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หลักการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี ซึ่ งได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
(แบบ 56-2) จัดทาขึ้นตามหลักเกณฑ์และการกากับบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เพื่อให้ผูล้ งทุ นสามารถศึ กษาติดตามข้อมูลที่ สาคัญของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรัพ ย์หรื อบริ ษทั จดทะเบี ยน เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจลงทุนได้ ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะการประกอบธุรกิจ การบริ หารจัดการ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ นอกเหนื อจากข้อมูลในเชิงตัวเลขที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงิน ซึ่ งทาให้ที่ผลู ้ งทุนเข้าใจและมีขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ อย่าง
เพียงพอตามความเป็ นจริ ง
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ส่ วนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ผูน้ าเข้าข้าวสาลีและผูผ้ ลิตแป้ งสาลีรายใหญ่ของประเทศไทย โดยเริ่ มดาเนิ น
ธุรกิจตั้งแต่ปี 2550 บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องคุณภาพของสิ นค้า เริ่ มตั้งแต่การเลือกสรรพันธุ์ขา้ วที่มีมาตรฐานสู ง ปริ มาณ
โปรตีน และกลูเต้นที่ เหมาะสม ทาการแปรรู ปให้ได้แป้ งสาลีที่มีคุณภาพ สาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ ใช้ในการผลิ ต ผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ และอาหารหลากหลายชนิด
บริ ษทั ฯ ได้เลือกสรรอุปกรณ์เครื่ องจักรอันล้ าสมัย โดยใช้ระบบการแปรรู ปแป้ งสาลีอตั โนมัติแบบ CIM (Computer
Integrated Manufacturing) ซึ่ งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้ งสาลีสูตรต่างๆได้อย่างแม่นยา สะอาด และ
ถูกสุขลักษณะ ภายใต้ระบบการวิเคราะห์ และควบคุมจุดวิกฤตอันตรายในกระบวนการผลิต อันส่ งผลกระทบต่อคุณภาพทางเคมี
ชีวภาพ และกายภาพของแป้ งสาลี (Hazardous Analysis Critical Control Points: HACCP) อีกทั้งยังคานึ งถึงความปลอดภัยด้าน
อาหารเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้งด้านระบบคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น
ISO 22000, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้บริ โภคผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลีที่มีคุณภาพสู งสุ ดและสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจสูงสุด นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังมีทีมค้นคว้าและวิจยั ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งคอยให้บริ การผลิต
แป้ งสาลีตามสู ตรเฉพาะ (Tailor – Made Flour) และคิดค้นแป้ งสาลีประเภทใหม่ๆ สู ตรพิเศษ (Novel Products) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอีกด้วย
ในด้านของฝ่ ายขายและการตลาด พร้อมทั้งการให้บริ การหลังการขาย บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาบุคลากรโดยมีการฝึ กอบรม
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มทักษะด้านการขายให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนการให้บริ การหลัง
การขายที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายของบริ ษทั ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เรา” คือผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์
อย่างเป็ นมืออาชีพ
พันธกิจ
1. มุง่ มัน่ อย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม
2. ส่งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3. ให้ความสาคัญเรื่ องผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผถู ้ ือหุน้ ด้วยอัตราการเติบโตของผลกาไรที่อยูใ่ นระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง
4. เป็ นแบบอย่างในด้านความเป็ นมืออาชีพ ความโปร่ งใส และการดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. เป็ นแบบอย่างในการดาเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
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เป้ าหมาย
1. บริ ษ ัท ฯ จะผลัก ดัน ให้โ รงงานสามารถใช้ก าลัง 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 มีสินค้ามากพอสาหรับรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้
2. บริ ษทั ฯ มีแผนในการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่เน้นเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
รายใหญ่ให้ครอบคลุมผูป้ ระกอบการขนาดกลางและเล็กให้มากขึ้น รวมถึงผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย เพื่อลดการกระจุก
ตัวในกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าให้
ครอบคลุมในต่างจังหวัดเพิม่ ขึ้น เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นจาหน่ายสิ นค้าให้ลูกค้าในกรุ งเทพและปริ มณฑล
ซึ่ งในการขยายฐานลูกค้าดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั ฯ มีช่องทางในการเพิ่มฐานรายได้ของบริ ษทั ฯได้ต่อไป ทาให้
อัตรากาไรเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้มากขึ้น
3. บริ ษทั ฯ มี แผนงานที่ จะพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ ออกมาจาหน่ ายให้มากกว่าปั จจุ บนั รวมถึ งการพัฒนาสิ นค้าที่ มีอยู่
ให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถจาหน่ ายสิ นค้าที่ ราคาสู งขึ้ นได้ ซึ่ งในการดาเนิ นการดังกล่าว
จะส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้มากยิง่ ขึ้น
1.2 ประวัตคิ วามเป็ นมาและการเปลีย่ นแปลงพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ" หรื อ "TMILL") เดิมชื่อ บริ ษทั ไทยชูการ์ คลังสิ นค้า จากัด ก่อตั้ง
โดยการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ าตาล ได้แก่ กลุ่มโรงงานในเครื อบริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) บริ ษทั
ประจวบอุตสาหกรรม จากัด บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจานวน 10 ล้านบาท ดาเนินธุรกิจคลังสิ นค้าโดยรับฝากสิ นค้าน้ าตาลทรายดิบและน้ าตาลทรายขาวเป็ น
สิ นค้าหลัก ต่อมาในเดือนเมษายน 2534 บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) ("TSTE") ได้เข้าซื้อหุน้ จากกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นเดิม
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้นภายในเครื อบริ ษทั ของ TSTE ทาให้ TSTE ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 61.30 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และบริ ษทั ฯ มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TSTE ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา ต่อมาในปี 2544 บริ ษทั ฯ ได้ขอ
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสิ นค้า และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ไทยชูการ์ อินเตอร์ เทรด จากัด ดาเนิ น
ธุรกิจให้บริ ษทั TSTE เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ คลังสิ นค้าเทกอง ใช้พกั สิ นค้าน้ าตาลทรายดิบรอขนถ่ายขึ้นเรื อเดินสมุทร และใน
ปี 2548 บริ ษทั ฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด เพื่อดาเนิ นธุรกิจโรงงาน
แป้ งสาลี โดยมี TSTE ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ อีกเป็ นร้อยละ 97.13 ของทุนจดทะเบียนใหม่
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาทเป็ น 400 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถือหุ ้น
ของ TSTE ปรับเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 98.82 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และเมื่อเดือนธันวาคม 2552 ผูบ้ ริ หารของ TSTE มีความ
ประสงค์จะนาบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("ตลาด เอ็ม เอ ไอ") จึงได้ทาการปรับโครงสร้างทุนของ
บริ ษทั ฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็ น 200 ล้านบาท โดยการลดจานวนหุ ้นลงเหลือ 2 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท ต่อมาในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด และเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็ น 1 บาทต่อหุน้ รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาทโดยออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 85 ล้านหุ ้น
เพื่อเตรี ยมเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ประชาชนทาให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็ น 285 ล้านบาท เป็ นทุนชาระแล้วจานวน 200
ล้านบาท คิดเป็ นจานวน 200 ล้านหุน้
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริ ษทั ฯ โดยสังเขป สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ปี
พัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
2520 ก่อตั้ง "บริ ษทั ไทยชูการ์ คลังสิ นค้า จากัด" (ชื่อเดิมของบริ ษทั ฯ) โดยการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ าตาล
ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีจานวนหุ ้น 100,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 100 บาท เพื่อดาเนิ นธุรกิจคลังสิ นค้า
โดยมีทรัพย์สินเป็ นอาคารคลังสิ นค้าแบบเทกองพื้นที่ใช้สอย 2,880 ตารางเมตรเพื่อให้บริ การรับฝากสิ นค้า ซึ่ งสามารถ
บรรจุสินค้าได้ 30,000 ตัน
2534 บริ ษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น โดยมี TSTE เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 61.30 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ว เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ภายในกลุ่มบริ ษทั ของ TSTE
2544 บริ ษทั ฯ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั ไทยชูการ์อินเตอร์ เทรด จากัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 โดยขอยกเลิก
ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการคลังสิ นค้าซึ่ งเป็ นธุ รกิจเดิมของบริ ษทั ฯ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดทาเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวกับการรับฝากสิ นค้าเนื่ องจากมีบริ ษทั ย่อยอื่นที่ ประกอบกิ จการคลังสิ นค้าเช่นเดี ยวกัน และดาเนิ นธุ รกิ จให้เช่ า
คลังสิ นค้าเทกองแทนการรับฝากสิ นค้า
2548 บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 2 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาท เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตแป้ งสาลี มีกาลังการผลิตรวม 250 ตันต่อวัน
2550 - จดทะเบี ย นเปลี่ ย นชื่ อ บริ ษัท เป็ น บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จ ากัด เมื่ อ วัน ที่ 15 กุ ม ภาพัน ธ์ 2550
- วันที่ 5 กันยายน 2550 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 400 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 4 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
100 บาท เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจแป้ งสาลี
2551 - บริ ษทั ฯได้รับใบรับรอง GMP และ HACCP จากบริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด ("SGS") เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2551
- บริ ษทั ฯได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบ ISO 22000:2005 จาก SGS เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551
2552 - บริ ษทั ฯได้รับการรับรองให้ใช้เครื่ องหมายรับรองฮาลาล (HALAL) จากสานักงานกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552
- ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนและชาระ
ทุนคืนแก่ผถู ้ ือหุน้ จานวน 200 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400 ล้านบาทเป็ น 200 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
จานวน 2 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
2553 - ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 มีมติให้แปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
และแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุน้ ละ 100 บาทเป็ นหุน้ ละ 1 บาท รวมถึงมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็ น
285 ล้านบาท โดยออกหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 85 ล้านหุ ้น เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ ป ระชาชนเป็ นครั้ งแรก
- บริ ษทั ฯได้ปรับโครงสร้างทรัพย์สินโดยการขายอาคารคลังสิ นค้าแบบเทกองของบริ ษทั ฯให้แก่ TSTE เพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจให้ตรงกับลักษณะธุรกิจในปั จจุบนั
- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7 /2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม มีมติอนุมตั ิให้สิทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายของ TSTE ใน
การจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นจานวนไม่เกิน 25,350,970 หุ ้น ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Pre-emptive right) หรื อคิดเป็ น
สัดส่ วนร้ อยละ 29.82 ของจานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (85 ล้านหุ ้น ) และ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั TSTE ครั้งที่ 7 /2553 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
TMILL ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TSTE ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญของ TSTE ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น โดยให้เสนอขายในราคา
เดียวกับที่เสนอขายประชาชน และให้นาเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 9 กันยายน 2553 พิจารณา
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2555

