุ รกิจและชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ จึงกําหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการ
รักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี้
• ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่ บริ ษทั ฯ มี ไว้กบั คู่สัญญา ถือเป็ นความลับที่ไม่อาจเปิ ดเผยให้
บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ฯ และคู่สัญญา
• การใช้ขอ้ มูลภายในร่ วมกันของพนักงาน ต้องอยูใ่ นกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ เท่าที่พนักงานพึงได้รับ
มอบหมายเท่านั้น
• จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริ ษทั ฯ ภายในฝ่ าย/แผนกของตนอย่างรั ดกุม เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ขอ้ มูลภายในที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ เปิ ดเผยออกสู่ ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการ โดยให้ถือ
ว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ด้วย
• ให้ถือเป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาในลําดับขั้นต่างๆ จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการ
รั่ ว ไหลของข้อ มู ล และข่ า วสารที่ สํ า คัญ ของบริ ษัท ฯ ออกสู่ ภ ายนอก โดยพนั ก งานในสายงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ ขอ้ มูลอย่างเป็ นทางการของบริ ษทั ฯ พนักงานที่ เปิ ดเผยข้อมูล และ
ข่าวสารที่สําคัญของบริ ษทั ฯ ออกสู่ บุคคลภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการจะได้รับการพิจารณา
มาตรการทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
• การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ก่อนออกไปสู่ ภายนอกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริ ษทั
โดยกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเองหรื อมอบหมายให้ผใู้ ดผูห้ นึ่งเป็ นผูใ้ ห้หรื อผูต้ อบ
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นโยบายเกี่ยวกับการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยแจ้งผ่านทาง
เลขานุ การบริ ษทั เพื่อการรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกครั้งที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอน
หลักทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
• ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินราย ไตรมาส
และงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
• ในฐานะของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย การใช้ขอ้ มูลภายในต้องดําเนิ นการให้มี
ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายอย่างเท่าเที ยมกัน และเพื่อเป็ นการป้ องกันการกระทําผิด
กฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ และครอบครัวที่ได้รับทราบ หรื ออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่
ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน บริ ษทั ฯ จึ งห้ามบุคคลดังกล่าวทําการซื้ อขายหุ ้นหรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อ
หรื อ ขาย หรื อ เสนอซื้ อ /เสนอขายหุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯ ไม่ ว่า จะด้ว ยตนเองหรื อ ผ่า นนายหน้า ในขณะที่ ย งั
ครอบครองข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริ ษทั ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่า
เป็ นการซื้ อขายหลักทรั พย์เพื่อเกร็ งกําไร หรื อเพื่อ สร้ างความได้เ ปรี ยบให้กับบุ ค คล หรื อกลุ่ มบุ คคลใด
กลุ่มหนึ่ง
• เพื่อให้การปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บริ ษทั ฯ จะจํากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ โดยให้รั บรู้ เฉพาะผูเ้ กี่ ยวข้องเท่านั้น โดยจัดระดับความปลอดภัยในที่ ทาํ งานเพื่อป้ องกันการ
รั่วไหลของข้อมูล และขอให้เจ้าของข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนกําชับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องให้ปฏิ บตั ิตาม
ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด
• สําหรั บการใช้ขอ้ มูลภายในในทางมิ ชอบดังกล่าวข้างต้น ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกลงโทษทางวินัย และ/ถือกฎหมาย
แล้วแต่กรณี
นโยบายด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริ ษ ัท ฯ ตระหนัก ดี ว่า พนัก งานเป็ นปั จ จัย หลัก ที่ สํา คัญ และมี คุ ณ ค่ า ยิ่ง ต่ อ ความสํา เร็ จ ความก้า วหน้า และความ
เจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง บริ ษทั ฯ จึงมุ่งดําเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้มีความเป็ นเลิศ พัฒนาบุคลากรใน
ด้า นการจัด การวิช าการ และวัฒนธรรมการทํา งานจัด หาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ใ นการปฏิ บ ัติ ง านที่ ท ันสมัย อย่า งเพี ย งพอ ให้
ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทํางานในระดับเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
การทํางานที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสู งสุ ด พนักงานจึงควรปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบโดยถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
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องค์ประกอบของนโยบายด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
• การสรรหาทรั พยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ถื อเป็ นนโยบายที่จะให้มีความมัน่ คง ในการจ้างงานสําหรั บพนักงานของบริ ษทั ฯ โดย
คํา นึ ง ถึ ง ความจํา เป็ นของตํา แหน่ ง งานตามแผนอัต รากํา ลัง การเปิ ดโอกาสให้ พ นั ก งานภายในที่ มี
ความสามารถและเหมาะสมกับตําแหน่ งงานที่ ตอ้ งการก่ อน และให้ความยุติธรรมเพื่อ คัดเลื อ กผูท้ ี่ มี พ้ืน
ฐานความรู้ มีความสามารถและทัศนคติที่ดี บรรจุในตําแหน่งว่างที่บริ ษทั ฯ ต้องการรับเข้าทํางาน
• การจ่ ายค่ าตอบแทนให้ พนักงานและสวัสดิการต่ างๆ
บริ ษ ัท ฯ มี ร ะบบการจ่ ายค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารต่ า งๆ ที่ เ ที ย บเคี ย งกับ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม
ประเภทเดียวกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตรวจสุ ขภาพประจําปี เงินกู้
เพื่อที่อยูอ่ าศัย เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร และเงิน
ช่วยเหลืองานฌาปนกิจ ทั้งนี้เงินเดือนของพนักงานจะแตกต่างกัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความสําคัญของตําแหน่งงาน
และความรับผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนในกรณี ปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของ
ฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นที่ตอ้ งให้พนักงานทํางานล่วงเวลาในบางครั้ ง โดยพิจารณาตามความ
จําเป็ นจริ งๆ เพราะบริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานต้องทํางานล่วงเวลา แทนที่จะได้พกั ผ่อนร่ างกายและ
จิตใจ การทํางานล่วงเวลาแต่ละครั้งจะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ต้องการให้พนักงานมี ความมัน่ คงในการดําเนิ นชี วิต ทั้งในระหว่างการปฏิ บตั ิงานและ
เมื่ อสิ้ นสุ ดความเป็ นพนักงานแล้ว โดยได้จัดให้มีกองทุ นสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งเป็ นการสะสมทรั พย์ร่วมกัน
ระหว่างพนักงานและบริ ษทั ฯ
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสู งสุ ด การขึ้นเงินเดือนประจําปี จะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าวเป็ น
บรรทัดฐาน ความก้าวหน้าในเงินเดือนของพนักงานย่อมขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงาน และความสามารถของ
พนักงานที่จะได้รับการเลื่อนขั้น
• วินัยและโทษทางวินัย
บริ ษทั ฯ มีเจตนาที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเข้าใจดี ความเห็นใจ และด้วยขันติธรรม
อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ จําต้องรั กษาไว้ซ่ ึ งความมี วินัยในเรื่ องของการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานทุ กคนภายใน
ขอบเขตอันสมควร ซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นเพื่อการรักษาความสงบในการพิจารณามาตรการทางวินยั นั้น จะกระทํา
โดยยึดหลักให้มีการสอบสอนแสวงหาข้อเท็จจริ งที่ แวดล้อมแต่ละกรณี โดยตั้งอยู่บนรากฐานของความ
ยุติธรรม บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าวัตถุประสงค์ของการมีมาตรการทางวินัยก็เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบตั ิตนให้
สอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ และเพื่อแก้ไขการประพฤติปฏิบตั ิที่ผดิ ให้ถกู ต้อง

รับรองความถูกต้อง....................................................................
81

แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

• วิธีการร้ องทุกข์
บริ ษทั ฯ จะจัดสภาพการทํางานโดยทัว่ ๆ ไปภายในบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกับ
ความประสงค์ของพนักงาน ไม่เกิดข้อขัดแย้งอย่างใดๆ ขึ้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิอาจจะมีขอ้ ขัดแย้ง
เกิดขึ้นได้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ก็มีความปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงความรู้สึกของพนักงานโดยละเอียดและฉับพลัน
ฉะนั้น บริ ษทั ฯ จึ งขอความร่ วมมือจากพนักงานแจ้งข้อขัดแย้งของตนแก่ผบู้ งั คับบัญชา ซึ่ งจะทําหน้าที่ให้
คําแนะนํา หรื อดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพนักงานตามความเหมาะสมโดยเร็ ว
• การสื่ อข่ าวสารพนักงาน
พนักงานจะได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารโดยรวดเร็ ว และถูกต้องในเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั และหน้าที่พนักงานปฏิบตั ิ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ พึงปรารถนาที่ จะได้รับทราบถึงข่าวสารในเรื่ องต่างๆ จาก
พนักงานอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อก่อให้เกิ ดความเข้าใจอันดี ระหว่างกัน เพื่อ
ร่ วมกันปฏิบตั ิภารกิจให้บรรลุเป้ าหมายด้วยดี
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีวิธีการและช่องทางการสื่ อข่าวสารสองทิศทางเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
สื่ อด้วยความรวดเร็ ว
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผทู้ ี่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชางานทุกระดับมีบทบาทอันสําคัญยิง่ ในฐานะเป็ นผูถ้ ่ายทอด
และรับทราบถึงบรรดาข่าวสารต่างๆ
• ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน และความมัน่ คงปลอดภัยของโรงงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน ฝ่ ายจัดการ
และผูบ้ งั คับบัญชา งานทุกระดับมีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน
กําหนดวิธีการทํางานที่ ปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ ป้ องกันอันตรายต่างๆ ตลอดจนให้การศึ กษาอบรมแก่
พนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจอันที่จะทํางานโดยมีความปลอดภัย
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องศึกษาเรื่ องความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบตั ิตามวิธีการต่างๆ ที่
กําหนดไว้ และใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายที่ จัดไว้ ตลอดจนการบอกกล่าวให้ผูบ้ งั คับ บัญชาได้ทราบถึ ง
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น เพื่อดําเนินการแก้ไข
• การสิ ้นสุดการจ้ าง และการจ่ ายผลประโยชน์
การจ้างอาจสิ้ นสุ ดโดยเหตุผลต่างๆ ไม่วา่ จะโดยเจตนาของบริ ษทั ฯ หรื อของพนักงานเองก็ได้ ใน
การสิ้ นสุ ดการจ้างงาน บริ ษทั ฯ จะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงจะได้รับตามสิ ทธิ ที่ระบุไว้ในระเบียบของ
บริ ษทั ฯ แต่ไม่วา่ กรณี ใดจะต้องไม่นอ้ ยกว่าสิ ทธิที่พนักงานจะพึงได้รับตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย
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นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อกําหนดกฎหมายอาหาร และ
สอดคล้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การจัดการมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยด้านอาหาร และตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํา “นโยบายด้านคุณภาพ และ
ความปลอดภัยอาหาร” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ชดั เจน ดังนี้
• ติดประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ดา้ นคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การอัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยอาหาร
• อบรมขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและสุ ขลักษณะที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและตาม
บทบัญญัติศาสนาอิสลามให้พนักงานทราบและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งคัด รวมถึงการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มี
การฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง
• กําหนดให้มีการประชุ มทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค์ความปลอดภัยอาหารและประเมิ นผลกิจกรรม
การทวนสอบทั้งองค์กร
• มีการตรวจติดตามการปฏิ บตั ิงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมายอาหาร เพื่อให้ระบบ
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารและตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
• นําเทคโนโลยีทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การบํารุ งรั กษา การตรวจสอบคุ ณภาพ เพื่อให้การผลิ ต
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมีประสิ ทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
โดยในปี 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ การตรวจประเมิ น เพื่อ รั บ รองระบบ HALAL โดยคณะกรรมการอิ ส ลามประจํา จัง หวัด
สมุทรปราการ
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการตรวจประเมิน
เพื่อรับรองระบบ HALAL ประจําปี 2559 โดย คณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ
วัตถุประสงค์ :
. เพื่อตรวจสอบการดําเนินการให้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์
. ที่ ส อดคล้อ งกับ บทบัญ ญัติ ข องศาสนาอิ ส ลาม อยู่ใ นเกณฑ์ที่
สามารถให้การรับรองระบบ HALAL ได้
.
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นโยบายด้านการผลิต
บริ ษ ทั ฯ มุ่ งมั่น พัฒนาผลิ ตภัณฑ์จากข้าวสาลี ให้มี คุ ณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อ กําหนดกฎหมายอาหาร และ
สอดคล้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ด้วยการใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ทนั สมัยลดการเกิดมลภาวะทางสิ่ งแวดล้อม รวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้กระบวนการผลิตดําเนินการผลิตได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทางบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํา “นโยบายการผลิต” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ชดั เจนของ
บริ ษทั
• เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งควบคุม ปรับปรุ งและพัฒนาระบบคุณภาพการผลิต
ตามมาตรฐานระบบ ISO 22000: 2005 GMP HACCP และ HALAL
• เพิ่ม คุ ณภาพและประสิ ท ธิ ภาพการทํางาน โดยการบริ หารและพัฒนาทรั พยากรระดับ ปฏิ บ ัติการใน
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ด้วยการฝึ กทักษะและความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ในการทํางาน โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ตลอดจนส่ งเสริ มการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
• เพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยการศึกษาวิเคราะห์เครื่ องจักรอุปกรณ์เครื่ องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
• ควบคุมดูแลการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งป้ องกันและควบคุมการสู ญเสี ยอย่างมีระบบและ
จัดทํารายงานอย่างต่อเนื่อง
• จัดให้มีการประชุ มปรึ กษาหารื ออย่างมีระบบ เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามข้อตกลงที่ทาํ ไว้
• กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Objective) ในทุกส่ วนงานของ
การผลิตเพื่อควบคุมการทํางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
(4) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 9/2559 เมื่ อวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีมติ อนุ มตั ินโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ (ฉบับปรับปรุ ง) เพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานในการดําเนิ นธุ รกิจและการพัฒนาสู่ องค์กรแห่ งความยัง่ ยืน โดย
เผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.tmill.co.th
5

นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุ รกิจอย่างเป็ นธรรม ยึดมัน่ ใน
อุดมการณ์การดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่ งใสตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ บริ ษทั ฯ จึงได้เข้า
ร่ วมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต” (Collective Action
Coalition) โดยมีความยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยกลุ่มต่างๆ เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบแนวปฏิบตั ิ พร้อมทั้งข้อกําหนดในการ
ดําเนินการที่เหมาะสมในการป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ที่อาจมีความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
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ได้รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํา “นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น เพื่อใช้
เป็ นแนว ทางการปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คํานิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
การคอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การให้ของขวัญหรื อบริ การ การให้เงินสดหรื อสิ่ งของแทนเงินสด การให้สินบน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และการคอร์ รัปชัน่ ระหว่างหน่วยงานเอกชน การใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ และ/หรื อการใช้ขอ้ มูลที่ได้รับจากการ
ปฏิบตั ิ หน้าที่การงานของบริ ษทั ฯ ไปกระทําการใดๆ ที่เป็ นการเอื้อประโยชน์ให้กบั ตนเอง พวกพ้อง และ/หรื อผูอ้ ื่น เพื่อให้ได้มา
ซึ่ งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ี
หน้าที่ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม รวมถึงการกระทําใดๆ ที่ขดั หรื อแย้งกับจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ ยกเว้นแต่เป็ นกรณี
ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทําได้
แนวทางในการปฏิบตั ิงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ดําเนิ นการหรื อยอมรับหรื อให้
การสนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงผูร้ ับจ้าง
หรื อผูร้ ับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ต้อง
แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมีขอ้ สงสัยหรื อ
ข้อ ซักถามให้ป รึ กษากับ ผูบ้ ังคับบัญ ชา หรื อบุ ค คลที่ กาํ หนดให้ท าํ หน้าที่ รั บผิดชอบเกี่ ยวกับ การติ ดตามการปฏิ บ ัติตาม
จรรยาบรรณธุ รกิ จผ่านช่องทางต่างๆ ที่ กาํ หนดไว้ และกําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ นี้ อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกําหนด
ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นส่ วนหนึ่งของการดําเนินธุ รกิจและเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่ งมอบหรื อผูร้ ับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิเพื่อให้การดําเนินการด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ บรรลุตามนโยบายที่กาํ หนด
3. บริ ษทั ฯ จะพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ ยวข้องรวมถึงหลัก
ปฏิบตั ิดา้ นศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และ
ส่ งเสริ ม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานเพื่อปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
4. บริ ษทั ฯ ไม่กระทําหรื อสนับสนุนการให้สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยูภ่ ายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม
การบริ จาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่ งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ ภาครัฐหรื อเอกชนดําเนิ นการที่ไม่
เหมาะสม
5. เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุนการให้หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู นําไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
6. บริ ษทั ฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้ อ
7. บริ ษทั ฯ จัดให้ความรู้ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
เพื่อส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์สุจริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่ อให้เห็นความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั
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8. บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีการสื่ อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแส
อันควรสงสัย โดยมัน่ ใจได้วา่ ผูแ้ จ้งเบาะแสได้รับการคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้าย ที่ไม่เป็ นธรรมหรื อกลัน่ แกล้งด้วย
ประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
9. นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ นี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรื อการคัดเลือก
บุคคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกําหนดให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสารทําความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุ รกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดูแล
การปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
10. บริ ษทั ฯ จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้วา่ การกระทํานั้นจะทํา
ให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
ความมุ่งมัน่ และการกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 คณะกรรมการบริ ษท
ั มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบาย กํากับดูแล พิจารณาและอนุมตั ินโยบาย “ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”
(2) สนับ สนุ น การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ม่ัน ใจว่า ฝ่ ายบริ ห ารได้
ตระหนักให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรม


คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ ยงในอาจเกิดขึ้นจากการทุจริ ต เพื่อให้มน่ั ใจ
ว่าการดําเนินงานของบริ ษทั มีความรัดกุม เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป
(2) กํากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิภาระหน้าที่
ตามกฎหมายและจริ ยธรรมที่กาํ หนดไว้
(3) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีการนานโยบายการป้ องกันและต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิงานจริ งหรื อไม่
(4) รับแจ้งเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรื อที่เกิดขึ้นจริ ง



คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสมํ่าเสมอ เช่น
งานขายและการตลาด งานจัดซื้ อ การทําสัญญาต่างๆ การบริ การงานทรัพยากรมนุษย์ การเงินและ
บัญชี เป็ นต้น รวมทั้งการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
(2) กํากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิภาระหน้าที่
ตามกฎหมายและจริ ยธรรมที่กาํ หนดไว้
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คณะกรรมการบริ หาร มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ทบทวนความเหมาะสมของระบบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการป้ องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจ หรื อข้อกําหนดกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
สมํ่าเสมอ
(2) กํากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิภาระหน้าที่
ตามกฎหมายและจริ ยธรรมที่กาํ หนดไว้



ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 กรรมการผูจ้ ด
ั การและเจ้าหน้าที่บริ หาร
(1) จัดวางระบบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
(2) กํากับดูแลให้พนักงานทุกหน่วยงานในบริ ษทั รับทราบนโยบายการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ และนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
(3) ทบทวนความเหมาะสมของระบบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการป้ องกันและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดําเนิ นธุ รกิจ หรื อข้อกําหนดกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
สมํ่าเสมอ
(4) สอบสวนข้อเท็จจริ งและพิจารณาลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝื นนโยบายรวมทั้งทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อกําหนดของกฎหมาย
(5) ปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่าง รวมทั้งกํากับดูแลให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาในสังกัดของตนปฏิบตั ิตาม
นโยบาย และแนวปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างจริ งจัง


เลขานุการบริ ษทั
(1) กําหนดให้มีระบบการส่ งเสริ มและการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยัง
พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
(2) กรณี มีขอ้ สงสัยหรื อพบเห็นการฝ่ าฝื นนโยบายนี้ จะต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผ่านช่อง
ทางการรายงานที่กาํ หนดไว้ตามนโยบายการแจ้งการกระทําผิดและให้ความคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนของ
บริ ษทั



ฝ่ ายหรื อหน่วยงานอื่น มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
(2) ตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และรายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อพิจารณา
สั่งการลงโทษทางวินยั ในกรณี ที่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย และ /หรื อแนว
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
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การปฏิบตั ิตามภาคบังคับของมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และบทลงโทษ
บริ ษ ทั ฯ ถื อ ว่า การปฏิ บ ัติต ามนโยบายการต่ อ ต้านทุ จ ริ ตและคอร์ รั ป ชั่น เป็ นเรื่ อ งสําคัญ เป็ นอย่า งยิ่ง ซึ่ ง กรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามถือเป็ นการกระทําผิด บริ ษทั ฯ จะ
ดําเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับบริ ษทั และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 หากมูลค่าความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ บ ริ ษท
ั ฯ จะได้รับไม่มีนัยสําคัญ เรี ยกพนักงานมาตักเตือนด้วย
วาจาและ/หรื อลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงบําเพ็ญประโยชน์ให้บริ ษทั ฯ และชดใช้ความเสี ยหายที่บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับ
 หากมูลค่าความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่บริ ษท
ั ฯ จะได้รับมีนยั สําคัญ ให้พนักงานพักงานพ้นจากสภาพการ
เป็ นพนักงานและชดใช้ความเสี ยหายที่บริ ษทั ฯ จะได้รับ
 บริ ษท
ั ฯ สื่ อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้พนักงาน ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า ตัวแทน คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบ ผ่านสื่ อทั้งภายใน
และภายนอก โดยผ่านการประชุมพนักงานเป็ นประจําสมํ่าเสมอ แจ้งผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ติดบริ เวณ
ภายในบริ ษทั ฯ และทาง Intranet หรื อ Website ของบริ ษทั และรายงานประจําปี เป็ นต้น
 หัวหน้าสายงานที่เกี่ ยวข้องรั บผิดชอบในการติดตามการปฏิ บต
ั ิงาน การปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี)
และรายงานให้ผมู้ ีอาํ นาจทราบตามลําดับ
 แต่ละส่ วนงานมี แผนการทํางานควบคุมอยู่ เช่น แผนกจัดซื้ อมี การประกวดราคา 3 ราย ในการจัดซื้ อจัดจ้าง
แต่ละครั้ง เพื่อความโปร่ งใส แผนกขายจะต้องมีในเสนอราคาโดยมีผมู้ ีอาํ นาจลงนามทุกครั้ง ทางบริ ษทั ฯ
มีค่มู ืออํานาจอนุมตั ิ และคู่มือการปฏิบตั ิงานของแต่ละแผนกไว้อยูแ่ ล้ว สามารถตรวจสอบการทํางานได้
แนวปฏิบตั ิในการประเมินผลความเสี่ ยงต่อการคอร์รัปชัน่
¾ บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ดังนี้
 กําหนดให้ผบ
ู้ ริ หารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคู่มือการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุ รกิจที่บริ ษทั ฯ กําหนดขึ้น ซึ่ งรวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรม
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ จริ ยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แนวทางปฏิบตั ิในการ
ป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมิ นระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงที่ ครอบคลุม
ระบบงานสําคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้ อจัดจ้าง การจัดทําสัญญา ระบบการจัดทํา
และควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชําระเงิน เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันและติดตามความ
เสี่ ยงจากการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนการฝ่ าฝื น การกระทําผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรม
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ หรื อข้อสงสัยใน
รายงานทางการเงิน หรื อระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อเบาะแส และ
จะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษ
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ทางวินยั ของบริ ษทั และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณี ที่สามารถติดต่อผูใ้ ห้เบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนได้ บริ ษทั
จะแจ้งผลการดําเนินการให้รับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กําหนดให้ฝ่ายบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในรับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ ยงจากการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนํามาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิ ทธิ ผล ตลอดจนติดตามทบทวนและปรับปรุ งมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ
โดยนําเสนอผลการประเมิ นต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ตามลําดับอย่างทันเวลาและสมํ่าเสมอ
หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบหรื อข้อร้องเรี ยนมีหลักฐานที่มีเหตุอนั ควรให้
เชื่อว่ามีรายการ หรื อการกระทําซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการฝ่ าฝื น การกระทําผิดกฎหมาย หรื อจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อแนวทางปฏิบตั ิ
ในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ หรื อข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรื อระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

นโยบายว่าด้วยการรับ การให้เงินสนับสนุน ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็ นการ
ดํารงรักษาไว้ซ่ ึ งภาพลักษณ์ขององค์กร บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั พันธมิตรทางธุรกิจเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ
ที่จะนํามาซึ่ งความสําเร็ จอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ จึงกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์
อื่นใดที่ สามารถกระทําได้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรื อเป็ นการรั กษา
สัมพันธภาพทางธุ รกิจ อย่างไรก็ตามการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมอาจมีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ และอาจกระทบกับ ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก รและการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ
ไม่ส นับสนุ นการกระทําดังกล่าว จึ งได้กาํ หนดนโยบายเพื่อ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร รวมทั้งพนักงานในบริ ษ ทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายที่กาํ หนดให้เป็ นไปตามการกระทําในวิสัยที่สมควร แต่ตอ้ งไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของบริ ษทั
ขั้นตอนและการควบคุมที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน สามารถรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยง
หรื อรั บเลี้ยงจากบุคคลอื่นใดในโอกาสต่างๆ ตามประเพณี หรื อวัฒนธรรม หรื อให้กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิใน
สังคม โดยการรับหรื อให้น้ นั จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเชิงธุรกิจ และการรับหรื อการให้ดงั กล่าวต้องทําด้วย
ความโปร่ งใส ต้องทําในที่เปิ ดเผย และสามารถเปิ ดเผยได้
2. ของขวัญที่รับ ควรหลีกเลี่ยงของขวัญที่เป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด
3. บริ ษทั ฯ กําหนดเกณฑ์การับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1 ดังนี้
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4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