2558

2560
2561

แบบ 56-1

พัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว
- เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริ ษทั สามารถ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 85 ล้านหุน้ ต่อประชาชนทัว่ ไปได้ บริ ษทั ฯ จึงได้เสนอขายหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ตามสิ ทธิ Pre-emptive right โดยเปิ ดให้จองซื้อในวันที่ 9, 12 และ 13 พฤศจิกายน 2555 และเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป
ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 ต่อมาบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วจากเดิม 200 ล้านบาท เป็ น
285 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้สงั่ รับหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2555
เป็ นต้นไป ส่งผลให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จานวน 285,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เริ่ มทาการซื้อขายได้
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้นไป โดยจัดอยูใ่ นหมวดธุรกิจขนาดกลาง และ
ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์วา่ TMILL
- ภายหลังจากที่มีการดาเนิ นการธุรกิจโรงงานแป้ งสาลีดว้ ยกาลังการผลิต 250 ตันข้าวสาลีต่อวัน และมีการใช้กาลัง
การผลิตจนเต็มกาลัง บริ ษทั ฯ จึงได้ลงทุนขยายกาลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวเป็ น 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน ตั้งแต่ปี 2558
โดยได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 114 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู ถ้ ือหุ ้น เมื่อ
วันที่ 27 สิ งหาคม 2558 เพื่อจาหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม 57 ล้านหุ ้น และรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
TMILL – W1
- บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็ น 399 ล้านบาท และทุนรับชาระแล้วเป็ น 344 ล้าน
บาท ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
- บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองให้เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC)
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แบบ 56-1

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ดังนี้

บริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 2,205 ล้ านบาท
ทุนชาระแล้ ว 2,205 ล้ านบาท
ร้อยละ 47.63
บริษัท ไทยชู การ์ เทอมิเนิล้ จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 191.6 ล้ านบาท
ทุนชาระแล้ ว 191.6 ล้ านบาท
ร้อยละ 68.80

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 399 ล้ านบาท
ทุนชาระแล้ ว 344.7 ล้ านบาท

รับรองความถูกต้อง........................................................................................
7

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(1) โครงสร้ างรายได้ แยกตามสายผลิตภัณฑ์
ประเภทของรายได้
แป้ งสาลี
ราข้าวสาลี
จมูกข้าวสาลี และข้าวสาลี
รายได้อื่น*
รายได้ รวม

2558
2559
2560
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1,116.6
86.8 1,176.2
87.1 1,137.2
87.1
156.4

12.1

158.9

11.8

165.1

12.6

0.1

0

3.7

0.3

1.0

0.1

13.7

1.1

10.7

0.8

2.8

0.2

1,286.8

100.0

1,349.5

100.0

1,306.1

100.0

หมายเหตุ : *รายได้อื่นประกอบด้วยกาไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายข้าวเสี ย ขายราเสี ย และรายได้จากการเคลมต่างๆ

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลี โดยสัง่ เมล็ดข้าวสาลีซ่ ึงเป็ นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมด เพื่อมาทา
การโม่เป็ นแป้ งสาลี โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้ได้แป้ งสาลีที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากาหนด ซึ่งแป้ งสาลีที่บริ ษทั ฯ ผลิตได้มีท้ งั แบบโปรตีนสูงและแบบโปรตีนต่า โดยแป้ งสาลีแต่
ละชนิ ดที่ ผลิตได้จะนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบผลิตสิ นค้าที่ แตกต่างกัน หากเป็ นแป้ งสาลีโปรตีนสู งจะเหมาะสาหรับผลิตบะหมี่ก่ ึ ง
สาเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้ งสาลีโปรตีนต่าจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้กซาลาเปา ปาท่องโก๋
หรื อแป้ งอเนกประสงค์ บริ ษทั ฯ จาหน่ายแป้ งสาลีภายใต้ตราสิ นค้าของบริ ษทั กว่า 10 ตราสิ นค้า อาทิเช่น แป้ งบะหมี่สด-ตราเส้น
หยก แป้ งบะหมี่สด-ตราเส้นเหลือง แป้ งขนมปั ง-ตราปั งแดง แป้ งขนมปั ง-ตราปั งเหลือง แป้ งอเนกประสงค์-ตรากุลาแดง เป็ นต้น
โดยมีขนาดบรรจุแป้ งสาลีแบ่งเป็ น 2 ขนาด ได้แก่ ถุงขนาด 22.5 กิ โลกรัม และแบบรถเบ้าท์ขนาด 10,000 กิ โลกรัม โดยมี
โครงสร้างรายได้ในเชิงยอดขายและปริ มาณการจาหน่ายแป้ งสาลีแต่ละชนิด ดังนี้
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- โครงสร้างรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2560
ประเภทของ
รายได้
แป้ งบะหมี่สด
แป้ งบะหมี่ กึ่งสาเร็ จรู ป
แป้ งขนมปั ง
แป้ งอเนกประสงค์
แป้ งทาบิสกิต
แป้ งชนิดอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการจาหน่ ายแป้ งสาลีท้งั หมด

2558
ล้ านบาท
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
ล้ านบาท
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

2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
203.9
17.9
189.3
16.6
260.5
22.9
313.7
27.6
156.7
13.8
13.1
1.2
1,137.2
100.0

2559

2560

- ปริ มาณการจาหน่ายแป้ งสาลีแต่ละชนิด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2560
ประเภท
แป้ งบะหมี่สด
แป้ งบะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป
แป้ งขนมปั ง
แป้ งอเนกประสงค์
แป้ งทาบิสกิต
แป้ งชนิดอื่น ๆ
รวมปริมาณการจาหน่ ายแป้ งสาลีท้งั หมด

2558
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

ตัน
13,456.9
15,517.3
16,059.9
23,396.1
10,763.0
513.2
79,706.4

ร้ อยละ
16.9
19.5
20.1
29.4
13.5
0.6
100.0
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สาหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งประเภท ได้ดงั นี้
1) แป้ งบะหมีส่ ด
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีสาหรับทาเส้นบะหมี่แบบจีนภายใต้ตราสิ นค้าเส้นหยก ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนร้อยละ
11-13 และแป้ งสาลี สาหรั บทาเส้นบะหมี่ แบบญี่ ปุ่ นภายใต้ตราสิ น ค้าเส้น เหลื องและมี ป ริ มาณโปรตี นอยู่ที่ร้อยละ 10-11
โดยคุณสมบัติของแป้ งสาลีจะทาให้บะหมี่มีความเหนียว ยืดหยุน่ ดี มีความอ่อนนุ่มและมีสีสวย
2) แป้ งบะหมีก่ งึ่ สาเร็จรู ป
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีสาหรับทาบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปภายใต้ตราสิ นค้าเส้นทอง ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนร้อยละ
10-12 โดยคุณสมบัติของแป้ งสาลีจะทาให้บะหมี่มีความเหนียว นุ่ม สี เหลืองอ่อนน่ารับประทาน
3) แป้ งขนมปัง
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีสาหรับทาขนมปั งภายใต้ตราสิ นค้าปั งแดง ซึ่งเป็ นแป้ งที่มีปริ มาณโปรตีนสู งอยูท่ ี่ร้อย
ละ 13-14 และมีปริ มาณกลูเต็นสูง ซึ่งกลูเต็นเป็ นโปรตีนที่สกัดจากแป้ งสาลี โดยคุณสมบัติจะมีความเหนี ยวและยืดหยุน่ ดี ดูดซึ ม
น้ าได้มาก ทนทานต่อการนวดและการหมัก ทาให้ขนมปั งมีคุณภาพดีได้รูปทรง มีขนาดใหญ่ และเนื้อละเอียดเหนียวนุ่ม
4) แป้ งเอนกประสงค์
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ ายแป้ งสาลีเอนกประสงค์ภายใต้ตราสิ นค้าลูกกลิ้ง ซึ่ งเป็ นแป้ งที่ มีปริ มาณโปรตีนปานกลาง
ประมาณร้อยละ 10-11 มีความเหนียว ยืดหยุน่ และดูดซึมน้ าพอเหมาะ ใช้ทาขนมได้หลากหลายชนิด เช่น บะหมี่ ปาท่องโก๋ โดนัท
โรตี เค้ก คุก้ กี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟเฟิ ล ซาลาเปา และขนมทอดต่าง ๆ และตราสิ นค้ากุลาแดง ซึ่ งมีปริ มาณ
โปรตีนในสัดส่วนร้อยละ 13 เหมาะสาหรับทาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
5) แป้ งบิสกิต
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีสาหรับทาบิสกิตภายใต้ตราสิ นค้ากังหัน ซึ่งมีปริ มาณโปรตีนค่อนข้างต่าถึงปานกลาง
อยูท่ ี่ร้อยละ 9-10 โดยแป้ งดังกล่าวมีความเหนียวและดูดซึมน้ าที่พอเหมาะสาหรับทาบิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิ ล แพน
เค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมทอดต่าง ๆ
6) แป้ งชนิดอืน่ ๆ
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีที่มีคุณสมบัติสาหรับนาไปทาอาหารต่างๆ ได้อีกมากมาย คือ
1) แป้ งสาลีสาหรับทาซาลาเปา ภายใต้ตราสิ นค้าต้าหลงเปา ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนต่าอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้ อแป้ ง มีสีขาว
ละเอียด เบา ปริ มาณเถ้าต่า มีความเหนียวน้อย เหมาะสาหรับนาไปทาซาลาเปา เค้ก คุก้ กี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่ เอแคลร์
โมจิ แยมโรล ขนมไข่
2) แป้ งสาลีสาหรับทาปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสิ นค้าคู่โก๋ โดยมีปริ มาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11-13 ดูดซึ มน้ าดี มาก
มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทาให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมน้ ามัน
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3) แป้ งสาลีสาหรับทาเค้ก ภายใต้ตราสิ นค้า หัวใจ เช่น บัตเตอร์ เค้ก สปั นจ์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก เป็ นต้น โดยแป้ งสาลี
ดังกล่าวจะมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ ร้อยละ 7-9 เนื้ อแป้ งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ า น้ าตาล ไขมันได้มาก
และช่วยให้การผสมส่วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทาให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
4) แป้ งขนมปั งโฮลวีท ภายใต้ตราสิ นค้า ปั งทอง แป้ งสาเร็ จรู ปสาหรับทาขนมปั งโฮลวีท มีปริ มาณโฮลวีทสู ง
ถึงร้อยละ 50 สามารถนาไปผลิตขนมปั งได้ง่ายและได้เนื้ อขนมปั งเหนี ยวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ
และสารต้านอนุมูลอิสระสาหรับผูท้ ี่รักสุขภาพ
5) แป้ งสาลีสาหรับทาซาลาเปา ภายใต้ตราสิ นค้าต้าหลงเปา ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนต่าอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้ อแป้ ง มีสีขาว
ละเอียด เบา ปริ มาณเถ้าต่า มีความเหนียวน้อย เหมาะสาหรับนาไปทาซาลาเปา เค้ก คุก้ กี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่ เอแคลร์
โมจิ แยมโรล ขนมไข่
6) แป้ งสาลีสาหรับทาปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสิ นค้าคู่โก๋ โดยมีปริ มาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11-13 ดูดซึ มน้ าดี มาก
มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทาให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมน้ ามัน
7) แป้ งสาลีสาหรับทาเค้ก ภายใต้ตราสิ นค้า หัวใจ เช่น บัตเตอร์ เค้ก สปั นจ์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก เป็ นต้น โดยแป้ งสาลี
ดังกล่าวจะมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้ อแป้ งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ า น้ าตาล ไขมันได้มาก และ
ช่วยให้การผสมส่วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทาให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
8) แป้ งขนมปั งโฮลวีท ภายใต้ตราสิ นค้า ปั งทอง แป้ งสาเร็ จรู ปสาหรับทาขนมปั งโฮลวีท มีปริ มาณโฮลวีทสู ง
ถึงร้อยละ 50 สามารถนาไปผลิตขนมปั งได้ง่ายและได้เนื้ อขนมปั งเหนี ยวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ
และสารต้านอนุมูลอิสระสาหรับผูท้ ี่รักสุขภาพ
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ปั จจุบนั คนไทยนิยมบริ โภคขนมปั งมากขึ้น เพราะขนมปั งเป็ นเมนูอาหารที่หารับประทานได้ง่ายและสะดวกในการซื้ อ
รวมทั้งยังมีราคาที่ไม่แพง หาซื้ อได้ง่าย ประกอบกับธุรกิจขนมปั งมีอยูห่ ลายแบรนด์มาทาตลาด เพื่อสร้างสี สันและเพิ่มทางเลือก
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค รวมถึงตลาดบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปขยายตัวขึ้นจากปี ที่ผ่านมา ส่ งผลให้ตลาดมีความต้องการแป้ งสาลีเป็ นจานวนมาก
เพื่อไปผลิตเป็ นสิ นค้า โดยยังไม่รวมความต้องการการนาแป้ งสาลีไปผลิตสิ นค้าชนิดอื่น
ลักษณะการตลาด
เนื่ องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าแปรรู ปนาไปผลิตสิ นค้าให้แ ก่ผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ จะเน้นการผลิตและจาหน่ าย
สิ นค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์แปรรู ปแป้ งที่ทนั สมัย เพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตสู ตรแป้ งอย่างแม่นยา สะอาด
และถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการผลิตสิ นค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า โดยผลิตแป้ งสาลีตามสู ตรเฉพาะของบริ ษทั ฯ รวมถึงการให้บริ การผลิตแป้ งสาลีตามสู ตรเฉพาะที่ ลูกค้าต้องการ (TailorMade Flour) และมีการคิดค้นแป้ งสาลีสูตรใหม่ (Novel Products) เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจาก
การพัฒนาคุณภาพของสิ นค้า ซึ่งเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่สาคัญของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ ได้มีการศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาด
ทาการวิเคราะห์คู่แข่งขันและคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานที่เหมาะสม
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กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ถึ ง แม้ว่า บริ ษ ัท ฯ จะเพิ่ ง เริ่ ม ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงงานผลิ ต แป้ งสาลี เ มื่ อ กลางปี พ.ศ.2550 แต่ ห ากพิจ ารณาจากปริ ม าณ
การขายสิ นค้าแล้วพบว่า บริ ษทั ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลยุทธ์การแข่งขันในทางการตลาดมีความสาคัญมากที่ทาให้บริ ษทั
ฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้ มุ่งเน้นการส่ งมอบสิ นค้าที่ มีคุณภาพ การให้การบริ การที่ เน้นการเอาใจใส่ ความต้องการของลูกค้า
ดังนั้นในด้านการตลาดบริ ษทั ฯ จึงมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยแบ่งออกได้ ดังนี้
1) กลยุท ธ์ ด้ านคุ ณภาพ บริ ษ ัท ฯ เลื อ กใช้อุ ปกรณ์ เ ครื่ อ งจักรที่ ทัน สมัย ใช้ร ะบบแปรรู ป แป้ งสาลี อตั โนมัติ ซึ่ ง มี
ความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้ งสาลีสูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยา สะอาดและถูกสุ ขลักษณะ รวมถึงการมีฝ่าย
ประกันคุ ณภาพที่ ดูแลคุ ณภาพการผลิ ต ตั้งแต่กระบวนการรั บวัตถุดิบ ผลิ ตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิ ต จนถึ งผลิ ตภัณฑ์
ขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็ นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการ
รับวัตถุดิบฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุกๆ 2 ชัว่ โมง สาหรับกรณี ที่ซ้ือแบบเทกองและเก็บตัวอย่างจากรถทุก
คัน กรณี ซ้ือเป็ น Container เพื่อนามาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้า สาหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจะมีการสุ่ ม
เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลูเตน ตรวจดูสีแป้ ง วิเคราะห์เชื้ อจุลินทรี ย ์ และทา Baking test (นาแป้ งมาทา
เป็ นผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าจะนาไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้ งที่ ผลิตเรี ยบร้อยให้เก็บในสถานที่ ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ สัตว์
แมลง เช่น มอด เป็ นต้น
2) กลยุทธ์ ด้านบริ การ พนักงานขายจะเน้นการเอาใจใส่ ความต้องการของลูกค้าเป็ นสาคัญ และมีการสอบถามลูกค้า
เพื่อประเมินคุณภาพสิ นค้าว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรื อไม่ รวมถึงมีแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทาการวิเคราะห์
วิจยั หาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าให้เลือกที่ หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการให้บริ การ
หลังการขาย หลังจากส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว หากสิ นค้ามีปัญหาบริ ษทั ฯ จะรี บส่ งฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจหาสาเหตุ
ให้กบั ลูกค้า และจะรี บดาเนินจัดส่งสิ นค้าใหม่ให้ลูกค้าไม่เกิน 7 วัน
3) กลยุทธ์ ด้านราคา ในช่วงเริ่ มเปิ ดดาเนิ นธุ รกิ จ การใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาถื อเป็ นกลยุทธ์ที่ สาคัญ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
เพิ่งเริ่ มดาเนิ นธุรกิจไม่นานต้องสร้างฐานลูกค้าให้เข้มแข็งเพื่อจะเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไป ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงจาเป็ นต้อง
จาหน่ายสิ นค้าในราคาที่จูงใจต่อลูกค้าในช่วงแรก และปั จจุบนั ได้ปรับราคาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้าที่ลูกค้า
ได้รับ
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
เนื่ องจากแป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลักที่ จาเป็ นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภท ซึ่ งลูกค้าแต่ละ
ประเภทจะนิ ยมซื้ อแป้ งสาลี ที่มีปริ มาณโปรตี นแตกต่างกันขึ้ นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จะผลิตแป้ งสาลี
ตามสู ตรเฉพาะของบริ ษทั ฯ และผลิตตามสู ตรเฉพาะตามที่ ลูกค้าต้องการ (Tailor-Made Flour) เพื่อสามารถรองรับตามความ
ต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อแป้ งสาลีโปรตีนสู ง คิดเป็ นสัดส่ วนรายได้ประมาณร้อยละ 75 ของรายได้
รวม ได้แ ก่ ผูป้ ระกอบการโรงงานอุต สาหกรรมผลิ ต บะหมี่ ก่ ึ งส าเร็ จรู ป ผลิ ต บะหมี่ ส ด ผลิ ต ขนมปั ง และผลิ ตอาหารสัต ว์
ส่วนแป้ งสาลีโปรตีนต่า คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 25 จะเป็ นผูป้ ระกอบกิจการรายย่อย ได้แก่ ร้านเบเกอรี่ ร้านขนมคุกกี้ ขนม
ขบเคี้ยว ขนมอบนานาชนิด ซาลาเปาและปาท่องโก๋
ลักษณะลูกค้าของบริ ษทั ฯ จะสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มลูกค้าที่ สั่งซื้ อสิ นค้าเป็ นครั้ง โดยไม่มีการ
ผูกสัญญาระยะยาว ซึ่ งกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้ บริ ษทั ฯ จะทาการส่ งใบเสนอราคาล่าสุ ดไปให้ตามสิ นค้าที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการ
สัง่ ซื้อ และ 2) กลุ่มลูกค้าที่มีการผูกสัญญาเป็ นรายไตรมาส โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ บริ ษทั ฯจะมีการส่ งใบเสนอราคาไปเช่นกัน
แต่จะระบุให้ชดั เจนว่าราคาที่นาเสนอเป็ นราคาที่ครอบคลุมช่วงระยะเวลาใด และในแต่ละเดือนจะมีปริ มาณการจัดส่งมากน้อย

รับรองความถูกต้อง........................................................................................
12