3.1 การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่มอบให้บริ ษทั ฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่
สําคัญของบริ ษทั ฯ ต้องส่ งมอบของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์แก่ผบู้ งั คับบัญชาพิจารณาทุกกรณี
3.2 การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด ตามข้อ 3.1 ทุกชิ้นทุกกรณี (ยกเว้นการรับของขวัญที่มี
ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานผูใ้ ห้ เช่น ปฏิทิน สมุด ปากการ ร่ ม ภาชนะบรรจุน้ าํ ดื่ม ฯลฯ) ให้นาํ ส่ งส่ วนกลาง
ตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด
ในกรณี ที่บุคคลภายนอกเสนอให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ซึ่ งของขวัญ ทรั พย์สิน หรื อผลประโยชน์น้ ัน อยู่ในข่ายที่ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิ ก่อน แต่หากอยู่ในสถานการณ์
ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะนั้นอาจรับไว้ก่อน และดําเนิ นการแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันที ซึ่ งผูร้ ับจะต้องสามารถ
แสดงเหตุผลอันสมควรในการรับ ส่ วนกรณี การรับผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การสังสรรค์ เลี้ยงรับรอง จะต้องยืนยัน
ได้วา่ การรับนั้นมิได้มีลกั ษณะเป็ นการใช้จ่ายเงินมากเกินสมควรหรื อกระทําบ่อยครั้งจนทําให้เกิดข้อผูกมัดกับผูท้ ี่
จัดการสังสรรค์เลี้ยงรับรองนั้นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
บริ ษทั ฯ ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ/หรื อครอบครัว เรี ยกร้องหรื อรับของขวัญทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจาก
ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า ผูค้ า้ /ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุน หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ ในกรณี ใด
ซึ่ งอาจมีผลต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานด้วยความลําเอียง หรื อลําบากใจ หรื อเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันได้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด โดยบริ ษทั ฯ
จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับเหมา หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทราบถึงนโยบายการรับ
การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดอย่างสมํ่าเสมอ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่รับหรื อให้ ต้องไม่ขดั ต่อศีลธรรมและไม่ใช้ส่ิ งผิดกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีขอ้ ห้ามในการจัดทําของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริ ษทั ฯ ตราบใดที่การให้ของขวัญแก่บุคคล
นั้นมีเหตุอนั ควรและสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ
พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผบู้ งั คับบัญชา หรื อรับของขวัญจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เว้นแต่เป็ นการให้ตามจารี ต
ประเพณี
พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่ งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 500 บาท ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญ
ซึ่ งมีมูลค่าเกินกว่า 500 บาท ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ และนําส่ ง
ของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อนําไปเป็ นของรางวัลให้แก่พนักงาน
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
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นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรที่ยดึ มัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
ให้การส่ งเสริ ม สนับสนุน กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนให้ใช้สิทธิ เลือกตั้งตามระบอบประชาธิ ปไตย วางตัวเป็ นกลาง
ทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุ นหรื อช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่ม หรื อนักการเมื องใด ไม่ว่าจะ
ทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง
รวมถึงหลักปฏิบตั ิดา้ นศีลธรรม โดยยึดถือตามแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ห้ า มผู้บ ัง คับ บัญ ชา พนั ก งานในทุ ก ระดับ ชั้ น สั่ ง การ หรื อโน้ ม น้ า ว ด้ว ยวิ ธี ใ ดๆ ที่ ท ํา ให้ พ นั ก งาน และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท
2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน นําเงิน ทรัพย์สิน สิ นค้า และบริ การ ของบริ ษทั ไปสนับสนุ นทางการเมื อง
หรื อใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมืองดําเนินการในทางหนึ่งทางใดที่เป็ นการใช้ทรัพยากรของบริ ษทั เช่น บุคลากร
อาคารสถานที่ ในการส่ งเสริ ม หรื อโฆษณา เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทาํ งาน หรื อใน
เวลางาน อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด
4. บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าร่ วมใช้สิทธิทางการเมือง โดยไม่กระทบ
กับเวลาการปฏิบตั ิงาน
นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด โดยได้ดาํ เนินธุรกิจ
อย่างถูกต้อง เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย และให้ความสําคัญในเรื่ องความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ จึ งเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถ
รายงาน หรื อให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความผิดปกติในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่างๆ เช่น การทําธุ รกรรม การเงิน การ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด การปฏิ บตั ิตามข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จ ผ่านช่องทางพิเศษที่
กําหนดไว้
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั พนักงาน หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล ว่าการรายงานหรื อให้ขอ้ มูลนั้นจะไม่ทาํ ให้ผรู้ ้องเรี ยนหรื อ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รับความเดือดร้อนเสี ยหาย บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดกลไกสําหรับคุม้ ครอง และบรรเทาความเดือดร้อนเสี ยหายให้กบั ผู้
ที่ได้รายงาน หรื อให้ขอ้ มูลที่ถกู กระทําโดยไม่เป็ นธรรม เช่น ถูกกลัน่ แกล้ง หรื อถูกข่มขู่
กลไกข้างต้นนี้ บริ ษทั ฯ เรี ยกว่า นโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ และจรรยาบรรณบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่ากลไกที่กาํ หนดไว้น้ ีจะเป็ นประโยชน์อย่างมากกับบริ ษทั ฯ หากมีการนําไปใช้อย่างจริ งจัง ดังนั้นขอให้
ทุกคนทําความเข้าใจ และศึกษาในรายละเอียดพร้อมกับนําไปปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

การรายงานเบาะแส
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการรายงานเบาะแส ซึ่ งเป็ นมาตรการในการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงาน
กรรมการ และบุ ค คลอื่ นๆ ในการแจ้งข้อมูล หรื อให้เบาะแสเกี่ ยวกับการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่น หรื อการไม่ ป ฏิ บ ัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุ งอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เบาะแสที่ควรรายงาน
1. การกระทําที่ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และ / หรื อฉ้อโกง
2. การใช้อาํ นาจในทางไม่ชอบ
3. การใช้เงิน ทรัพย์สิน และ / หรื อสิ่ งอํานวยความสะดวกของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับการอนุมตั ิ
4. มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรื อตําแหน่งโอกาสทางธุรกิจ
5. การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ / หรื อจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6. มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง และการกระทําที่เป็ นอันตราย และ / หรื อผิดกฎหมายอื่นๆ
7. การละเลย และ / หรื อการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ต่อหน้าที่
8. การกระทําที่ผดิ กฎหมาย
9. การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
10. การกระทําที่เสี่ ยงต่อความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินสิ่ งอํานวยความสะดวก และ / หรื อ
ต่อพนักงานของบริ ษทั ฯ
11. การกระทําที่ไม่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
12. การปกปิ ดข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
13. การกระทําที่ข่มขู่ คุมคาม สมาชิกของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
เบาะแสที่ไม่ควรรายงาน
1. ข้อมูลที่เป็ นเท็จและไม่มีเหตุอนั เป็ นสมควร
2. ข้อมูลที่เป็ นการใส่ ร้ายป้ ายสี
3. ข้อมูลที่ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานเพียงพอ
แนวทางในการรายงานเบาะแส
1. ประเภทของการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อการกระทําที่ผดิ ปกติ
2. ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. เวลา สถานที่ และวันที่ของการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
4. วิธีการที่กระทําการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
5. ผูท้ ี่เป็ นพยานในการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
6. เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ผูม้ ีสิทธิร้องเรี ยน
1. พนักงานและ / หรื อผูท้ ี่พบเห็นการกระทําที่ฝ่าฝื น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั หรื อจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2. พนักงานที่ถูกกลัน่ แกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรื อถูกเลือก
ปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่ องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรี ยนให้ขอ้ มูล หรื อ
จะให้ขอ้ มูลช่วยเหลือในขั้นตอนการสื บสวนสอบสวน หรื อรวบรวมข้อเท็จจริ งให้แก่ผรู้ ับข้อร้องเรี ยน รวมไปถึง
การฟ้ องร้องดําเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ถอ้ ยคํา หรื อการให้ความร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน หรื อคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
 พนักงาน หรื อผูร้ ้ องเรี ยน สามารถยื่นข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
่ ตามช่องทางที่บริ ษทั ฯ
กําหนด โดยระบุรายละเอียดของเรื่ องที่แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อคําแนะนําเกี่ยวกับการทุจริ ต พร้อม
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 บริ ษท
ั ฯ มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานหรื อผูร้ ้องเรี ยนเข้าถึงได้อย่างมัน่ ใจเมื่อพนักงานหรื อ
ผูร้ ้องเรี ยนต้องการแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเรื่ องการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และการให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับเรื่ อง
การปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ดังนี้
(1) กล่องรับแสดงความคิดเห็น
(2) Email : vanavit@yahoo.com
(3) จดหมาย โดยระบุชื่อและส่ งมายังตามที่อยูต่ ่อไปนี้
คุณสมชัย วนาวิทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
(3) กรณี เร่ งด่วน สามารถโทร 02-017-9999 # 200, 611 เพื่อขอติดต่อผูบ้ ริ หารระดับสูง หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั
กรณี ที่ผรู้ ้องเรี ยนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ-สกุล ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริ ง หรื อหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดง
ให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริ ษทั ฯ หรื อจรรยาบรรณในการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ทั้ง นี้ การร้ อ งเรี ย นจะถื อ ว่า เป็ นความลับ ที่ สุ ด และผูร้ ้ อ งเรี ย นสามารถร้ อ งเรี ย นได้ม ากกว่ า หนึ่ งช่ อ งทาง และ
ไม่จ าํ เป็ นต้อ งเปิ ดเผยตัวตนผูร้ ้ องเรี ยน กรณี ผูร้ ้ องเรี ยนเปิ ดเผยตนเองจะทําให้บ ริ ษ ทั ฯ สามารถแจ้งผลการดําเนิ นการหรื อ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่ร้องเรี ยนให้ทราบได้
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
คณะกรรมการบริ ษทั มีแนวทางที่ชดั เจนกับผูท้ ี่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรื อมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานหรื อบุคคลใดกระทําการในนามบริ ษทั หรื อมีส่วนร่ วมในการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
(1) การกระทําที่เป็ นทุจริ ตคอร์รัปชัน่
(2) การกระทําที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั
ที่อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ความผิดปกติของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่ อง
(3) การกระทําที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ เสี ยผลประโยชน์ หรื อกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
(4) การกระทําที่ผดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั
(5) การรายงานสถานะทางการเงินที่ไม่ถกู ต้องและไม่โปร่ งใส
ข้อมูลจากช่องทางต่างๆ จะถูกแยกแยะโดยเลขานุการบริ ษทั ดังนี้
→ เรื่ องร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับผูบ
้ ริ หาร พนักงาน หรื อตัวแทนของบริ ษทั ฯ จะถูกส่ งไปยังกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
→ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กรรมการบริ ษ ท
ั และกรรมการผูจ้ ัด การ จะถูกส่ งไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ทั้งนี้ เพื่อผูร้ ับผิดชอบพิจารณาทําการสอบสวนผูท้ ี่กระทําผิดตามระเบียบ
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ หรื อดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปกป้ องคุม้ ครองผูท้ ่ีแจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแส
1. บริ ษทั ฯ ให้การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทําโดยเจตนาสุ จริ ต โดยจะปกปิ ดชื่อ-สกุล ที่อยู่
หรื อข้อมูลใดๆ ไว้เป็ นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ น
การเปิ ดเผยตามคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคําสั่งศาล หรื อหน่วยงานที่กาํ กับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรื อคําสั่งของ
หน่วยงานราชการ
2. ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทําให้เกิดความเสี ยหายกับตนเอง แต่
ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริ ง หรื อหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทําที่
เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ หรื อจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเองก็จะทําให้ผรู้ ับข้อร้องเรี ยนสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
3. ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษทั ฯ ถื อเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่ จาํ เป็ น โดยคํานึ งถึ งความปลอดภัย และความ
เสี ยหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผรู้ ับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษา
ข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้ในชั้นความลับสู งสุ ด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่ าฝื นถือเป็ นการกระทําผิดวินยั
4. กรณี ที่ผรู้ ้องเรี ยนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือนร้อนเสี ยหาย ผูร้ ้องเรี ยนสามารถ
ร้องขอให้บริ ษทั ฯ กําหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษทั ฯ อาจกําหนดมาตรการคุม้ ครองโดย
ผูร้ ้องเรี ยนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี ยหายหรื อความไม่ปลอดภัย
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5. พนักงานที่ปฏิ บตั ิต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการที่ ไม่เหมาะสม หรื อก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรี ยน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรี ยนหรื อ
เบาะแสเกี่ยวกับกับทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณใน
การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้ องร้องดําเนิ นคดี เป็ นพยานให้ถอ้ ยคํา หรื อให้ความ
ร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ ถือเป็ นการกระทําความผิดวินยั ที่ตอ้ งได้รับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ หากการกระทํานั้นถือเป็ นการกระทําความผิดตามกฎหมาย
6. ผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยวิธีการหรื อกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเป็ นธรรม
7. ผูใ้ ดที่ ก ระทํา การตอบโต้ห รื อ คุ ม คามผูใ้ ห้เ บาะแสจะถูกดําเนิ น การอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดําเนิ น คดี ต าม
กฎหมาย
(5) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยถือเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความยัง่ ยืน ยึดมัน่ ในการดําเนิ น
ธุ รกิจด้วยความความโปร่ งใส เคารพกฎหมายด้านสิ ทธิ มนุษยชน โดยสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามหลักด้าน
สิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรั พยากรบุคคล ซึ่ งถื อเป็ นปั จจัยสําคัญขององค์กร และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ส่ วนรวม โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังนี้
-