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เพียงใด และรวมของทั้งสัญญาจะมีปริ มาณเท่าใด โดยจะมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นข้อมูลล่าสุ ดให้กบั ลูกค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง
โดยที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนยอดขายของลูกค้าแต่ละประเภทอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลาดับ
กลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1)โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตบะหมี่สาเร็ จรู ป ผลิตบะหมี่สด และผลิตขนมปั ง 2) ผูข้ ายส่ งหรื อยี่ปั๊วรายใหญ่ และ 3) ผูใ้ ช้แป้ งสาลีขนาดกลางและย่อม
(SME) บริ ษทั ฯ มีการให้เครดิตในการชาระค่าสิ นค้าประมาณ 15-60 วัน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ลูกค้าแต่ละประเภท โดยพื้นที่กลุ่มลูกค้าของ
บริ ษทั ฯ โดยส่วนใหญ่จะอยูบ่ ริ เวณกรุ งเทพมหานคร และเขตปริ มณฑล รวมไปถึงแถบภาคตะวันออก
นโยบายการกาหนดราคา
แป้ งสาลีที่บริ ษทั ฯ จาหน่ ายมีหลายประเภท โดยแยกเป็ นแป้ งสาลี ที่มีปริ มาณโปรตีนสู งและโปรตีนต่ า แป้ งสาลีที่มี
ปริ มาณโปรตีนสูงสามารถแบ่งได้หลายชนิด ได้แก่ แป้ งบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป แป้ งบะหมี่สด แป้ งขนมปั ง และแป้ งอาหารสัตว์ ส่ วน
แป้ งสาลี ที่มีปริ มาณโปรตี นต่ าเป็ นแป้ งสาลี จาพวกแป้ งเอนกประสงค์ บิ สกิ ต เค้ก ซาลาเปา และปาท่ องโก๋ จากคุ ณสมบัติที่
แตกต่างกันจึ งมีผลต่อต้นทุนการผลิตของแป้ งสาลี ทาให้ราคาขายสิ นค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันรวมถึงบริ ษทั ฯ ต้องคานึ งถึง
กลุ่มลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ ว่าเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรื อเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก บริ ษทั
จึงมีนโยบายในการกาหนดราคาแป้ งในลักษณะต้นทุนในการผลิตบวกด้วยอัตรากาไรตามที่คณะกรรมการบริ หารได้กาหนดไว้
โดยจะพิจารณาราคาขายสิ นค้าของผูป้ ระกอบการรายอื่นประกอบด้วย ซึ่งในการตั้งราคาขายดังกล่าวต้องไม่เกินราคาขายที่บริ ษทั
แจ้งกับกรมการค้าภายในไว้
ปั จจัยที่สาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีมาจากการถูกควบคุมของหน่ วยงานราชการ 2 หน่วยงาน
ได้แก่ 1) กรมการค้าภายใน และ 2) กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมการค้าภายในได้กาหนดให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมราคา
จาหน่ าย และให้ผูป้ ระกอบการต้องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ เรื่ อง การแจ้งต้นทุน
ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้ งสาลี เพื่อที่หน่วยงานราชการจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาให้ราคาเป็ นธรรม และ
ป้ องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุน้ ี จึ งทาให้ผูป้ ระกอบการไม่สามารถขึ้นราคาขายให้สูงกว่าราคาที่
ผูป้ ระกอบการแจ้งได้ ดังนั้น หากราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น จนทาให้ราคาขายสิ นค้าสู งกว่าราคาขายที่ ได้แจ้งไว้
โรงงานผลิตแป้ งสาลีไม่สามารถผลักภาระต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้ท้ งั หมด เนื่องจากมีขอ้ จากัดในการปรับขึ้นราคา ซึ่งโรงงานจะต้อง
ได้รับอนุ ญาตจากกรมการค้าภายในก่อนจึ งจะปรับขึ้นราคาได้ รวมถึงเรื่ องความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากแป้ งสาลีเป็ น
วัตถุดิบหลักในการนาไปผลิ ตสิ นค้ามากมายที่ เราบริ โภคในแต่ละวัน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุ ขมี บทบาทที่ สาคัญในการ
ดาเนินการให้โรงงานสามารถผลิตสิ นค้าที่ปลอดภัยตรงตามสุขลักษณะทุกอย่าง
การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะการขายของบริ ษทั ฯ จะเน้นการขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะสั่งสิ นค้าเป็ นล็อต โดยมีการกาหนดราคา
ล่วงหน้าเป็ นระยะสั้น ๆ และบริ ษทั ฯ จะทยอยจัดส่ งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการตามราคาที่ตกลงไว้ โดยการชาระเงินมีท้ งั แบบ
การให้เครดิ ตทางการค้า และแบบเงิ นสด ในการขายตรงดังกล่าวบริ ษทั ฯ มีทีมงานขายของบริ ษทั เอง โดยจะเน้นกรุ งเทพและ
ปริ มณฑลเป็ นหลัก ในปี 2558 มีทีมงานขายจานวน 6 คน ดูแลลูกค้ากว่า 300 ราย ซึ่ งพนักงานขายมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
และชานาญในด้านการขาย โดยทาหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ส่ งหรื อ
ยีป่ ั๊ วจะเป็ นช่องทางในการจัดจาหน่ายสิ นค้าเพื่อให้สินค้ากระจายถึงผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
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ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตข้าวสาลีและแป้ งสาลีในตลาดโลก
การผลิตข้าวสาลีของโลกในปี พ.ศ. 2560 คาดว่าจะลดลงใน
ปี ที่แล้ว อย่างไรก็ตามได้คาดการณ์การผลิตข้าวสาลีของโลก
ในปี พ. ศ. 2560 อยูท่ ี่ 743 ล้านตันหรื อเติบโต 2.2% ต่ ากว่า
สถิติผลผลิตของ 2559 การหดตัวของการผลิตเกิดจากโซน
อเมริ กาเหนื อ สหพัน ธรั ฐ รั ส เซี ย และออสเตรเลี ย ใน
ขณะเดี ยวกันการฟื้ นตัวที่ คาดการณ์ไว้ในสหภาพยุโรปและ
แอฟริ กาเหนื อ เกิ ด ข้อ จ ากัด การคาดการณ์ ล่ า สุ ด ส าหรั บ
การค้ า ข้ า วสาลี ทั่ ว โลกในปี 2560/2561 (กรกฎาคม /
มิ ถุ น ายน) อยู่ ที่ 171 ล้า นตัน เพิ่ ม ขึ้ น 1.7% (3.0 ล้า นตัน )
ลดลงจากประมาณการ 2059/2560 สะท้อนให้เห็ นถึงการ
นาเข้าโดยรวมที่ลดลงสาหรับเอเชียและแอฟริ กา ในมุมมอง
ของการหดตัวคาดว่า จะมีความต้องการนาเข้าทั่วโลกในปี
2560/2561 การแข่งขันและส่ วนแบ่ งทางการตลาดของผู ้
ส่ งออกที่ มีอุปทานมากขึ้น ซึ่ งจะมาจาก สหภาพยุโรป โดย
คาดว่าจะเป็ นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในการส่งออกข้าวสาลีในปี
2560/2561 ตามมาด้วยรัสเซี ย ซึ่ งคาดว่าข้าวสาลีจะเพิ่มการ
จัดส่ งในช่วงฤดูกาลการผลิตข้าวสาลี จากการคาดการณ์อุป
สงค์และอุปาทานล่าสุ ดของ FAO ในปี 2560/2561 จากการ
เพาะปลูกในปี 2018 สต็อกข้าวโลกอาจเพิ่มขึ้นเป็ นระดับสู ง
ตลอดเวลา 257 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% (10 ล้านตัน) ทาให้ราคา
ต่างประเทศอยู่เงี ยบๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่ งปี แรก
ของฤดูกาล
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ราคาข้ าวสาลีโลก
ราคาข้าวสาลีในต่างประเทศจะลดลง ราคาข้าวสาลีระหว่าง
ประเทศเริ่ มต้นปี ที่ มีมากเสี ยงโหดหลังจากหลายเดื อนของ
การลดลงอย่า งต่ อ เนื่ อ งความกัง วลเกี่ ย วกับ สภาพอากาศ
ไม่ เ อื้ อ อ านวยในพื้ น ที่ ส หรั ฐ อเมริ กาและสหภาพยุ โ รป
รวมทั้งการลดลงของการคาดการณ์ ในพื้นที่ เพาะปลูกข้าว
สาลีในช่วงฤดูหนาวในสหรัฐผลักดันราคาข้าวสาลีปรับตัว
ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนในเดือนมกราคม อย่างไร
ก็ตามกับอุปาทานทัว่ โลกโดยรวมเหลือเฟื อและเก็บเกี่ยวใน
อาร์เจนตินาและออสเตรเลียชนะความคาดหวัง,
ราคาข้าวสาลีกลับมามีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ความสนใจ
ในการซื้อที่เพิ่มขึ้นการเคลื่อนไหวของสกุลเงินและโลจิสติก
ประเด็นสาคัญบางครั้งสนับสนุ นมูลค่าการส่ งออก สาหรั บ
การเก็บเกี่ ยวในปี 2017 ราคาข้าวสาลี ปรั บตัวสู งขึ้ น ส่ งผล
กระทบให้ในเดือนพฤษภาคม 2017 ข้าวสาลีลดลงเล็กน้อย
จากเดือนพฤษภาคมปี 2017

การนาเข้ าข้ าวสาลีและแป้ งสาลี ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้พ่ งึ พาข้าวสาลี
น าเข้ า เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการบริ โภ ค
ภายในประเทศของตน
 การน าเข้า ข้า วสาลี มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นมากกว่ า เท่ า ตัว
ในช่วงทศวรรษโดยมีการเติบโตของการบริ โภคต่อ
ปี 4.7 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากการขยายตัวของประชากร
แข็งแรงการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาที่ลดลง
 ความต้องการข้าวสาลีที่มีคุณภาพเติบโตสู งขึ้นและ
การอาหารใช้ขา้ วสาลีสูงขึ้น
 การให้อาหารและการใช้ประโยชน์ที่เหลือในภูมิภาค
ยัง เติ บ โตขึ้ น เพิ่ ม ขึ้ น เป็ นสองเท่ า เมื่ อ เพิ่ ม ขึ้ น อย่า ง
รวดเร็ วจากปศุสตั ว์สตั ว์ปีกและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ที่มา : food outlook FAO 2018,
Food Outlook - Food and Agriculture Organization of the United Nations , http://www.fao.org/3/a-i7343e.pdf
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ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทย
ปั จจุบนั คนไทยมีความคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลีเป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นขนมปั ง บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป บะหมี่สด
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ต่าง ๆ อาทิ เช่น เค้ก ซาลาเปา ปาท่ องโก๋ ขนมขบเคี้ ยวและอื่นๆ ทาให้อุตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์จากแป้ งสาลี
ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่ งเป็ นธัญพืชที่ เจริ ญเติ บโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ มีอากาศเย็ นและ
ไม่สามารถปลูก ได้ใ นประเทศ ประเทศไทยจึ ง จาเป็ นต้อ งมี ก ารนาเข้า จากต่ างประเทศ โดยประเทศไทยสามารถนาเข้าได้
ทั้งในรู ปของข้าวสาลีและแป้ งสาลี โดยข้าวสาลีและแป้ งสาลีที่นาเข้าจากแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยปกติขา้ ว
สาลีแบ่งได้ 2 จาพวก ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) ซึ่ งแป้ งที่ได้จากข้าวเมล็ดแข็ง จะมี
โปรตีนสูงในขณะที่แป้ งที่ได้จากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนต่า ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องทาการวิเคราะห์คุณภาพของข้าวสาลีก่อน
ว่ามีความเหมาะสมจะนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเพื่อง่ายต่อการสัง่ ซื้อ ข้าวสาลีที่ประเทศไทยสัง่ ซื้อเป็ นประจา 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
ปกติประเทศไทยมีการนาเข้าข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลียเป็ นหลัก รองลงมาเป็ นยูเครนและ
แคนาดา และมี บางส่ ว นนาเข้า จากประเทศภายในทวีป เอเชี ยด้ว ยเช่ นกัน แต่เ ป็ นสัดส่ ว นที่ น้อยเมื่ อ เที ยบกับยอดสั่งซื้ อ จาก
สหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย โดยราคาขายข้าวสาลีถูกกาหนดโดย Grain Exchange ในสหรัฐอเมริ กา ดูได้จากสถิติแหล่งและ
ปริ มาณการนาเข้าข้าวสาลีของประเทศไทยในปี 2560 (10 อันดับแรก) เป็ นดังนี้
ลาดับ

ประเทศ

ปี 2560

1

ออสเตรเลีย

334,211,329

2

อเมริ กา

585,426,318

3

แคนาดา

79,326875

4

ยูเครน

4,838,740

5

สโลวาเกีย

6

อินเดีย

19,600

7

อิตาลี

4,380

8

เยอรมัน

2,750

9

ตุรกี

10

ลิทวั เนีย

517,506

450
10

การนาเข้าข้าวสาลีของประเทศไทย ส่ วนใหญ่จะนาเข้าข้าวสาลีเพื่อนามาผลิตอาหาร โดยหลัก ๆ จะมาจาก 3 ประเทศ
ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และแคนาดา
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นอกจากการนาเข้าในรู ปข้าวสาลีแล้ว ประเทศไทยมีการนาเข้าแป้ งสาลีดว้ ยเช่นกันโดยแหล่งนาเข้าแป้ งสาลีที่สาคัญของ
ไทยในปี 2560 ได้แ ก่ เวียดนาม ตุร กี ฟิ ลิ ปปิ นส์ ศรี ล ังกา และสิ ง คโปร์ โดยสถิ ติการนาเข้าสาหรั บตลาดการนาเข้าแป้ งสาลี
ในประเทศไทยในปี 2560 (10 อันดับแรก) เป็ นดังนี้
ลาดับ

ประเทศ

ปี 2560

1

เวียดนาม

58,136,086

2

ตุรกี

20,423,798

3

ฟิ ลิปปิ นส์

20,377,490

4

ศรี ลงั กา

14,962,135

5

สิ งคโปร์

12,712,815

6

สโลเวเนีย

12,598,100

7

ญี่ปุ่น

12,393,078

8

ลัตเวีย

8,916,104

9

สาธารณรัฐเกาหลี

5,133,362

10

มาเลเซีย

3,975,227

ในส่วนของการอุดหนุนจากภาครัฐสาหรับอุตสาหกรรมข้าวสาลีและแป้ งสาลีจะเป็ นในลักษณะการยกเว้นการเรี ยกเก็บ
ภาษีอากรขาเข้าข้าวสาลีและการลดพิกดั อัตราภาษีนาเข้าแป้ งสาลีในปี 2548 นอกจากนี้ จะเป็ นการคุม้ ครองในส่ วนของผูบ้ ริ โภค
มากกว่าไม่ว่าจะเป็ นการกาหนดให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมของกรมการค้าภายในหรื อการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้มีการทาข้อตกลงกับสมาชิกเขตการค้าเสรี อาเซี ยน (AFTA) ซึ่ งมี
ผลทาให้ตอ้ งมีการลดภาษีนาเข้าของแป้ งสาลีเหลือร้อยละ 0 โดยมีผลเริ่ มบังคับใช้ต้ งั แต่ปี 2553 เป็ นต้นไป ทาให้มีการแข่งขันด้าน
ราคาสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการโรงงานแป้ งสาลีที่ตอ้ งพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การให้เป็ นที่พอใจของลูกค้าใน
ขณะที่ตอ้ งรักษาระดับราคาที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน
ภาวะการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมผลิ ตแป้ งสาลี ในประเทศไทยเริ่ มดาเนิ นการมากว่า 40 ปี โดยเริ่ มแรกมี ผูผ้ ลิ ตรวม 4 ราย ได้แก่ บมจ.
ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ (UFM) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2521 และได้ขอถอนหุ ้นจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Delisting) แล้วตั้งแต่ปี 2553 บริ ษทั แหลมทองสหการ จากัด บริ ษทั สยามฟลาวค้าแป้ ง จากัด บริ ษทั
อุตสาหกรรมแป้ งข้าวสาลีไทย ต่อมาหลังจากปี พ.ศ. 2534 เป็ นต้นมามีผูผ้ ลิตเพิ่มขึ้นดังนี้ บริ ษทั บางกอก ฟลาว มิลล์ จากัด
บริ ษทั นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จากัด บริ ษทั เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จากัด บริ ษทั คิงส์ มิลลิ่ง จากัด บริ ษทั แปซิ ฟิคฟลาวมิลล์ จากัด
และบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จากัด (ผลิตเพื่อใช้เลี้ยงกุง้ โดยเฉพาะ) และบริ ษทั ที่เพิ่งประกอบอุตสาหกรรมแป้ งสาลี
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ได้แก่ บริ ษทั เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จากัด อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั กลุ่มโรงงานผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทยมีท้ งั หมด 11 บริ ษทั
(รวมบริ ษทั ด้วย) โดยแต่ละโรงงานมีกาลังการผลิตอยูร่ ะหว่าง 250-1,500 ตันต่อวัน
สภาวะการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันกันในแง่ของ
คุ ณภาพและการให้บริ การ หากเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่จะเน้นการใช้กลยุทธ์ร าคาเป็ นหลัก นอกจากการแข่งขันภายใน
อุต สาหกรรมด้ว ยกัน แล้ว ผูป้ ระกอบการยังต้อ งมี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จแข่ งขัน กับผูป้ ระกอบการที่ นาเข้าแป้ งสาลี ส าเร็ จ รู ป จาก
ต่างประเทศด้วย เนื่ องจากก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกาหนดพิกดั อัตราภาษีขาเข้าของแป้ งสาลีในอัตราที่ สูงถึงร้อยละ 40
จึงทาให้อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีได้รับการคุม้ ครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบตั ิตามพันธะกรณี ขอ้ ตกลงกับสมาชิกเขตการค้า
เสรี อาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทาสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทาให้เมื่อปี 2548 ไทยได้ลดอัตรา
ภาษีขาเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อต้นปี 2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้ งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ลดเหลือร้อยละ 0 ทาให้
มีการนาเข้าแป้ งสาลีมากขึ้นโดยปี 2552 ก่อนลดอัตราภาษีประเทศไทยนาเข้าแป้ งสาลี จานวน 113,052 ตัน ต่อมาปี 2553 ปรับ
เพิ่มขึ้นเป็ น 173,107 ตัน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 และเพิ่มขึ้นอีกในปี 2554 2555 และลดลงในปี 2556 และปี 2557 ประมาณร้อย
ละ 22 ร้อยละ 1 ร้อยละ 18 และร้อยละ 12 ตามลาดับ
หากพิจารณาจากสถิติปริ มาณการนาเข้าแป้ งสาลี การนาเข้าแป้ งสาลีมีขอ้ ด้อยในแง่ของการควบคุมคุณภาพเนื่องจากต้อง
ใช้ระยะเวลาในการขนส่ ง ความเสี่ ยงจากความชื้ น และมอด แมลงทาให้คุณภาพแป้ งสาลี ไม่เป็ นไปตามที่ ลูกค้าต้องการได้
สาหรับบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าดังกล่าวไม่มากนักเนื่ องจากเป็ นกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกับของบริ ษทั ฯ โดยส่ วน
ใหญ่กลุ่มผูป้ ระกอบการที่ นาเข้าแป้ งสาลีเองจะไม่เน้นการใช้แป้ งที่มีคุณภาพสาหรับการผลิต จึ งไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของ
บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีแผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าว ดังนี้
- การเน้นคุณภาพของสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่งอาจอันตรายต่อการบริ โภคได้ และ
ให้ความสาคัญต่อความต้องการของลูกค้า โดยบริ ษทั ฯ จะผลิตสิ นค้าตามสู ตรเฉพาะ (Tailor-Made Flour) เพื่อให้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า และขยายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ ง และหากมี
การร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดาเนินการแก้ไขให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ วไม่เกิน 7 วัน
- ปริ มาณการสั่งซื้ อ ในการสั่งซื้ อแป้ งสาลีจากต่างประเทศจะต้องสั่งซื้ อในปริ มาณมาก ๆ และจาเป็ นต้องใช้เงิ น
จ านวนมากในการสั่ ง ซื้ อ รวมถึ ง มี ส ถานที่ เ พี ย งพอในการรองรั บ ปริ ม าณแป้ งสาลี ที่ สั่ ง ซื้ อ ซึ่ งจะเหมาะกับ
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่เท่านั้น หากเป็ นผูป้ ระกอบรายย่อยในประเทศจะมีขอ้ จากัดในเรื่ องสถานที่จดั เก็บ เม็ดเงินที่
ใช้ในการจัดซื้ อ ดังนั้นการสั่งซื้ อกับบริ ษทั ฯ ให้ความยืดหยุน่ กับลูกค้าได้มากกว่าทั้งในแง่ปริ มาณและสถานที่
จัดเก็บ ทาให้ลูกค้าสามารถสัง่ ซื้อได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการได้
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลีคือข้าวสาลี ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่จะต้องนาเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด โดยแหล่งวัตถุดิบ
หลักของบริ ษทั มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย ซึ่ งทั้งสองแหล่งถือเป็ นแหล่งเพาะปลูกและส่ งออกข้าวสาลีที่ใหญ่
ที่สุดของโลก บริ ษทั ฯ มีการสัง่ ซื้อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริ กาเป็ นส่ วนใหญ่โดยซื้ อแบบเทกอง (Bulk) ซึ่ งระยะเวลาในการจัดซื้ อ
จะอยูใ่ นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี และจากออสเตรเลียเป็ นแบบตูค้ อนเทนเนอร์
โดยจะจัดซื้ อเฉลี่ ยประมาณเดื อนละ 3-4 ครั้ ง ขึ้ นอยู่กับปริ มาณความต้องการในแต่ละช่ วง ข้าวสาลี ที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิ ต
มี 2 ประเภท ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และ ข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) แป้ งสาลีที่ทาจากข้าวเมล็ดแข็งมักจะมีโปรตีน
ในสัดส่วนที่สูงประมาณ ร้อยละ 13-15 มีคุณสมบัติเนื้อเหนียว มักจะนาไปใช้ทาบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง และอาหาร
สัตว์ แหล่งนาเข้าคือสหรัฐอเมริ กา ในขณะที่แป้ งสาลีที่ทาจากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนต่ากว่าร้อยละ 10-11 จะมีความเหนี ยว
น้อย และมีลกั ษณะเนื้อนุ่ม ส่วนใหญ่จะนาไปผลิตเค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ และคุกกี้ โดยมีแหล่งนาเข้าจากออสเตรเลีย
สาหรับการบริ หารจัดการวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกาไรจากวัตถุดิบ และไม่มีการบริ หารจัดการวัตถุดิบ
ในลักษณะการเข้าทาสัญญา futures เนื่ องจากการตั้งราคาขายแป้ งจะปรับขึ้นลงตามราคาต้นทุนข้าว ซึ่ งลูกค้าเข้าใจดี สาหรับ
ขั้นตอนการจัดซื้อข้าวสาลีจากต่างประเทศจะเป็ นการซื้อโดยผ่าน Trader ในต่างประเทศ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาซื้อขายสิ นค้า
ล่วงหน้าที่ Grain Exchange Market ที่สหรัฐอเมริ กา ราคาที่บริ ษทั ฯ ซื้ อส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ C&F ซึ่ งผูข้ ายจะมีหน้าที่จดั หาเรื อ
ขนส่ งจากต่างประเทศจนถึงประเทศไทย ส่ วนบริ ษทั ฯ จะรับผิดชอบค่าสิ นค้าและค่าประกันภัย หากสิ นค้าเกิ ดความเสี ยหาย
ระหว่างทาง บริ ษทั ฯ จะได้รับชดเชยจากการทาประกันภัยไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการควบคุมคุณภาพของข้าวสาลีเป็ นวัตถุดิบหลัก
ของบริ ษทั ฯ โดยเมื่อนาเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศแล้วจะมีการทาการตรวจสอบคุณภาพของข้าวสาลีโดยการสุ่ มตรวจจากฝ่ าย
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของบริ ษทั ฯ ทุกครั้งเพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าที่สงั่ ซื้อมีคุณภาพดี และเป็ นไปตามมาตรฐาน
ในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ โดยธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิของธุรกิ จโรงโม่แป้ ง บริ ษทั ฯ จะบริ หารคงคลังไม่ให้เกิ น
4-6 เดือน เพราะถ้าบริ ษทั ฯเตรี ยมวัตถุดิบไว้นานกว่านั้น บริ ษทั ฯจะมีตน้ ทุนและข้อเสี ยเปรี ยบอย่างมาก เช่น บริ ษทั ฯ จะต้องแบก
รับภาระต้นทุนทางการเงินที่นามาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ถ้า
บริ ษทั ฯจัดเตรี ยมวัตถุดิบไว้มากเกิ นไป บริ ษทั ฯ จะมีความเสี่ ยงในกรณี ที่ราคาปรับตัวลดลงทาให้เสี ยเปรี ยบคู่แข่งได้อย่างไร
ก็ตามในการจัดซื้อข้าวสาลีจากสหรัฐอเมริ กาจะต้องซื้อแบบเทกอง โดยขนส่งผ่านเรื อขนาดใหญ่ซ่ ึงจาเป็ นจะต้องสัง่ ซื้อในปริ มาณ
มาก บริ ษทั ฯ จึงต้องหาแนวทางในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ไม่ให้อยูใ่ นคงคลังนานเกินไป เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงดัที่ได้
กล่าวมาแล้ว ในบางช่วงบริ ษทั ฯจึงมีความจาเป็ นจะต้องขายวัตถุดิบบางส่วนให้กบั กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความ
จาเป็ นต้องซื้อวัตถุดิบอยูแ่ ล้วเพื่อเป็ นการบริ หารคงคลังไม่ให้เกิน 4-6 เดือนตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของโรงงานอาหารสัตว์ที่จาเป็ นจะต้องซื้อข้าวสาลีไปเลี้ยงสัตว์เพิม่ เติม
กระบวนการผลิต
บริ ษทั ฯ มี การวางแผนการผลิ ตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมี การเปรี ยบเที ยบการผลิตที่ ผลิตได้จริ งกับความ
ต้องการสิ นค้าของฝ่ ายขายว่าเป็ นไปตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้เพื่อให้การควบคุมการผลิตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงมี
การจัดทาประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิ เช่น ข้าวสาลี สารเคมี เป็ นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการ
ผลิตและมาตรฐานที่กาหนด
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บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตเป็ นอย่างมากเนื่องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯเป็ นสิ นค้าเพื่อการบริ โภค ต้อง
ยึดหลักความสะอาดเป็ นสาคัญ โดยในระหว่างการผลิตจะมีการสุ่ มตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าจากฝ่ ายประกันคุณภาพ และมี
การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบของฝ่ ายผลิตเองเพื่อตรวจสอบสิ นค้าระหว่างผลิตก่อนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของ
สิ นค้าทุก ๆ 2 ชัว่ โมงโดยฝ่ ายประกันคุณภาพ และหากพบว่าสิ นค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและปรับปรุ ง
แก้ไขต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสาหรับการผลิตแป้ งสาลีเป็ นเครื่ องจักรของยีห่ อ้ บูลเลอร์ (Buhler)
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบารุ งเครื่ องจักรอยูเ่ ป็ นประจา รวมถึงมีการจัดทาขั้นตอนการ
ผลิตในแต่ละส่ วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตามระบบ ISO 22000 : 2005/GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้ งสาลี
สามารถสรุ ปได้ท้ งั หมด 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1) การย้ายข้าวสาลี (SILO) เป็ นกระบวนการลาเลียงข้าวสาลีจากไซโลหลักมาไว้ไซโลรองเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการทา
ความสะอาดและปรับสภาพความชื้นของข้าวสาลีให้เหมาะต่อกระบวนการผลิตแป้ งสาลีต่อไป บริ ษทั ฯ มีไซโลทั้งหมด
19 ไซโล โดยแบ่งเป็ นไซโลขนาดใหญ่ 6 ไซโลมีความจุไซโลละ 6,000 ตัน ขนาด 2,500 ตัน 8 ไซโล ขนาด 2,000 ตัน 2
ไซโล และไซโลขนาดเล็ก 3 ไซโล มีความจุไซโลละ 300 ตัน สาหรับบรรจุขา้ วสาลีที่สงั่ นาเข้ามา
2) การทาความสะอาดเมล็ดข้าว (Wheat Cleaning) เป็ นขั้นตอนการทาความสะอาด ปรับสภาพความชื้น และระยะเวลาการ
หมักข้าวสาลี เพื่ อ ให้เ หมาะต่ อ การน าไปโม่ แ ป้ งสาลี โดยน าเมล็ด ข้า วสาลี ม าผ่า นเครื่ อ งตรวจจับ โลหะ คัด แยก
เศษฝุ่ นเปลือกข้าว ฝุ่ นทราย ฟาง หิ น ทาการคัดแยกเมล็ดข้าวหักออกทั้งหมด แล้วนาไปขัดผิวเมล็ด และเข้าสเปรย์น้ า
เพื่อปรับสภาพความชื้นให้เมล็ดข้าวดูดซับน้ าจนหมดเพื่อให้ขา้ วอ่อนตัวเหมาะกับการนาไปโม่ เมล็ดข้าวสาลีจะผ่าน
ขั้นตอนการทาความสะอาดและปรับความชื้นทั้งหมด 2 ครั้ง ระยะเวลาการทาความสะอาดและปรับความชื้นจะแตกต่าง
กันแล้วแต่ประเภทของเมล็ดข้าวสาลี หากเป็ นเมล็ดข้าวแบบแข็งต้องใช้เวลาในกระบวนการทาความสะอาดเมล็ดข้าว
ประมาณ 42 ชัว่ โมงต่อข้าว 100 ตัน ในขณะที่เมล็ดข้าวแบบอ่อนใช้ประมาณ 30 ชัว่ โมงต่อข้าว 100 ตัน
3) การโม่แป้ งสาลี (Milling) การนาข้าวสาลีที่ผา่ นการทาความสะอาดแล้วมาผ่านเครื่ องขัดผิวเมล็ดและตรวจจับโลหะด้วย
แม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้ องกันเศษเหล็กปนเปื้ อน ต่อมาผ่านขั้นตอนการบด โดยจะทาการบดทั้งหมด 2 ครั้ง โดยการ
บดชุดแรกเป็ นการบดเพื่อให้ขา้ วแยกออกจากเปลือกเมล็ดข้าว ข้าวที่แตกจะผ่านตะแกรงเพื่อร่ อนเอาส่วนที่ละเอียด และ
เข้าบดชุดที่สองให้กลายเป็ นแป้ ง ในส่วนที่ผา่ นตะแกรงร่ อนแล้วมีลกั ษณะหยาบจะส่ งไปบดกับลูกกลิ้งอีกจนกว่าจะได้
ขนาดที่ตอ้ งการ ผลผลิตที่ได้จะเป็ นแป้ งและราข้าวคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 75 และ 25 ตามลาดับ ซึ่ งจะเก็บแยกไซโลกัน
โดยแป้ งที่โม่เสร็ จบรรจุลงไซโลโดยแยกตามสายพันธุ์ของข้าวสาลี
4) การผสมและบรรจุ (Blending and Packing) การนาแป้ งสาลีจากไซโลที่ผลิตได้โดยแบ่งเป็ นแต่ละสายพันธุ์มาผสมกัน
ตามสู ตรที่ ลูกค้าสั่งซื้ อไว้ หลังจากนั้นจะทาการร่ อนแป้ งเพื่อให้แน่ ใจว่าแป้ งสาลีไม่มีเศษเจื อปนก่อนจะนาไปบรรจุ
ลงถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และก่อนนาไปจัดเก็บในคลังสิ นค้าจะผ่านการดักจับโลหะอีกครั้ง
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ระยะเวลาในการผลิตแป้ งสาลีให้พร้อมจาหน่ายสาหรับข้าวเมล็ดแข็งและเมล็ดอ่อนอยูป่ ระมาณ 9.5 วัน และ 9.0 วัน ต่อ
ข้าวสาลี 100 ตัน ตามลาดับ ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มีสายการผลิต 1 สายการผลิ ต โดยสามารถที่ จะผลิ ตได้เดิ นเครื่ องจักรตลอด 24
ชัว่ โมงแบ่งเป็ น 3 กะ โดยในแต่ละครั้งจะสามารถผลิตเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ กาลังการผลิตสูงสุดอยูท่ ี่ 500 ตันข้าวต่อวัน โดยอัตรา
การใช้กาลังการผลิตในช่วงปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ากับ ร้อยละ 67.12 ร้อยละ 65.97 และร้อยละ 66.09 ตามลาดับ โดยอัตราการใช้
กาลังผลิตในช่วงปี 2560 มีอตั ราลดลง แต่ถา้ ดูที่ปริ มาณการผลิตจะเห็นได้วา่ ปี 2560 เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2559
การผลิตแป้ งสาลี