-

-

-

บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นธุ รกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิ ของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตาม
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุ นและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯเข้าไปมีส่วน
เกี่ ยวข้องกับการล่วงละเมิ นสิ ทธิ มนุ ษยชน เช่นไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
เป็ นต้น
ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก ระดับ ของบริ ษ ัท ฯ ต้อ งทํา ความเข้า ใจกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หน้า ที่ และความ
รับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
บริ ษทั ฯ รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชี วประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางานฯลฯ ไม่กระทํา
การอันล่วงละเมิดโดยเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานสู่ สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผูน้ ้ นั
และเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั ฯหรื อตามกฎหมาย
ส่ งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชี วิตทํางานและชี วิตส่ วนตัว และส่ งเสริ มให้พนักงานมี
โอกาสบําเพ็ญประโยชน์ ทําความดีเพื่อสังคมส่ วนรวมทั้งการปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่า
เทียม
จัดให้มีระบบการทํางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทาํ งานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน
เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกร ทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
จัดให้มีเงื่ อนไขการจ้างงานที่ เป็ นธรรมสําหรั บพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมตาม
ศักยภาพ
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-

-

จัดให้มีการดูแลเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจําปี การทํางานล่วงเวลาที่
สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นและสมควร เป็ นต้น
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่อสิ ทธิ ไม่วา่ จะเป็ นทาง
กาย วาจา หรื อการกระทําต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของสิ ทธิ ของมนุษยชนได้แก่ เชื้อชาติ สี ผิว เพศ ศาสนา ภาษา ความ
เชื่อทางการเมือง หรื อความเชื่ออื่นใด ความบกพร่ อง/พิการทางร่ างกายและจิตใจ หรื อแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ทาํ ให้เดือดร้อน รําคาญใจ และเกิดความเสี ยหาย

โดยในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อนําความรู้ที่ได้รับมาใช้พฒั นาต่อ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบตั ิ และกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดอบรม เรื่อง การ
ฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉินดับเพลิงขั้นต้ นและอพยพหนีไฟ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้การดับเพลิงขั้นต้น
2. เพื่อให้พนักงานเกิดทักษะในการป้ องกันและรับมือกับ
เหตุเพลิงไหม้
3. เพื่อป้ องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นนําไปสู่ความเสี ยหายทั้งชีวติ
และทรัพย์สิน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดอบรม เรื่อง
กิจกรรม 5 ส เพือ่ การเพิม่ ผลผลิต
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสะอาดในการ
ผลิตอาหาร GPM & HACCP และ ISO 22000
2. เพื่อให้พนักงานเข้าใจในวิธีการผลิตอาหารสะอาดที่มี
ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดอบรม
เรื่อง การทบทวนข้ อกําหนด GPM & HACCP
และ ISO 22000
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสะอาดในการ
ผลิตอาหาร GPM & HACCP และ ISO 22000
2. เพื่อให้พนักงานเข้าใจในวิธีการผลิตอาหารสะอาดที่มี
ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้า
รั บ การอบรมภายนอก หลัก สู ต ร ติ ว เข้ม ให้ เ กิ น 100 ให้ กับ
เลขานุ การบริ ษทั ณ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หลักสี่ กรุ งเทพฯ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรี ยมความพร้อมการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้า
รับการอบรมภายนอก หลักสู ตร การบริ หารความรับผิดชอบเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (P01) โดยส่ งเลขานุ การบริ ษทั เข้าร่ วม
อบรม ณ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รั ช ดาภิ เ ษก
กรุ งเทพฯ
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้า
รับการอบรมภายนอก หลักสู ตร SCP โดยส่ งเลขานุ การบริ ษทั
เข้าร่ วมอบรม ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รัชดาภิเษก
กรุ งเทพฯ

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตรวจ
สุ ขภาพประจําปี 2559 ให้ กบั พนักงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ เป็ นการป้ องกัน ไม่ ใ ห้บุ ค ลากรมี สุ ข ภาพร่ า งกายที่
ผิดปกติ
2. ลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยทางด้าน
อาหาร
3. เพื่อเป็ นการป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรค

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดพิธีบรวงสรวง
พระพรหม เลี้ยงพระ โดยได้รับเกียรติจากคุณปรี ชา อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการบริ ษทั คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ ประธาน
กรรมการบริ หาร และ ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธาน
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นประธานในพิธี
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ดร.ชาญกฤช เดชวิ ทั ก ษ์ รองประธานกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการ เข้าร่ วมกิจกรรม Mai Forum 2016 มหกรรม
รวมพลังคน mai ยกกําลังสอง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการดําเนินงาน
ของบริ ษทั แก่ผทู้ ี่มาร่ วมงาน

ดร.ชาญกฤช เดชวิ ทั ก ษ์ รองประธานกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการผู้จัด การ ให้เกี ย รติ เป็ นประธานในการจัดงานเลี้ ย ง
สังสรรค์ปีใหม่ ประจําปี 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจให้กบั บุคลากรของบริ ษทั ฯ
และสร้างความสามัคคีภายในบริ ษทั ฯ

(6) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที่มีอายุต่าํ กว่า 15 ปี ไม่มี
การใช้แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรื อ แรงงานทาส และ
การค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผูร้ ับเหมา และผูม้ าเยีย่ ม
ชมกิจการบริ ษทั ฯ โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
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(7) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริ ษทั ฯ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิตตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต
จนถึงผลิตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้ายก่อนการส่ งมอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็ นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL
โดยในกระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่ มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุกๆ 2 ชัว่ โมงสําหรับกรณี ที่ซ้ื อแบบ เทกอง และ
เก็บตัวอย่างจากรถทุกคันกรณี ซ้ื อเป็ น Container เพื่อนํามาวิเคราะห์ค่าความชื้ น โปรตีนและเถ้าสําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่าง
กระบวนการผลิตจะมีการสุ่ มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลูเตน ตรวจดูสีแป้ ง วิเคราะห์เชื้อจุลินทรี ย ์ และ
ทํา Baking test (นําแป้ งมาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าจะนําไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้ งที่ ผลิตเรี ยบร้อยให้เก็บในสถานที่ที่
ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็ นต้น โดยคณะกรรมการได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อให้ถือเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิในการดําเนินงาน โดยยึดเป็ นภาระหน้าที่และเป็ นวินยั ที่ทุกคนพึงปฏิบตั ิ สรุ ปได้ดงั นี้
- ให้บริ การที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
- เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบื อนข้อเท็จจริ งโดยคํานึ งถึง
ประโยชน์สาํ หรับลูกค้า
- ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
- ไม่ส่งมอบสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่ รู้ว่าสิ นค้าและบริ การนั้นๆ มี ขอ้ บกพร่ องเสี ยหาย หรื ออาจเกิ ด
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภคได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐานที่กาํ หนดตกถึงมือลูกค้า
- ไม่ทาํ ให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
- จัดระบบเพื่อให้ลกู ค้าสามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การโดยดําเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการ
ตอบสนองผลอย่างรวดเร็ ว
- รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่ งครัด รวมถึงไม่นาํ มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสิ นค้าและบริ การ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กบั ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง
- รักษาสัญญาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้
ต้องรี บแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ไม่คา้ กําไรเกินควรเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ และไม่กาํ หนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
กับลูกค้า
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โดยในปี 2559 มีบริ ษทั ฯ ลูกค้า และเจ้าหน้าที่ เข้ามาตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
โรงงานและระบบคุ ณ ภาพ จากบริ ษั ท เพรซิ เ ดนท์ เบเกอรี่
จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ป้ งสาลี
ตลอดจนขบวนการผลิตแป้ งสาลี
2. เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับกระบวนการผลิต
โดยครอบคลุมเนื้ อหาระบบคุณภาพ ที่ ได้รับการรับรอง เช่น
GMP HACCP, ISO 22000 และ HALAL

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
โรงงานและระบบคุณภาพ จากบริ ษัท นิปปุ่ น (ประเทศไทย)
จํากัด
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ป้ งสาลี
ตลอดจนขบวนการผลิตแป้ งสาลี
2. เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
โดยครอบคลุมเนื้อหาระบบ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
โรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท ซีพแี รม จํากัด
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพ และระบบ
การบริ หารคุณภาพขององค์กร
2. เพื่ อ ตรวจสอบกระบวนการผลิ ต จนถึ ง กระบวนการ
จัดส่ งและตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
โรงงานและระบบคุณภาพ จากบริ ษัท โบว์ แมน อินกรี เดียนส์
(ประเทศไทย) จํากัด
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพ และระบบ
การบริ หารคุณภาพขององค์กร
2. ตรวจสอบกระบวนการผลิ ตจนถึ งกระบวนการจัดส่ ง
และตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
โรงงานและระบบคุ ณ ภาพ จากบริ ษัท บางกอกอิน เตอร์ ฟู้ ด
จํากัด
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพ และระบบ
การบริ หารคุณภาพขององค์กร
2. ตรวจสอบกระบวนการผลิ ตจนถึ งกระบวนการจัดส่ ง
และตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
โรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการ
อาหาร จํากัด
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิต คุณภาพ และระบบ
การบริ หารคุณภาพขององค์กร
2.ตรวจสอบกระบวนการผลิ ตจนถึ งกระบวนการจัดส่ ง
และตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน
โรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท โชคชัยพิบูล จํากัด
วัตถุประสงค์ :
. 1. เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ป้ งสาลี
ตลอดจนกระบวนการผลิตแป้ งสาลี
6. ตรวจสอบกระบวนการผลิ ต โดยครอบคลุ ม เนื้ อ หา
ระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรอง เช่น ISO9001, BRC, IFS

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการเยีย่ มชม
โรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ จาก
บริษัท เอเชี่ยน ฟี ด จํากัด
วัตถุประสงค์ :
. เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้ งสาลี ตลอด
. จนกระบวนการผลิตแป้ งสาลี

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กัด (มหาชน) รั บ การเยี่ ย มชม
โรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ ISO
22000:2005 GMP HACCP ครั้งที่ 1/2559 จากบริษัท เอสจี
เอส (ประเทศไทย) จํากัด
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ ในตัวสิ นค้าด้านความปลอดภัย
อาหารที่สอดคล้องกับข้อกําหนด ในระบบ ISO 22000:2005
GMP HACCP
2. ได้รั บ ทราบถึ ง ข้อ บกพร่ อ งและข้อ ดี จากการตรวจ
ติดตามระบบคุ ณภาพ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในระบบบริ หาร
คุณภาพแก่ลกู ค้า

รับรองความถูกต้อง....................................................................
103

แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการเยีย่ มชม
โรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ จาก
บริษัท มิกซ์ มาสเตอร์ จํากัด
วัตถุประสงค์ :
. 1. เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้ งสาลี
2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแป้ งสาลี

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการเยีย่ มชม
โรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริษัท พลัส
พ้อยท์ จํากัด
วัตถุประสงค์ :
1. เยี่ ย มชมโรงงานและศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ
กระบวนการผลิตโดยครอบคลุมเนื้อหาระบบคุณภาพ ที่ได้รับ
การรับรอง เช่น GMP HACCP, ISO 22000, และ HALAL
2. เพื่อ ศึ ก ษาข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์แ ป้ งสาลี
ตลอดจนขบวนการผลิตแป้ งสาลี