ปี 2558

กาลังการผลิต (ตัน/วัน)
ปริ มาณการผลิตเต็มที่ (ตัน)*
ปริ มาณการผลิตจริ ง (ตัน)
การใช้กาลังการผลิต (%)
อัตราเพิ่ม (ลดลง) ของปริ มาณการผลิต (%)

500
136,500
91,625
67.12
+19.62

ปี 2559
500
156,000
102,920
65.97
12.33

ปี 2560
500
156,000
103,097
66.09
0.17

หมายเหตุ : *จานวนวันที่ผลิตคิดจาก 26 วันต่อเดือน

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีการลงทุนใช้เครื่ องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ ทนั สมัยที่ สุดในประเทศ ระบบการลาเลียงวัตถุดิบและ
กระบวนผลิตแป้ งสาลีของบริ ษทั ฯ เป็ นระบบปิ ด จึงไม่ก่อให้เกิดปั ญหาการฟุ้ งกระจายไปยังบริ เวณภายนอกหรื อชุมชนรอบข้าง
ประกอบกับการผลิตของบริ ษทั ฯ ไม่มีการใช้น้ าในกระบวนการผลิต จึ งไม่มีการปล่อยน้ าเสี ยออกสู่ ภายนอกโรงงาน ดังนั้น
กระบวนการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ฯ จึงไม่ก่อให้เกิดปั ญหาผลกระทบหรื อข้อร้องเรี ยนด้านสิ่ งแวดล้อม
2.4 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสิ นค้าที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ การผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีที่มีคุณภาพให้ได้น้ นั ต้องคานึ งถึงปั จจัยต่างๆ
มากมายที่จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษทั ที่ ต้ งั ไว้ได้ เริ่ มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่ มี
คุณภาพ การเก็บรั กษาวัตถุดิบให้คงคุ ณภาพก่ อนนาเข้ากระบวนการผลิ ต การควบคุ มคุณภาพแป้ งสาลี ระหว่างผลิตไปจนถึ ง
ขั้นตอนการจัดเก็บและจัดส่ งแป้ งสาลีให้ลูกค้า ตลอดจนรักษาคุณภาพการให้บริ การ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดทั้งใน
ด้านของคุณภาพสิ นค้าและบริ การ การประเมินปั จจัยความเสี่ ยงที่จะส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้ าประสงค์ได้ก็มี
ความสาคัญเช่นกัน ดังนั้นบริ ษทั ฯ ได้วเิ คราะห์ปัจจัยความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในอนาคตไว้
ดังนี้
ความเสี่ ยงจากการมีพ้นื ที่เก็บวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
ปั จจุบันบริ ษทั ฯ มี ไซโลขนาดเล็กและใหญ่รวมกันทั้งหมด 19 ไซโล สาหรั บจัดเก็บวัตถุดิบคื อข้าวสาลี ซึ่ งไซโลที่
บริ ษทั ฯ มีอยู่ท้ งั หมดยังมีพ้ืนที่ ไม่เพียงพอต่อปริ มาณวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ในบางช่วงเวลาที่ มีขา้ วสาลีเป็ นจานวนมาก จึ งทาให้
บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องเช่าไซโลหรื อโกดังเพิ่มจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งระยะอายุสัญญาเช่าจะขึ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นในการ
จัดเก็บในแต่ละช่วงเวลา ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ จะทาสัญญาเช่าระยะสั้นอายุประมาณ 2-6 เดือน อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยง
หากในช่วงเวลาที่ตอ้ งการเช่าไซโลหรื อโกดังดังกล่าวหรื อกรณี ตอ้ งการเช่าไซโลเพิ่มแต่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้บริ ษทั ฯ
เช่าพื้นที่ได้ ทาให้เกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในแง่การจัดหาสถานที่เก็บข้าวสาลี และในแง่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากราคาค่าเช่า
ในปั จจุบนั เป็ นราคาค่าเช่าเดียวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาค่าเช่าไซโลของบุคคลภายนอกใน
บริ เวณเดียวกันพบว่า ราคาค่าเช่าไซโลต่ากว่าราคาค่าเช่าของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าขนส่ งที่ตอ้ งเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา
บริ ษทั ฯ เคยมีความต้องการเช่าพื้นที่จดั เก็บวัตถุดิบเพิม่ แต่ไม่สามารถเช่าไซโลจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องได้ จึงต้องขอเช่าพื้นที่จากผูใ้ ห้
เช่าคลังสิ นค้ารายอื่น ซึ่งบริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นการเช่าไซโลจากบุคคลภายนอกได้ โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าขนส่ งต่างๆ เพิ่มขึ้นจาก
เดิมประมาณ 0.6 ล้านบาทต่อระยะเช่าจานวน 3 เดือนต่อ 1 ไซโล ซึ่งถือเป็ นจานวนที่ไม่มากนัก ทั้งนี้ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีพ้นื ที่ใน
การจัดเก็บวัตถุดิบรวม 60,000 ตัน ซึ่ งเพียงพอสาหรับการจัดเก็บวัตถุดิบในปริ มาณปกติ ยกเว้นเพียงบางช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บ
มากกว่าปกติ จึงจะต้องเช่าโกดังเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ สิ้น ปี 2558 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 1.1 เท่า ปรับลดเหลือ 0.5 เท่าใน
ปี 2559 และปรับเพิ่มขึ้นเป็ น 0.7 เท่าในปี 2560 สาเหตุมาจากการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้ อวัตถุดิบโดย ณ 31 ธันวาคม
2560 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินอยูใ่ นรู ปของเงินกูร้ ะยะสั้น ประมาณ 595.7 ล้านบาท และภาระดอกเบี้ยจ่าย จานวน
14.8 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยเงิ นกูร้ ะยะสั้นที่ คิดอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ ยเป็ นคงที่ ระยะสั้น ซึ่ งหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ ย
เงิ นกูข้ ้ ึนย่อมส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ทาให้มีภาระดอกเบี้ ยเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อผลการดาเนิ นงานทาให้กาไรของบริ ษทั ฯ ลดลง
รวมถึงอาจทาให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นลดลงด้วย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย โดยการ
จัดสรรเงินกูย้ มื ที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่าเสมอ
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ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในการด าเนิ น ธุ รกิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยแป้ งสาลี วัต ถุ ดิ บ หลัก ที่ ส าคัญ คื อ ข้า วสาลี ซ่ ึ ง เป็ นวัต ถุ ดิ บ ที่ ต ้อ งน าเข้า จาก
ต่างประเทศ ซึ่งการชาระเงินจะใช้เงินสกุลเหรี ยญสหรัฐเป็ นหลักในขณะที่สินค้าทั้งหมดที่บริ ษทั ฯ ผลิตจะจาหน่ายภายในประเทศ
ซึ่งการดาเนินธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น หากค่าเงินบาท
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐจะทาให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ เพิ่มสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐจะทาให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ ลดต่าลง ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯ จึงได้
มีการทาธุรกรรมทางการเงินโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนาเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศล่วงหน้า (Fixed
Forward Exchange Rate) เพื่อป้ องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
รวมถึงบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทาสัญญาจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้านั้นจะอยูใ่ นดุลยพินิจที่
รอบคอบของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่ งในการทาสัญญาดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั ฯ บริ หารต้นทุนไม่ให้มีความผันผวนมากนักและ
ทราบต้นทุ นล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ในช่ วงผลการดาเนิ นงานที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากในช่วง ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 12.2 ล้านบาท และ
7.2 ล้านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ดีการทาสัญญาล่วงหน้าที่ผา่ นมามิได้ประกันว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถบริ หารจัดการให้มีกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนต่อเนื่องได้ทุกปี เนื่องจากขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทาสัญญาล่วงหน้า ดังเช่นปี 2560
ที่มีกระแสข่าวว่าค่าเงินบาทจะอ่อนมาก บริ ษทั ฯ จึงทาการ Fix Forward เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง แต่ปรากฏว่าบาทแข็งค่า ทาให้
บริ ษทั ได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.0 ล้านบาท
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริ มาณและคุณภาพที่ตอ้ งการ
วัต ถุ ดิ บ หลักในการผลิ ต แป้ งสาลี คื อ ข้าวสาลี ซึ่ ง เป็ นธัญ พื ช ที่ เ จริ ญ เติ บ โตได้ดี ใ นสภาพแวดล้อ มที่ มี อ ากาศเย็น
ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถเพาะปลูกได้ จึงจาเป็ นต้องมีการนาเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศทั้งหมด ประเทศที่ปลูกและจาหน่ายข้าว
สาลี ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย อาร์ เจนติน่า และอีกหลายประเทศในยุโรป โดยคุณภาพของข้าวสาลี
จะมีความแตกต่างกันในแต่ละแหล่งเพาะปลูก สาหรับบริ ษทั ฯ จะเลือกซื้อข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลียเป็ น
หลัก เนื่ องจากข้าวสาลีมีค่าโปรตีนที่ เหมาะกับการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ฯ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาข้าวสาลีให้ตรงตาม
ปริ มาณการผลิตและตรงตามคุณภาพที่ตอ้ งการได้อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ ดังที่เคยเกิ ดมาแล้วที่ ออสเตรเลียซึ่ ง
ประสบสภาวะอากาศแห้งแล้งทาให้ผลผลิตออกมาน้อย บริ ษทั ฯ จะเกิดความเสี่ ยงจากการไม่มีวตั ถุดิบเพียงพอสาหรับผลิตสิ นค้า
ส่งมอบให้กบั ลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้ทาข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้ากับผูค้ า้ วัตถุดิบในการจัดหาข้าวสาลีที่มีคุณภาพและมี
ปริ มาณตามที่บริ ษทั ฯ ต้องการจากทั้งสองประเทศแล้ว รวมถึงการที่บริ ษทั ฯ มีนโยบายการควบคุมและรักษาระดับวัตถุดิบคงคลัง
ให้มีปริ มาณเพียงพอต่อแผนการผลิตและจาหน่ ายเพื่อป้ องกันการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว นอกจากนี้ จากการที่ ปัจจุบนั มีหลาย
ประเทศในโลกที่ เป็ นแหล่งเพาะปลูกและผลิตข้าวสาลีได้ บริ ษทั ฯ จึงสามารถหันไปนาเข้าข้าวสาลีจากประเทศอื่นได้ อาทิ เช่น
แคนาดา ประเทศในแถบอเมริ กาใต้ จี นหรื ออิ นเดี ย ถึ ง แม้คุ ณภาพของข้าวสาลี อ าจจะไม่เ ที ย บเท่ ากับข้า วสาลี ที่น าเข้าจาก
สหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย แต่บริ ษทั ฯ สามารถนาเข้ามาผลิตโม่เป็ นแป้ งและผสมสูตรให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้
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ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาข้าวสาลี
ข้าวสาลีเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่ งที่มีตลาดซื้ อขายล่วงหน้า (Grain Exchange) ในสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งต้นทุนหลัก
ของบริ ษทั ฯ คือข้าวสาลี คิดเป็ นอัตราส่ วนประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขาย ซึ่ งในการจัดซื้ อข้าวสาลีของบริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อ
หลักๆ ปี ละประมาณ 3 ครั้ง ซึ่ งในแต่ละครั้งจัดซื้ อ มีปริ มาณมากประมาณ 20,000 ตัน ราคาข้าวสาลีที่จดั ซื้ อ ครั้งหนึ่ งๆ อาจใช้
สาหรั บการผลิ ต สิ นค้าไปถึ ง 4-6 เดื อน หากราคาข้าวสาลี มีก ารเปลี่ ยนแปลงจะส่ งผลให้ตน้ ทุ นของบริ ษทั ฯ มี ความผันผวน
และส่ งผลกระทบต่อผลกาไรของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถปรั บราคาขายแป้ งสาลี ให้กับลูกค้าได้ทันที ท้ ังหมด
เนื่ องจากแป้ งสาลีเป็ นหนึ่ งในสิ นค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน หากต้องการปรับราคาจาหน่ายต้องแจ้งต่อกรมการค้าภายใน
ก่อน อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาข้าวสาลีได้ โดยมีแผนกการตลาด
ต่างประเทศติดตามแนวโน้มราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ราคาข้าวสาลีข้ ึนสูงมาก ๆ บริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อให้
เพียงพอกับความต้องการผลิตและจาหน่ายเท่านั้น รวมถึงยังมีการจัดการป้ องกันความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคา ด้วยการ
จัดซื้ อล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริ หารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบจากการบริ หารจัดการ
ต้นทุ นในส่ วนการผลิตโดยมี แผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของบริ ษทั ฯ ได้ทาการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่ องถึงการ
เลือกใช้วตั ถุดิบที่มีราคาต่า แต่สามารถนามาผสมและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังเดิม และจากการบริ หารจัดการต้นทุนตามที่กล่าว
มา มีส่วนช่วยทาให้ในปี 2560 ราคาข้าวสาลีลดลง 0.99 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ตน้ ทุนในส่วนของข้าวสาลีลดลง
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ (ราคาน้ ามัน)
บริ ษทั ฯ ต้องนาเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศโดยใช้การขนส่ งทางเรื อ ซึ่ งค่าขนส่ งดังกล่าวถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุน
ข้าวสาลี โดยค่าระวางเรื อในการขนส่ งจะอ้างอิงกับราคาน้ ามันในตลาดโลก ซึ่ งหากราคาน้ ามันปรับตัวเพิ่มสู งขึ้น จะส่ งผลให้
ค่าระวางเรื อปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่ สูงขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงหากมีความต้องการใช้การขนส่ งทางเรื อที่ เพิ่มมากขึ้น ทาให้
บริ ษทั เดินเรื อปรับเพิ่มค่าระวางเรื อได้เช่นกัน ซึ่ งต้นทุนดังกล่าวเป็ นต้นทุนที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ หากมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ และมีส่วนทาให้ผลกาไรของบริ ษทั ฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ
ได้มีการบริ หารจัดการต้นทุ นส่ วนค่าระวางเรื อ โดยการนาเข้าข้าวสาลี ในปริ มาณมากบรรทุกเรื อขนาดใหญ่จะทาให้ตน้ ทุ น
ค่าขนส่ งต่อหน่วยลดลงประกอบกับการร่ วมกับผูป้ ระกอบการโรงงานโม่แป้ งสาลีรายอื่นๆ ในการนาเข้าข้าวสาลีลงเรื อบรรทุก
ลาเดียวกัน โดยแต่ละรายสามารถนาเข้าข้าวสาลีได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการ และยังสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่ งได้มากกว่าการ
นาเข้าข้าวสาลีมาโดยลาพังเพียงรายเดียว
ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
ในการซื้ อสิ นค้าวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการทาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในรู ปแบบของ forward หรื อ futures
contract เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ จะมีการปรับราคาแป้ งสาลีให้สะท้อนราคา
ของข้าวสาลีที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ โดยในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวสู งขึ้น บริ ษทั ฯ จะปรับราคาขายแป้ งสาลีให้
สะท้อนราคาที่เปลี่ยนแปลงสาหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการทาสัญญากันไว้ แต่สาหรับลูกค้าที่ทาสัญญาไว้แล้วบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องคง
ราคาไว้ตามสัญญา ส่วนในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการวัตถุดิบ โดยการ
เร่ งขายแป้ งสาลี รวมไปถึงการขายข้าวสาลีบางส่วนให้กบั กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจาเป็ นต้องใช้ขา้ วสาลีอยู่
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แล้ว นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดการป้ องกันความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคา ด้วยการจัดซื้อให้เหมาะสมกับแนวโน้มของ
ราคา และยังมีการบริ หารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ
ความเสี่ ยงจากการที่ราคาขายแป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุม
ในปี 2552 กรมการค้าภายในได้ประกาศให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมโดยผูป้ ระกอบการต้องแจ้งต้นทุนการผลิต ต้นทุน
การนาเข้าสิ นค้า ต้นทุนค่าใช้จ่าย ราคาจาหน่าย ฯลฯ ให้แก่กรมการค้าภายใน ซึ่ งราคาขายที่แจ้งจะถือเป็ นเพดานราคาขายสู งสุ ดที่
บริ ษทั ฯ สามารถจาหน่ายได้ ดังนั้น หากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นจนเกินเพดานราคาขายที่เคยแจ้งไว้ จะทาให้การขึ้น ราคาแป้ ง
สาลีของผูป้ ระกอบการทาได้ยากและขาดความคล่องตัวในการปรับราคาขายแป้ งสาลี เนื่องจากต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบ
ก่อน ด้วยเหตุน้ ี ผปู ้ ระกอบการจะต้องบริ หารจัดการต้นทุนเองและไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ลูกค้า โดย
การปรับขึ้นราคาได้ทนั ที จึงทาให้เกิดความเสี่ ยงในแง่ของผลกาไรที่อาจลดลงหากราคาวัตถุดิบมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม
โดยปกติตน้ ทุนและราคาขายมักจะต่ ากว่าราคาเพดานที่ แจ้งไว้ แต่หากต้นทุนสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ปรับสู งขึ้ น มากทาให้บริ ษทั ฯ
จาเป็ นต้องขอปรับราคาขายขึ้น ซึ่ งจะมีการแจ้งให้กบั ทางภาครัฐรับทราบและปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต
ของอุตสาหกรรมและเพื่อป้ องกันปั ญหาสิ นค้าขาดแคลน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงจากนโยบายของรัฐเป็ น
อย่างมากจึงได้มีการบริ หารจัดการทั้งในแง่ตน้ ทุนและการมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพ และการให้บริ การลูกค้าให้
เป็ นที่พอใจ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้
ความเสี่ ยงจากการเปิ ดเสรี การนาเข้าแป้ งสาลีจากภาครัฐ
ก่ อ นปี 2548 ประเทศไทยมี ก ารก าหนดพิ กัด อัต ราภาษี ข าเข้า ของแป้ งสาลี ใ นอัต ราที่ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 40 จึ ง ท าให้
อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีได้รับการคุม้ ครอง แต่หลังจากที่ ไทยต้องปฏิ บตั ิตามพันธะกรณี ขอ้ ตกลงของสมาชิ กเขตการค้าเสรี
อาเซี ยน (AFTA) รวมทั้งการทาสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทาให้เมื่อปี 2548 ไทยต้องลดอัตรา
ภาษีขาเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อเดือนมกราคม 2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้ งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลดลงเหลืออัตรา
ร้อยละ 0 ทาให้มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น และการลดอากรขาเข้าของแป้ งสาลี ทาให้ลูกค้าอาจนาเข้าแป้ งสาลีเข้ามาเองโดยตรง
แทนการซื้อจากโรงงานผลิตแป้ งสาลีในประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นของบริ ษทั ฯ ในแง่ของยอดขายที่อาจลดลง
ได้ และย่อมส่ งผลถึงกาไรที่ตอ้ งปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการเปิ ดเสรี การนาเข้าแป้ งตามข้อตกลงของ AFTA ยังไม่
ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจ โดยที่ผา่ นมาสัดส่วนการนาเข้าแป้ งสาลีโดยตรงจากต่างประเทศเทียบกับการซื้ อจากโรงงานการผลิตยัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มีแผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าวโดย
1. การมุ่งเน้นคุณภาพของสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่งอาจอันตรายต่อการบริ โภค
2. การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ง และหากมีการ
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดาเนินการแก้ไขให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ วไม่เกิน 7 วัน
3. ปริ มาณการสั่งซื้ อ การสั่งซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั ฯ สร้างความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าโดยลูกค้าไม่ตอ้ งเตรี ยม
สถานที่ไว้จดั เก็บ ทาให้ลูกค้าสามารถสัง่ ซื้อได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการความร่ วมมือจาก
บริ ษทั ฯ ในการพัฒนาวัตถุดิบแป้ งสาลี ทางบริ ษทั ฯ สามารถส่ งทีมนักวิทยาศาสตร์ ของบริ ษทั ฯ ไปร่ วมมือในการ
พัฒนาแป้ งสาลีให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย
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ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่ าร้ อยละ 50
ณ 29 ธันวาคม 2560 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) TSTE ถือหุ ้น
เป็ นจานวนร้อยละ 68.80 ของทุ นชาระแล้วทั้งหมด ซึ่ งสัดส่ วนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 ทาให้ TSTE สามารถควบคุ มมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตั้งกรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่วนใหญ่ของที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ กาหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้นผูถ้ ือหุ ้นราย
อื่นของบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณา
อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถ่วงดุลอานาจดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้พิจารณา
ปรั บโครงสร้ างองค์กรใหม่ เพื่อให้การบริ หารจัด การมี ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ นสามารถตรวจสอบได้และมี การถ่ว งดุ ลอานาจ
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษทั ฯ มีกรรมการบริ ษทั รวม
กรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 12 ท่าน ในจานวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีฝ่าย
ตรวจสอบภายในที่ปฏิบตั ิงานเป็ นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแล
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็ นไปตามระบบที่ได้กาหนดไว้และตรวจสอบการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้เกิดความ
โปร่ งใส นอกจากนี้ ในกรณี เข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันกับกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมในกิ จการที่ เกี่ ยวข้อง
รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการอนุ มตั ิรายการดังกล่าว และในการอนุมตั ิรายการ
จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จที่หักค่าเสื่ อมราคา โดยวิธีคานวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของทรั พ ย์สิ น เป็ นระยะเวลา 3-30 ปี ขึ้ น อยู่กับ ประเภทของทรั พ ย์สิ น โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ
31 ธันวาคม 2560 ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ จานวน 742.8 ล้านบาท และ 717.5 ล้านบาท ตามลาดับ สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน
4.1.1 อาคาร และส่วนปรับปรุ งอาคาร*
โรงงาน 1 แห่ง และอาคารสานักงาน 3
ชั้น ที่ต้ งั : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล
ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
4.1.2 เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4.1.3 เครื่ องตกแต่ ง และเครื่ องใช้
สานักงาน
4.1.4 ยานพาหนะ
4.1.5 ระบบสาธารณูปโภค
4.1.6 สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560