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการเยีย่ มชม
โรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริษัท เค ซี แอล
เทรดดิง้ จํากัด
วัตถุประสงค์ :
1. เยี่ ย มชมโรงงานและศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ
กระบวนการผลิตโดยครอบคลุมเนื้อหาระบบคุณภาพ ที่ได้รับ
การรับรอง เช่น GMP HACCP, ISO 22000, และ HALAL
2. เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ป้ งสาลี
ตลอดจนขบวนการผลิตแป้ งสาลี
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รั บการเยี่ยมชมและ
ตรวจประเมินระบบการควบคุ มคุ ณภาพ จากบริ ษัท วาไรตี้
ฟู๊ ดส์ อินเตอร์ เนชั่นแนลจํากัด
วัตถุประสงค์ :
เพื่อรับทราบกระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กัด (มหาชน) รั บ การเยี่ ย มชม
โรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริ ษัท แม็คคอร์
มิค (ประเทศไทย) จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบกระบวนการผลิต และแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบ

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กัด (มหาชน) รั บ การเยี่ ย มชม
โรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริษัท นิวลี่ เว็ดส์
ฟูดส์ (ประเทศไทย) จํากัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบกระบวนการผลิต และแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบ

รับรองความถูกต้อง....................................................................
105

แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กัด (มหาชน) รั บ การเยี่ ย มชม
โรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริ ษัท ซี แอนด์
ดับบลิว อินเตอร์ ฟูดส์ จํากัด
วัตถุประสงค์ :
เพื่อรับทราบกระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการเยีย่ มชม
โรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพจาก
บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็ นการติดตามของบริ ษทั เอส จี เอส (ประเทศไทย)
จํากัด เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 22000 : 2005, GMP,
HACCP
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559
2. เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในตัวสิ นค้าด้านความปลอดภัย
อาหารที่สอดคล้องกับข้อกําหนดในระบบ ISO 22000 : 2005,
GMP, HACCP
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) รับการเยีย่ มชม
โรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริษัท เพรซิเดนท์
เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็ นการติดตามของบริ ษทั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่ จํากัด
(มหาชน) เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 22000 : 2005, GMP,
HACCP ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559
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บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กัด (มหาชน) รั บ การเยี่ ย มชม
โรงงานและดูกระบวนการผลิตแป้ งสาลี จากบริ ษัท เอ็มแอนด์
อาร์ แลบเบอราทอรี่ จํากัด
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทําความเข้าใจและรับทราบกระบวนการผลิต และ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กัด (มหาชน) รั บ การเยี่ ย มชม
โรงงานและดู กระบวนการทดสอบผลิตภัณ ฑ์ แป้ งสาลี จาก
บริษัท เชิญชิมเบเกอรี่ จํากัด
วัตถุประสงค์ :
ศึ กษาข้อมูลเพิ่มเติ ม เกี่ ยวกับกระบวนการผลิ ต โดย
ครอบคลุมเนื้ อหาระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรอง เช่น GMP
HACCP, ISO 22000, และ HALAL

(8) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
• บริ ษทั ฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสําหรับการผลิตแป้ งสาลีเป็ นเครื่ องจักรของยี่ห้อบูลเลอร์ (Buhler) จาก
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่ อมบํารุ งเครื่ องจักรอยูเ่ ป็ นประจํา รวมถึงมีการจัดทําขั้นตอนการ
ผลิตในแต่ละส่ วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตามระบบ GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้ งสาลีของบริ ษทั ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่มีน้ าํ เสี ยจากกระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่ กระทบต่อสังคม อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังมีการดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อมโดยการจัดส่ งแป้ งสาลีให้กบั ลูกค้าด้วยรถเบ้าท์ ซึ่ งในปี 2556 มีการจัดส่ งแป้ งสาลีดว้ ยรถเบ้าท์เทียบเท่าร้อยละ
30 ของยอดการส่ งแป้ งสาลีตลอดปี การส่ งแป้ งด้วยรถเบ้าท์ คือไม่มีการนําถุงทอกระสอบมาบรรจุแป้ งสาลีลดการเกิดขยะ และ
บริ ษทั ฯ ยังเข้าร่ วมโครงการอนุรักษ์พลังงานสําหรับโรงงานควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 โดย
มีการกําหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและประกาศให้พนักงานทราบโดยทัว่ กันเพื่อใช้เป็ นแนวทางการดําเนิ นงานด้านการ
จัดการพลังงาน และเพื่อส่ งเสริ มการใช้พลังงานให้เกิดประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
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• บริ ษทั ฯ เป็ นโรงงานอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการ
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เลขที่(TSIC-ID 10613-1001) ต้องดําเนิ นการจัดการพลังงานการกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานว่าด้วยกฎกระทรวงโรงงานควบคุมงานการจัดการพลังงานได้มีเป้ าหมายการลดต้นทุนการ
ผลิตจากการสู ญเสี ยพลังงานของปี พ.ศ.2559 ลง 2 % ของการสู ญเสี ยจากการใช้พลังงานของปี พ.ศ.2558 ทางคณะทีมงานได้
ร่ วมกันทํามาตรการในการพลังงาน ดังนี้
1. ลดการรั่วไหลของอากาศอัดทั้งระบบ 35 จุด
2. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ าจากหลอด Mercury เป็ นหลอดโซเดียม
3. ปิ ด-เปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างอัตโนมัติ 6 จุด
4. สลับวันทํางานไปทํางานในวันหยุด 1วัน เก็บข้อมูลการใช้พลังงานการผลิตแป้ งสาลีจาํ นวน 12 เดือนทํา
การประมวลผลเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการลดพลังงานไฟฟ้ าระหว่างปี พ.ศ.2559 กับปี พ.ศ. 2560
ผลการการดําเนินงาน
พบว่ามาตรการลดการรั่วไหลของอากาศอัดทั้งระบบ 35 จุด สามารถลดการสู ญเสี ยพลังงานได้ 6.7 % เปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้ าจากหลอด Mercury เป็ นหลอดโซเดียมสามารถลดการสู ญเสี ยพลังงานได้ 0.7 % ปิ ด-เปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างอัตโนมัติ 6 จุด
สามารถลดการสู ญเสี ยพลังงานได้ 0.02 % สลับวันทํางานไปทํางานในวันหยุด 1 วันไม่สามารถลดลดการสู ญเสี ยพลังงานได้แต่
จะลดค่าไฟฟ้ าได้ 36,445 บาท รวมทั้งหมด 4 มาตรการสามารถลดการสู ญเสี ยพลังงาน 7.45 % ประสิ ทธิ ภาพการลดพลังงาน
ไฟฟ้ าเมื่อเที ยบกับเป้ าหมาย 2 % จะได้ตามเป้ าหมายลดการพลังงานไฟฟ้ าได้ 577,483.64 kwh ต่อปี คิดเป็ นจํานวนเงิ น
2,157,063.18 บาท ต่อปี
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(9) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษทั ฯ ตระหนักเล็งเห็ นถึ งคุ ณค่าที่ จ ะร่ วมสร้ างความสัมพันธ์ กับชุ มชน เพื่อบริ หารจัดการผลกระทบต่อ ชุ มชน
โดยให้ความสําคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมให้พนักงานมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับ
ชุมชน ให้ความสําคัญและเคารพในสิ ทธิ มนุษยชน เข้าใจวิถีชีวิตของผูอ้ าศัยในบริ เวณแหล่งชุมชน โดยในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดั
กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัด กิจกรรมวันเด็ก
แห่ งชาติ ประจําปี 2559
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และชุมชน ได้รู้จกั กับบริ ษทั ฯ
2. เปิ ดโอกาสให้กบั เด็ก เยาวชน ได้ร่วมกิจกรรม สร้าง
ความสนุ กสนาน ตระหนักถึ ง บทบาทหน้าที่ ความสําคัญ ของ
ตนเอง ที่จะเติบโตไปเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีในอนาคต

ดร.ชาญกฤช เดชวิ ทั ก ษ์ รองประธานกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกี ยรติเป็ นพิธีกรการแสดงคอนเสิ ร์ต
การกุศลรอบพิเศษ แบ่งนํ้าใจให้ผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุ ของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้ ออุปกรณ์ช่วยเหลือผูพ้ ิการ
และผูส้ ูงอายุ
2. สนับ สนุ น การดํา เนิ น กิ จ กรรมของสภาอุ ต สาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ TMILL
ร่ วมใจช่วยเหลือเด็กผูด้ อ้ ยโอกาส
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนช่วยเหลือผูข้ าดแคลนทาง
สังคม มอบเงิ นบริ จ าค เสื้ อ ผ้า และสิ่ งของ พร้ อมเลี้ ย งอาหาร
กลางวัน และทํากิจกรรมร่ วมกับเด็กๆ ในมูลนิธิบา้ นนกขมิ้น

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเทกระจาด
ร่ วมกับบริ ษทั ในเครื อ โดยมีนายปรี ชา อรรถวิภชั น์ นายประภาส
ชุ ติ ม าวรพัน ธ์ ให้เ กี ย รติ เ ป็ นประธานและแจกสิ่ ง ของให้ กับ
ชาวบ้าน
วัตถุประสงค์ : เพื่อนําสิ่ งของช่วยเหลือสังคมในบริ เวณชุ มชน
ใกล้เคียง ได้รับแจกของอุปโภคบริ โภคให้แก่ชาวบ้าน ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมบริ เวณโดยรอบบริ ษทั ฯ

บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กั ด (มหาชน) เข้า ร่ ว มกิ จ กรรม
แข่ ง ขัน โบว์ลิ่ ง กระชับ สั ม พัน ธ์ สภาอุ ต สาหกรรม จัง หวัด
สมุทรปราการ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
สมาชิกและคณะกรรมการ และส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดี
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ดร.ชาญกฤช เดชวิ ทั ก ษ์ รองประธานกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการผู้ จั ด การ เป็ นประธานในการมอบทุ น การศึ ก ษา
“โครงการสนับสนุ นทุ นการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่ มีผลการ
เรี ยนดี”
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 มและสนับสนุนบุตรธิ ดา ของพนักงานที่มีผลการเรี ยนดีให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อ และ
เป็ นการสร้างขวัญ กําลังใจให้กบั ครอบครัวของพนักงาน

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแบ่ งปั น
น้ องโรงเรียนบ้ านขุนสมุทร
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรี ยนและซ่อมแซมอาคาร
เรี ยนให้แก่โรงเรี ยนที่ขาดแคลน
2. เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการของเยาวชนในระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาให้มีอุปกรณ์และอาคารเรี ยนที่สามารถใช้งานได้
3. เพื่อมอบทุนช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรี ยนให้แก่
โรงเรี ยนที่ขาดแคลน

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ เลขาธิการสมาคมบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) นําทีมสมาชิกสมาคมร่ วม
กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล SET Bull Run เข้ าร่ วม
กิจกรรม SET BULL RUN 2016 ณ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย รัชดา
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่ งเสริ มการดูแลสุ ขภาพของคนไทย พร้อม
นํารายได้โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายมอบให้กบั สภากาชาดไทย
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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)
- ไม่มี 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง

บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงขององค์กรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี การพิจารณาถึงปั จจัยภายในและ
ภายนอก มีมาตรการในการลดผลกระทบหรื อโอกาสในการเกิดความเสี่ ยง เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถเตรี ยมความพร้อมรับมือกับ
ความเสี่ ยงในการดําเนิ นธุ รกิ จ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างทันท่วงที มี การตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบภายในอย่าง
สมํ่าเสมอ มีการติดตาม และรายงานความเสี่ ยงต่อผูบ้ ริ หาร เช่น การเงิน การลงทุน เพื่อจะได้ให้มีการควบคุมความเสี่ ยงได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และจะได้ตดั สิ นใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งกับการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และความถูกต้องของการรายงานงบการเงิน ไม่วา่ จะในระดับของบริ ษทั ฯ หรื อในระดับหน่วยธุ รกิจ นอกจากนี้ แนวทางบริ หาร
ความเสี่ ยง ยังได้ทาํ ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการและระบบการควบคุมภายในที่ดีขององค์กร
วัตถุประสงค์ของนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
การรับความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งในพฤติกรรมการลงทุน ดังนั้นจุดประสงค์ของการบริ หารความเสี่ ยงนั้นไม่ใช่เพื่อการ
ลดความเสี่ ยงออกไปทั้งหมด แต่เป็ นกระบวนการในการบริ หารเพื่อให้มน่ั ใจว่าแต่ละธุรกิจทราบถึงความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องและจัด
ให้มีวิธีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นผูบ้ ริ หารจะใช้ความรู้ความเข้าใจในความเสี่ ยงเหล่านี้ ในการตัดสิ นใจ
ทางธุรกิจ
จุดประสงค์ของนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง คือ การสื่ อสารให้ทุกหน่ วยธุ รกิจและทุกหน่ วยงานเข้าใจกรอบการ
บริ หารความเสี่ ยง และแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าแต่ละธุ รกิจมีการระบุความ
เสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง การควบคุมความเสี่ ยง และการติดตามความเสี่ ยงที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบความเสี่ ยง โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกรอบการ
บริ หารความเสี่ ยง ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริ หารเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ และดูแลให้มีการนํานโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในไปปฏิบตั ิจริ ง เพื่อที่จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการบริ หารความเสี่ ยงได้
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่ในการประเมินความพอเพียงของนโยบาย การบริ หารเสี่ ยง และให้คาํ แนะนํา
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หาร
11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่ วมประชุ มจํานวน 3 ท่าน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประเมิ นระบบการควบคุ มภายในจากการสอบถามข้อมูลฝ่ ายบริ หาร
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้สรุ ประบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย 1)
ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 2) ด้านการบริ หารความเสี่ ย ง 3) ด้านการควบคุ มปฏิ บ ัติงานของฝ่ ายบริ หาร 4) ด้านระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และ 5) ด้านระบบการติดตามแบบประเมิน ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน
สําหรับเรื่ องการทําธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลอย่างเพียงพอ
แล้ว อีกทั้ง บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ ที่เพียงพอและสามารถทําให้การดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่ งใสและเป็ นธรรม สามารถสอบทานได้ตาม
หลักเกณฑ์ของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ชดั เจน
11.2 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษ ัท ฯ ได้เ ริ่ ม มี ค ณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิ ส ระ จํา นวน 3 ท่ า นตั้ง แต่ ปี 2553 และกํา หนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล และปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อ
พิจารณาและสอบทานงบการเงินและเปิ ดเผยข้อมูลบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
11.3 กิจการทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งจากบริษัทให้ ปฏิบัตหิ น้ าทีต่ รวจสอบการควบคุมภายใน
สําหรับงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ปี 2559 บริ ษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด (“ธรรมนิ ติ”) ได้รับการ
ว่าจ้างให้ทาํ หน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในอิสระและทําการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งธรรมนิติ
มีความเห็ นว่าบริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายใน การบริ หารจัดการความเสี่ ยง และการควบคุมดูแล เพื่อควบคุมความถูกต้องของ
กระบวนการปฏิบตั ิงานที่เพียงพอ ต่อการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุผลสําเร็ จตามนโยบาย เป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่าย
จัดการกําหนดหัวข้อการตรวจสอบภายในประจําปี 2559 มีดงั นี้ การบริ หารไซโล การบริ หารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การบริ หารระบบงานบุคคล และการบริ หารระบบงานขาย
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12. รายการระหว่ างกัน

บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู้ ือหุ ้น
กลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ การตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของ
รายการความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกําหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด ซึ่ งมีลกั ษณะการกําหนดราคาเดียวกันกับ
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
12.1.1 รายชื่อบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องและลักษณะความสั มพันธ์
บริษัทที่มีรายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด
(มหาชน) (“TSTE”)

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

บริษัทที่มีรายการระหว่ างกัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะความสั มพันธ์
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ขนถ่ า ย - TSTE เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยถือหุน้ บริ ษทั ฯ
สิ น ค้า ให้ เ ช่ า คลัง สิ น ค้า ทางตรง 98.82% ก่อนการกระจายหุน้ จากนั้นได้ลดสัดส่ วน
การถือหุน้ ลงเหลือ 69.34% หลังการกระจายหุน้ เมื่อ 19
และบริ การท่าเทียบเรื อ
พฤศจิกายน 2555 และลดสัดส่ วนเหลือ 69.30% หลังการเพิม่
ทุนชําระแล้วจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1
และ 2 ในปี 2559
- TSTE และ TMILL มีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุก
ท่านของบริ ษทั ฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการ
ของ TSTE ด้วย
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใ ห้ เ ช่ า เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE
และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษทั ฯ
อสังหาริ มทรัพย์
ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSA ด้วย
ประกอบธุ ร กิ จ โรงงาน เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE
กลัน่ นํ้ามันปาล์ม
และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษทั ฯ
ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSO ด้วย

บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด ประกอบธุ รกิจโรงงานทอ
(“TSTL”)
กระสอบ ขนส่ งสิ นค้ า
และบริ การรั ก ษาความ
ปลอดภัย
ประกอบธุ ร กิ จคลังสิ นค้า
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด (“TS”)

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE
และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษทั ฯ
ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSTL ด้วย
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคือ TSTE
และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษทั ฯ
ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TS ด้วย
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
12.1.2 รายการค่ าเช่ าโกดัง/ไซโล และทีด่ นิ

(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ าของรายการ
ผู้ให้ เช่ า
TSTE

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2558

5.4

5.4

บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ เช่าที่ดินเนื้อที่ 7,013 ตาราง
เมตรจาก TSTE เพื่อใช้เป็ นที่ ต้ งั ของ
โรงงานและอาคารสํ า นั ก งานของ
บริ ษทั ฯ โดยมี อตั ราค่าเช่าคิดเป็ น 50
บาท/ตารางเมตร หรื อ 350,650 บาท
ต่อ เดื อ น ทํา สัญ ญาเช่ า มี อ ายุสั ญ ญา
30 ปี เริ่ ม จาก 1 สิ ง หาคม 2553 ถึ ง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2583 โดยมี ก าร
ปรับอัตราค่าเช่าขึ้น 10% ของอัตรา
เช่ าเดิ มทุ กๆ 5 ปี ค่าเช่ าตลอดสัญญา
162,328,740 บาท คิดเป็ นค่าเช่าแบบ
เส้ น ตรง ปี ละ 5,410, 958 บาท เมื่ อ
สัญญาเช่าถูกยกเลิก บริ ษทั ฯ มีหน้าที่
ส่ งมอบที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างตาม
สภาพที่ เ ป็ นอยู่ใ นวัน ที่ ค รบกํา หนด
สัญญาเช่าที่ ดิน เว้นแต่คู่สัญญาจะได้
ทําความตกลงเกี่ ยวกับ สิ่ งปลูก สร้ า ง
ในที่ ดิ น ที่ เ ช่ า เป็ นประการอื่ น หาก
บริ ษ ัท ฯ มี ความประสงค์ที่ จ ะขอต่ อ
สั ญ ญาเช่ า จะต้อ งมี ห นัง สื อ แจ้ง ให้
TSTE
ทราบล่ ว งหน้า ก่ อ นครบ
กํา หนดไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี และทาง
TSTE ยินยอมให้สิทธิ์ แก่บริ ษทั ฯ เช่า
ที่ ดิ น ดัง กล่ า วต่ อ ไปอี ก ไม่ เ กิ น 30 ปี
โดยทั้งสองฝ่ ายร่ วมกันกําหนดอัตรา
ค่ า เ ช่ า โ ด ย ใ ห้ คํ า นึ ง ถึ ง ส ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลงกัน

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ ทําการเช่าที่ดินดังกล่าว
เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั ของโรงงานและ
อาคารสํานักงานของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
สําหรับราคาค่าเช่าเป็ นไปตาม
ราคาประเมินของ บริ ษทั ยูเค
แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จํากัด
เลขที่ UK 2010/724 ซึ่ งประเมิน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิ จ ารณาแล้ว มี ค วามเห็ น ชอบถึ ง
ความเหมาะสมของรายการรวมถึง
เงื่ อนไขการทํารายการ และความ
สมเหตุสมผลของราคา
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ าของรายการ
ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2558

TSTE

บริ ษทั ฯ บริ ษั ท ฯ เช่ า โกดั ง เก็ บ สิ นค้ า จาก
TSTE 2 โกดัง คือ
1. โกดัง 8 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร
2. โกดัง 9 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร
โดยทั้งสองโกดัง ได้รับการอนุมตั ิให้
ทําสัญญาเช่า 30 ปี เริ่ มจาก 1 เมษายน
2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตราค่า
เช่ า ตารางเมตรละ 85 บาท หรื อ
280,500 บาทต่อเดือน ปรับค่าเช่าขึ้น
15% ของค่าเช่าเดิ มทุก 5 ปี ค่าเช่า
ตลอดสัญ ญา 147,325,320 บาท คิ ด
เ ป็ น ค่ า เ ช่ า แ บ บ เ ส้ น ต ร ง ปี ล ะ
4,910,844 บาท

4.9

4.9

TSTE

บริ ษทั ฯ บริ ษัท ฯ เช่ า โกดัง เพื่ อ เป็ นที่ ต้ ัง ถัง
ไซโลเก็บวัตถุดิบขนาดความจุ 40,000
ตัน 1 โกดัง คือ โกดัง 30 เนื้อที่ 2,800
ตารางเมตร โดยได้รั บการอนุ มตั ิ ให้
ทําสัญญาเช่า 30 ปี เริ่ มจาก 1 เมษายน
2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตราค่า
เช่ า ตารางเมตรละ 85 บาท หรื อ
238,000 บาทต่อเดื อน ปรับค่าเช่าขึ้น
15% ของค่าเช่าเดิ มทุก 5 ปี ค่าเช่ า
ตลอดสัญ ญา 125,003,640 บาท คิ ด
เ ป็ น ค่ า เ ช่ า แ บ บ เ ส้ น ต ร ง ปี ล ะ
4,166,788 บาท

4.2

4.2

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ ทําการเช่าโกดัง 9 เพื่อใช้
เก็บสิ นค้าสําเร็ จรู ป และเช่าโกดัง 8
เพื่อใช้เก็บผลิตภัณฑ์พลอยได้หรื อ
รํา โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยูใ่ น
บริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานของ
บริ ษทั ฯ สะดวกต่อการขนส่ ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สําหรับราคาค่าเช่าเป็ นไปตาม
ราคาตลาด ซึ่ งอาจมีความแตกต่าง
กันบ้างขึ้นอยูก่ บั ทําเลที่ต้ งั และ
สภาพของโกดัง
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเห็นชอบถึงความ
เหมาะสมของรายการรวมถึง
เงื่อนไขในการทํารายการ และได้
พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ ทําการเช่าโกดังดังกล่าว
เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั ถังไซโลเก็บ
วัตถุดิบขนาดความจุ 40,000 ตัน
โดยโกดังดังกล่าวมีพ้นื ที่เพียงพอ
ต่อความต้องการและตั้งอยูใ่ น
บริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานมาก
ที่สุด
ความสมเหตุสมผลของราคา
สําหรับราคาค่าเช่าเป็ นราคา
เดียวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่า
กันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาค่าเช่าโกดังของ
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ าของรายการ
ผู้ให้ เช่ า

TSTE

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ เช่าโกดังเก็บสิ นค้าเทกอง 2
โกดัง คือ โกดัง 35 และ 36 เนื้ อที่
โกดังละ 2,250 ตารางเมตร รวมเป็ น
เนื้ อที่ 4,500 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า
ตารางเมตรละ 90 บาท บริ ษทั ฯ จ่าย
ค่าเช่าเดือนละ 405,000 บาท โดยเริ่ ม
เช่าตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็ นการเช่า
อายุสั ญญา 6 เดื อน จะสิ้ นสุ ดสัญญา
เช่ า วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 หาก
บริ ษ ัท ฯ มี ความประสงค์ที่ จ ะขอต่ อ
สั ญ ญาเช่ า จะต้อ งมี ห นัง สื อ แจ้ง ให้
TSTE
ทราบล่ ว งหน้า ก่ อ นครบ
กําหนดไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน ปั จจุบนั
สั ญ ญาดัง กล่ า วหมดอายุ แ ล้ว ตั้ง แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

2.4

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2558

-

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
บุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน
แล้วพบว่าตํ่ากว่าราคาค่าเช่าโกดัง
ของบุคคลภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ถึ ง ค ว า ม
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่ อนไขในการทํารายการ และได้
พิจารณาเทียบเคียง
ด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็ นราคาที่
เหมาะสม
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ ทําการเช่าโกดังดังกล่าว
เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ใน
กรณี ที่บริ ษทั ฯ มีที่จดั เก็บไม่
เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่
ในบริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานของ
บริ ษทั ฯ สะดวกต่อการขนส่ ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สําหรับราคาค่าเช่าเป็ นราคา
เดียวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่า
กันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาค่าเช่าโกดังของ
บุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน
แล้วพบว่าตํ่ากว่าราคาค่าเช่าโกดัง
ของบุคคลภายนอก

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเห็นชอบถึงความ
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ าของรายการ
ผู้ให้ เช่ า

TSO

ผู้เช่ า

บริ ษทั ฯ

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

บริ ษทั ฯ เช่าโกดังเก็บสิ นค้าเทกอง 1
โกดัง คือ ไซโล 2 เนื้อที่ 2,880 ตาราง
เมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 100
บาท บริ ษัท ฯ จ่ า ยค่ า เช่ า เดื อ นละ
288,000 บาท โดยเริ่ มเช่ า ตั้ง แต่ 1
กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 เป็ น
การเช่าอายุสัญญา 6 เดือน หากบริ ษทั
ฯ มี ความประสงค์ที่จ ะขอต่อสัญญา
เช่า จะต้องมี หนังสื อแจ้งให้ TSO
ทราบล่ ว งหน้า ก่ อ นครบกํา หนดไม่
น้อยกว่า 1 เดือน ซึ่ งปั จจุบนั ได้ยกเลิก
การเช่ า โกดั ง นี้ แล้ ว ตั้ งแต่ ว ั น ที่ 1
ตุลาคม 2559 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี ถงั
ไซโลสําหรั บจัดเก็บวัตถุดิบเพียงพอ
แล้ว

0.9

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2558

-

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
เหมาะสมของรายการรวมถึง
เงื่อนไขในการทํารายการ และได้
พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ ทําการเช่าโกดังดังกล่าว
เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ใน
กรณี ที่บริ ษทั ฯ มีที่จดั เก็บไม่
เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่
ในบริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานของ
บริ ษทั ฯ สะดวกต่อการขนส่ ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สําหรับราคาค่าเช่าเป็ นราคา
เดียวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่า
กันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาค่าเช่าโกดังของ
บุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน
แล้วพบว่าตํ่ากว่าราคาค่าเช่าโกดัง
ของบุคคลภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเห็นชอบถึงความ
เหมาะสมของรายการรวมถึง
เงื่อนไขในการทํารายการ และได้
พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
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12.1.3 รายการซื้อขายสิ นค้ าและบริการ

(หน่วย : ล้านบาท)
ผู้ขาย/
ผู้ให้
บริการ
TSTL

ผู้ซื้อ/
ผู้รับ
บริการ
บริ ษทั ฯ

TSTE

บริ ษทั ฯ

มูลค่ าของรายการ
ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2558

บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การซื้ อถุงบรรจุภณ
ั ฑ์จาก
TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้ งชนิ ดต่างๆ และ
รําข้าวสาลี ซึ่ งเป็ นผลผลิตของบริ ษทั ฯ

14.7

14.7

บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขนถ่าย
ข้าวสาลี เช่น ค่าบริ การรถตัก ค่าบริ การ
ขนถ่าย ค่าบริ การชั่งนํ้าหนัก ค่าเที ย บ
ท่ า ค่ า ผ่ า นท่ า รวมถึ ง ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า
นํ้าประปา ในโกดังที่
บริ ษ ทั ฯ เช่ าสําหรั บ เก็บ ข้าวสาลี และ
ค่าใช้จ่ายในการใช้ถนนส่ วนกลาง

1.3

1.3

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษ ัท ฯ ได้ท ํา การซื้ อ ถุ ง บรรจุ
ภัณ ฑ์ จ าก TSTL เพื่ อ ใช้บ รรจุ
แป้ งชนิ ด ต่ า งๆ ซึ่ งเป็ นผลผลิ ต
ของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริ ษทั ฯ ได้จดั ประกวดราคา
กระสอบสานทุกไตรมาส และ
ทําการจัดซื้ อกระสอบสานจากผู้
ชนะการประกวดราคาเป็ นหลัก
ซึ่ งในไตรมาส 1-4 ปี 2559 นี้
TSTL เป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก
เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขการทํารายการ
และความสมเหตุสมผลของราคา
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ ใช้บริ การไฟฟ้ า และ
นํ้าประปาในโกดังที่บริ ษทั ฯเช่า
เพื่อเก็บข้าวสาลี และใช้บริ การ
ต่างๆ ในการขนย้ายข้าวสาลีเข้า
ไซโล รวมถึงถนนส่ วนกลาง
ความสมเหตุสมผลของราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่
TSTE ทํากับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
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ผู้ขาย/
ผู้ให้
บริการ

TS

ผู้ซื้อ/
ผู้รับ
บริการ

บริ ษทั ฯ

มูลค่ าของรายการ
ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

บริ ษทั ฯ ได้เช่ารถโฟล์คลิฟท์เพื่อใช้ขน
ย้า ยสิ น ค้า ในคลัง สิ น ค้า แทนรถของ
บริ ษทั ฯ ในระหว่างที่ส่งซ่อม

0.02

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2558

0.01

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ
รวมถึ ง เงื่ อ นไขการทํา รายการ
และความสมเหตุสมผลของราคา
ความจําเป็ นของการทํารายการ
เพื่อใช้ขนย้ายสิ นค้าในคลังสิ นค้า
แทนรถของบริ ษทั ฯ ที่ส่งซ่อม 1
คัน
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบ
ราคา 3 รายตามนโยบายการ
จัดซื้ อ และ TS ให้ราคาถูกที่สุด
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ถึ ง ค ว า ม
เหมาะสมของรายการ รวมถึ ง
เงื่อนไขในการทํารายการ และได้
พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
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12.1.4 เงินปันผล
มูลค่ าของรายการ
ผู้จ่าย

ผู้รับ

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ

บริ ษทั ฯ

TSTE

บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรของ
ปี 2558 ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2558 จํานวนหุ ้นละ 0.08
บาท โดย
TSTE ถื อ หุ ้น บริ ษ ัท ฯ ทั้ง สิ้ น
237,159,720 หุ ้น ได้รับเงินปั นผลเป็ นจํานวน
เงิน 18,972,777.60 บาท และได้ทาํ การจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่ า งกาลจากกํ า ไรของเดื อน
มกราคม-มิ ถุนายน ปี 2559 ตามมติที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 8/2559 เมื่ อวันที่
25 สิ ง หาคม 2559 จํา นวนหุ ้น ละ 0.08 บาท
โดย
TSTE ถื อ หุ ้ น บริ ษัท ฯ ทั้ งสิ้ น
237,159,720 หุ ้น ได้รับเงินปั นผลเป็ นจํานวน
เงิน 18,972,777.60 บาท

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559
ปี 2558

38.0

15.8

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษทั ฯ มี นโยบายจ่ ายเงิ นปั น
ผลไม่ต่าํ กว่า 50% ของกําไร
สุ ท ธิ ห ลั ง หั ก สํ า ร อ ง ต า ม
กฎหมาย ยกเว้นมี ความจําเป็ น
ที่ จะต้อ งใช้เงิ นเพื่อ หมุ น เวีย น
หรื อการลงทุน
ความสมเหตุสมผลของราคา
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล คื อ ไม่ น้อยกว่าร้ อ ยละ
50 ของกําไรสุ ทธิ

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 ธันวาคม
ปี 2559
1,738
14,987

เงินปันผลค้างจ่าย
TSTL

เจ้าหนี้การค้า

TSO

เงินมัดจําจ่ายค่าเช่าโกดัง

1,922
-
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12.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมี
กรรมการร่ วมกัน โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานและพิจารณาการทํารายการระหว่างกันจากการสอบถามผูบ้ ริ หาร
ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมให้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ การพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2559 และได้ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวว่ามี
ความสมเหตุ ส มผล มี ก ารกํา หนดราคาและเงื่ อ นไขตามราคาตลาด และไม่ ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ทั้ง นี้
รายละเอียดของความจําเป็ นในการทํารายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายการระหว่างกันที่เกิ ดขึ้น
สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลหัวข้อที่ 12.1 ข้างต้น
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้กาํ หนดมาตรการและขั้นตอน
การอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกัน เพื่อควบคุมการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ร่ วมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็ นไปตามประกาศหรื อ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ น ความสมเหตุสมผล และความ
เหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ นการค้าปกติ
ในตลาด และมีการเปรี ยบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้น บริ ษทั ฯ จะนําบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระเมินราคา
ทรั พย์สิ น เป็ นต้นซึ่ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระจากบริ ษ ทั ฯ และบุ ค คลที่ ไม่ มี ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ เข้ามาพิ จ ารณาและให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามแต่กรณี
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีการกําหนดมาตรการไม่ให้ผบู้ ริ หาร หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุ มตั ิ
รายการที่ตนเองมีส่วนได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งคณะกรรมการบริ ษทั ฯจะเข้ามาดูแลบริ ษทั ฯให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้อ บังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อ ข้อ กําหนดของตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย
ตลอดจนการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล การทํารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจําหน่ายไปของทรัพย์สิน
ที่สําคัญของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่กาํ หนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่ งครัด และจะทําการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
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12.4 นโยบายหรือแนวโน้ มในการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต

ในการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทัว่ ไปโดยอ้างอิง
กับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ และ/หรื อ กลุ่มบริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการ
อิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นเกี่ ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมี
รายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/
หรื อ ข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย
บริ ษทั ฯ อาจให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ในการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องในอนาคต ซึ่ งหาก
รายการดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะการทําธุรกิจการค้าทัว่ ไป มีเงื่อนไขเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจําเป็ นในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจะมีการกําหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็ นธรรม สอดคล้องกับราคา
ตลาด และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2552 มาตรา 89/12 (1) อีกทั้งบริ ษทั ฯจะนําเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและสอบ
ทานการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส
สําหรับการทํารายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
การค้าปกติ บริ ษทั ฯจะดําเนิ นการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นถึงความจําเป็ น ความสมเหตุสมผล และความ
เหมาะสมด้า นราคาของรายการระหว่า งกัน ที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้เ ป็ นไปตามราคาตลาด และมี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะ
นําบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น ซึ่ งมีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ฯ และ
เป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่ อ าจก่ อให้เกิ ดความขัด แย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคต บริ ษ ทั ฯ
มีการกําหนดมาตรการไม่ให้ผบู้ ริ หาร กรรมการ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการที่ตนเองมีส่วน
ได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเข้ามาควบคุมให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ของสํานัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ รวมทั้งการปฏิ บ ัติ ต าม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจําหน่ายไป ซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยตามประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

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 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

ปี 2559 นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

2) สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ปี 2557 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ปี 2558 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
.

ปี 2559 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
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แบบ 56-1

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

หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

ปี 2557

ปี 2558

เปลีย่ น
แปลงร้ อยละ

ปี 2559

จํานวน

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

1,093.9

99.7

1,273.1

98.9

1,338.8

99.2

5.2

รายได้อื่น

3.3

0.3

13.7

1.1

10.7

0.8

(21.9)

รวมรายได้

1,097.3

100.0

1,286.8

100.0

1,349.5

100.0

4.9

933.7

85.1

1,097.9

85.3

1,140.5

84.5

3.9

ค่าใช้จ่ายในการขาย

32.7

3.0

30.0

2.3

31.0

2.3

3.3

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

58.0

5.3

63.5

4.9

74.1

5.5

16.8

1,024.5

93.4

1,191.4

92.6

1,245.6

92.3

4.5

72.8

6.6

95.4

7.4

103.9

7.7

9.0

8.9

0.8

24.1

1.9

16.4

1.2

(32.0)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล

63.9

5.8

71.3

5.5

87.6

6.5

22.8

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

13.4

1.2

14.4

1.1

18.1

1.3

25.0

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

50.5

4.6

56.9

4.4

69.5

5.2

22.2

รายได้
รายได้จากการขาย

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ต้นทุนขาย

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

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1

0.1771

0.1919

0.2032

5.9

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย (หน่วย : พันหุน้ )2

285.0

296.2

342.1

0.0

กําไรสุ ทธิต่อหุน้ Fully Diluted (บาทต่อหุน้ )3

0.1771

0.1663

0.2031

22.1
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แบบ 56-1

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

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

31/12/2557
จํานวน จํานวน

งบตรวจสอบ
31/12/2558
ร้ อยละ จํานวน

31/12/2559
ร้ อยละ จํานวน

เปลีย่ น
แปลง
ร้ อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า(สุ ทธิ)
ลูกหนี้อื่น

26.4
146.5
1.3

2.2
12.4
0.1

136.4
197.6
1.9

7.6
11.0
0.1

105.7
180.1
1.2

6.7
11.5
0.1

(22.5)
(8.9)
(35.7)

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

240.1
4.2
418.5

20.4
0.4
35.5

680.8
0.4
1,017.1

37.8
0.0
56.5

532.2
0.5
819.7

34.0
0.0
52.3

(21.8)
19.6
(19.4)

752.9
3.8
3.0
759.7
1,178.2

63.9
0.3
0.3
64.5
100.0

780.5
1.1
2.1
783.7
1,800.8

43.3
0.1
0.1
43.5
100.0

742.8
2.0
2.2
747.0
1,566.7

47.4
0.1
0.1
47.7
100.0

(4.8)
88.0
1.7
(4.7)
(13.0)

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

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

31/12/2557

31/12/2558

31/12/2559

เปลีย่ น แปลง
ร้ อยละ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

120.7

10.2

830.7

46.1

382.8

24.4

(53.9)

99.2

8.4

72.0

4.0

-

-

100.0

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

1.9
314.8
18.6
10.2
13.9
742.2

0.1
20.1
1.2
0.7
0.9
47.4

12.9
526.5
46.2
4.4
(1.7)
(25.1)

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

0.7
15.0
15.7

0.0
1.0
1.0

100.0
22.1
32.1
(2.3)

586.4

49.8

1,007.3

55.9

757.9

48.4

(24.8)

จํานวน
หนีส้ ิ น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(ถึงกําหนด 1 ปี )
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

31/12/2557

31/12/2558

เปลีย่ น แปลง
ร้ อยละ

31/12/2559

จํานวน

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

285.0

24.2

342.0

19.0

342.2

21.8

0.1

167.3

14.2

281.3

15.6

281.6

18.0

0.1

21.3

1.8

24.2

1.3

27.7

1.8

14.5

ยังไม่ได้จดั สรร

118.2

10.0

146.0

8.1

157.2

10.0

7.7

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

591.8

50.2

793.5

44.1

808.8

51.6

1.9

1,178.2

100.0

1,800.8

100.0

1,566.7

100.0

(13.0)

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้วเป็ นสํารองตามกฎหมาย

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
13.4) งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

ปี 2557
จํานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับปรุ ง
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
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 2558
จํานวน

ปี 2559
จํานวน

63.9

71.3

87.6

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

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

1.3
1.0
43.0
(0.0)
(0.0)
0.0
0.1
0.0
(0.4)
16.1
148.6

(0.9)
116.2
(0.5)
0.0

(53.7)
(437.2)
0.3
0.9

17.0
147.7
(0.1)
(0.0)

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

(2.9)
2.2
3.9
(353.8)
0.3
(23.2)
(14.0)
(390.7)

273.2
(0.3)
3.6
589.7
0.4
(16.3)
(18.6)
555.3
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2557

งบตรวจสอบ
ปี 2558

ปี 2559

จํานวน

จํานวน

จํานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร

(389.3)

(58.6)

(7.7)

(7.9)

(4.7)

0.0

เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

0.9

0.0

0.0

เงินมัดจําค่าเครื่ องจักร

0.0

0.0

0.0

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(0.7)

0.0

0.0

เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

(397.1)

(63.2)

(7.7)

(156.6)

709.6

(447.9)

373.9

51.5

0.0

รับเงินเพิม่ ทุน

0.0

171.0

0.5

จ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน

0.0

0.0

0.0

จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาว

(24.8)

(345.4)

(76.1)

จ่ายเงินปั นผล

(28.5)

(22.8)

(54.7)

เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

164.0

563.8

(578.2)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(19.4)

110.0

(30.7)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี

45.8

26.4

136.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

26.4

136.4

105.7

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่ งรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะยาว
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
13.5) อัตราส่ วนทางการเงิน
รายการ
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาการชําระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้ อมูลต่ อหุ้น (มูลค่ าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)
มูลค่าหุน้ ตามบัญชีต่อหุน้
กําไรสุ ทธิต่อหุ น้ *

หน่ วย

ปี 2557

งบตรวจสอบ
ปี 2558

ปี 2559

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.36
0.56
0.64
7.21
49.96
3.13
114.98
21.76
16.55
148.39

1.03
0.34
NA
7.15
50.33
2.38
150.98
21.49
16.75
184.56

1.10
0.38
0.64
6.84
52.61
1.88
191.44
6.19
58.18
185.86

%
%
%
%
%
%

14.64
6.35
0.30
307.59
4.60
8.69

13.76
6.42
1.06
-478.16
4.42
8.21

14.82
6.96
0.79
595.50
5.15
8.68

%
%
เท่า

4.77
12.59
1.04

3.82
12.06
0.86

4.13
14.77
0.80

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.99
26.42
0.36
56.47

1.27
NA
1.38
40.10

0.94
36.01
0.95
78.73

บาท
บาท

2.08
0.1771

2.32
0.1919

2.36
0.2032
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ในปี 2559 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

- รายได้
สําหรับปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ายอยูท่ ี่ 1,338.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากปี ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ 1,273.1
ล้านบาท โดยที่ปริ มาณการขายแป้ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 แต่ราคาขายเฉลี่ยปรับลดลงสอดคล้องกับราคาข้าวสาลีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบ
หลักปรับตัวลดลง ส่ วนรายได้อื่นอยูท่ ี่ 10.7 ล้านบาท ลดลง 3.0 ล้านบาท จากปี ก่อนด้วยกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริ ษทั ฯ ได้
ทําการป้ องกันความเสี่ ยงไว้ลดลง โดยรายได้อื่นเท่ากับร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม
- ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
สําหรับปี 2559 ต้นทุนในส่ วนของข้าวสาลีปรับลดลงในสัดส่ วนที่มากกว่าราคาขายแป้ งที่ปรับลดลง จึงทําให้ตน้ ทุน
ขายของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 1,140.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.2 ของรายได้จากการขาย ตํ่ากว่าอัตราส่ วนต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ ในปี
ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 86.2
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 31.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.3 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากสัดส่ วน
ของปี ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 2.4 ซึ่ งเป็ นจํานวนใกล้เคียงกัน
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 74.1 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง และค่าซ่ อมแซมบํารุ งรักษาทัว่ ไป โดยหาก
คิดเป็ นสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยูท่ ี่ร้อยละ 5.5 เพิ่มขึ้นจากสัดส่ วนปี ก่อน
ซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 5.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2559 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสูงขึ้น
- กําไร
ในปี 2559 อัตราส่ วนกําไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ อยู่ที่ร้อยละ 14.8 สู งกว่าอัตราส่ วนกําไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ในงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้าซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 13.8 โดยมีสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง
บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ 69.5 ล้านบาท ในปี 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีผลกําไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น
12.6 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.2 มีรายได้จากการจําหน่ายรวม 1,338.8 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 5.2 โดยปริ มาณ
การจําหน่ายแป้ งสาลีเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 14.0 แต่ราคาจําหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ยลดลงร้อยละ 7.5
อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเที ยบกําไรก่อนหักดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และรายการตัดจ่าย (EBITDA) จะเห็นว่าปี
2559 มีกาํ ไรสู งกว่าปี 2558 ถึงร้อยละ 12.3 ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรได้เพิ่มสูงขึ้นของ TMILL
- สิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ท้ งั หมด ณ สิ้ นปี 2559 เท่ากับ 1,566.7 ล้านบาท ซึ่ งน้อยกว่า ณ สิ้ นปี 2558 จํานวน 234.1 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนที่ ลดลงร้ อยละ 13 โดยที่ ลดลงหลักๆ มาจากการลดลงของเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด 30.7 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าลดลง 18.3 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือลดลง 148.6 ล้านบาท และลดลงจากค่าเสื่ อมราคา อาคาร และอุปกรณ์ 37.6 ล้าน
บาท
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ลูกหนีก้ ารค้ า
ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ เท่ากับ 180.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 จาก ณ สิ้ นปี 2558 ซึ่ งอยูท่ ี่ 197.6
ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นลูกหนี้การค้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีการประเมินค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชําระ
หนี้ ในอนาคตของลูกหนี้ แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ สําหรับปี 2559 บริ ษทั ฯ มีการตั้งสํารองหนี้ สูญเพิ่มเติมจากลูกค้า
SME ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปี ที่ผา่ นมาจํานวน 2.3 ล้านบาท และมีหนี้สูญได้รับคืนเป็ นจํานวนเงิน 0.9 ล้าน
บาท
สิ นค้ าคงเหลือ
ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 532.2 ล้านบาท ลดลงจากสิ นค้าคงเหลือ ณ สิ้ นปี 2558 ซึ่ งอยู่ที่ 680.8
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 21.8 และหากคิดเป็ นสัดส่ วนของสิ นค้าคงเหลือเทียบกับสิ นทรัพย์รวมจะอยูท่ ี่ร้อยละ 34.0 ณ สิ้ นปี 2559
ลดลงจากร้อยละ 37.8 ณ สิ้ นปี 2558 โดย ณ สิ้ นปี 2559 สิ นค้าคงเหลือส่ วนใหญ่ คือ วัตถุดิบในสต็อกและวัตถุดิบระหว่างทาง
โดยมีจาํ นวน 506.9 ล้านบาท แต่ ณ สิ้ นปี 2558 วัตถุดิบในสต็อกและวัตถุดิบระหว่างทางมีเพียง 639.2 ล้านบาท ซึ่ งการลดลง
อย่างมีนยั สําคัญนี้ เนื่องมาจากการสํารองวัตถุดิบ ณ สิ้ นปี 2558 มีปริ มาณมาก และราคาสูงกว่า ณ สิ้ นปี 2559
อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
อาคารสํานักงาน โรงงาน โกดัง และไซโลเฟส 1 ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่บนที่ ดินเช่าอายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1
สิ งหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 ส่ วนไซโลเฟส 2 ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูบ่ นพื้นที่เช่าโกดัง 30 อายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 ซึ่ งบริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่ท้ งั 2 แห่ งจากบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จํากัด (มหาชน)
(“TSTE”) อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วย เครื่ องจักร อาคารโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์แล็บ
และยานพาหนะ
ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวรเป็ นจํานวน 742.8 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนเทียบกับสิ นทรัพย์รวมทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ อยู่ที่ร้อยละ 47.4 โดยหลักๆ ประกอบด้วยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เท่ากับ 536.0 ล้านบาท อาคารโรงงานและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร 156.0 ล้านบาท ระบบสาธารณู ปโภค 35.5 ล้านบาท เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน 3.9 ล้านบาท และ
ยานพาหนะ 10.8 ล้านบาท และในปี 2559 ได้มีการส่ งมอบงานส่ วนขยายเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตจาก 250 ตันข้าวต่อวันเป็ น 500
ตันข้าวต่อวัน ทําให้มีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างลดลงจากปี 2558 ซึ่ งมีอยู่ 144.4 ล้านบาทเป็ น 0.7 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2559
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และสิ นทรัพย์ถาวรในปี 2559 อยูท่ ี่ร้อยละ 4.13 และ 14.77 ตามลําดับ ซึ่ งสู ง
กว่าในปี 2558 เพราะสาเหตุหลักจากสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ถาวรในปี 2559 ลดลงดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
ในปี 2558-2559 บริ ษทั ฯ มีอตั ราหมุนของสิ นทรัพย์เท่ากับ 0.86 และ 0.80 เท่า ตามลําดับ
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แบบ 56-1

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

สภาพคล่องและแหล่งทีม่ าของเงินทุนบริษัทฯ
กระแสเงินสด
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานเท่ากับ 555.3 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือ
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 87.6 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อปรับปรุ งด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่ อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้ว ได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานที่ 148.6 ล้านบาท นอกจากนี้ยงั มีการลดลงของ
ลูกหนี้ การค้า 17.0 ล้านบาท มีการลดลงของสิ นค้าคงเหลือจํานวน 147.7 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ การค้าจํานวน
273.2 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ โดยรายการเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จะเกิดขึ้นระหว่างที่
ผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบให้บริ ษทั ฯ ได้นาํ วัตถุดิบขึ้นเรื อแล้วแต่ใบขนสิ นค้า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 7.7 ล้านบาท โดยเป็ นเงินจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 578.2 ล้านบาท โดยเป็ นการจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเพื่อการลงทุนในโครงการขยายกําลังการผลิตจํานวน 76.1 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นที่กเู้ พื่อชําระค่าข้าว
สาลีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตจํานวน 447.9 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจํานวน 54.7 ล้านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
การเพิ่ม ขึ้ น ของอัตราส่ ว นสภาพคล่อ งในปี 2559 จากปี 2558 มี ส าเหตุ ม าจากการลดลงของสิ น ทรั พย์ห มุ น เวีย น
ในสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่าหนี้ สินหมุนเวียน โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้ นปี 2559 ลดลงร้อยละ 19 จาก ณ สิ้ นปี 2558 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของสิ นค้าคงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ส่ วนหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้ นปี 2559 ลดลงร้อยละ 25
จาก ณ สิ้ นปี 2558 โดยส่ วนใหญ่เป็ นการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- หนีส้ ิ น
ณ สิ้ นปี 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวมเป็ นจํานวนเท่ากับ 757.9 ล้านบาท และ 1,007.3 ล้านบาทตามลําดับ
การลดลงของหนี้สินรวมในปี 2559 นั้น มีปัจจัยหลักคือการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายค่าวัตถุดิบ
หนี้ สินหลักของบริ ษทั ฯ คือหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย โดย ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ
382.8 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 0.47 เท่า ซึ่ งลดลงจาก ณ สิ้ นปี 2558 ซึ่ งเท่ากับ 1.14
เท่า ในขณะที่เงินทุนจากผูถ้ ือหุน้ มีจาํ นวนเท่ากับ 808.8 ล้านบาท และ 793.5 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2559 และ 2558 ตามลําดับ
- ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมเท่ากับ 808.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.3 ล้านบาทจากสิ้ นปี 2558 โดยเป็ นผล
มาจากกําไรเบ็ดเสร็ จรวม 69.5 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 54.7 ล้านบาท
- โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2559 และ 2558 มีค่าเท่ากับ 0.94 เท่า และ 1.27 เท่าตามลําดับ โดยการ
ลดลงของอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2559 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน ทําให้หนี้ สินรวมเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 25 ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ณ
สิ้ นปี 2558
13.6) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ฯ มีค่าสอบบัญชีในปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 615,000.00 บาท และมีค่าบริ การอื่น เป็ นจํานวนเงิน 60,000.00 บาท
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