เจ้าของ

156.0

ภาระผูกพัน

150.6
ไม่มีภาระผูกพัน

เจ้าของ
เจ้าของ

536.0
3.9

505.8
4.0

ไม่มีภาระผูกพัน

เจ้าของ
เจ้าของ

10.8
35.5

21.0
33.4

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

เจ้าของ

0.7

2.7

ไม่มีภาระผูกพัน

742.8

717.5

รวม

หมายเหตุ : * อาคารโรงงานและสานักงานตั้งอยูบ่ นที่ดินที่บริ ษทั ฯ เช่าจาก TSTE ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่
สองแห่ง โดยบริ ษทั ฯ ต้องปลดภาระจานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กรู้ ายอื่น ซึ่งในเดือนตุลาคม 2556
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนี้สถาบันการเงินเดิมที่ให้กยู้ ืมได้ลดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสต์รีซีท เงินกูย้ ืมระยะสั้น และสัญญา
ซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า และปรับเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ น Negative Pledge
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บริ ษทั ฯ ได้ขยายกาลังการผลิตโดยดาเนิ นการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2556 และ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวได้มาซึ่ งทรัพย์สิน ซึ่ งหากคานวณขนาดรายการ โดยใช้
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้ม าหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อจาหน่ ายไป
ซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ตอ้ ง
เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาหนังสื อเวียนให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบภายใน 21 วันนับตั้งแต่วนั ที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยสารสนเทศเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ทรัพย์ สินทีไ่ ม่ มตี วั ตน
บริ ษ ัท ฯ มี เ ครื่ อ งหมายการค้า ทั้ง หมด 12 ตราสิ น ค้า โดยบริ ษ ัท ฯ ได้ยื่น จดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้า กับ ส านัก
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. ตราปั งทอง

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า
คุณสมบัติ แป้ งสาเร็ จรู ปสาหรั บทาขนมปั งโฮลวีท มี
ปริ มาณ โปรตีนสูง 13.5-14.5% มีคุณสมบัติเหนียวและ
ยืด หยุ่น ดี ม าก อุด มไปด้ว ยใยอาหาร วิต ามิ น แร่ ธ าตุ
และสารต้านอนุมูลอิสระสาหรับผูท้ ี่รักสุขภาพ
เหมาะสาหรั บใช้ ทา ขนมปั งเพื่อสุ ขภาพ มี คุณค่าทาง
โภชนาสูง

2. ตราปั งแดง

คุ ณ สมบั ติ แป้ งสาลี คุ ณภาพพิ เ ศษสาหรั บ ท าขนมปั ง
มี ป ริ ม าณโปรตี น สู ง 13-14% มี ป ริ ม าณกลู เ ตนสู ง มี
คุณสมบัติเหนียวและยืดหยุน่ ดีมาก ทนทานต่อการนวด
และหมักได้เป็ นอย่างดี ทาให้ขนมปั งที่ ผ ลิ ตออกมามี
ขนาดใหญ่เนื้อละเอียด และเหนียวนุ่ม
เหมาะสาหรับใช้ ทา ขนมปั งชนิดต่างๆ เช่น ขนมปั งแซน
วิส ขนมปั งกะโหลก ขนมปังหวาน ขนมใส่ไส้ต่างๆ
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ
3. ตราปั งเหลือง

แบบ 56-1

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า
คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษสาหรับทาขนมปั ง มี
ปริ มาณโปรตีนสู ง 12.5-13.5% มีคุณสมบัติเหนี ยวและ
ยืดหยุ่นดี ทาให้ขนมปั งที่ ผลิ ตออกมาเหนี ยวนุ่ มและมี
ปริ มาตรดี
เหมาะสาหรับใช้ ทา ขนมปั งไสใส้และโดนัทยีสต์

4. ตราเส้นทอง

คุ ณ สมบั ติ แป้ งสาลี คุ ณ ภาพพิ เ ศษ มี ป ริ ม าณโปรตี น
10-13% ซึ่ ง ขึ้ น อยู่กับความต้อ งการของลู ก ค้า และ
กรรมวิธีการผลิต มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุน่
เหมาะสาหรับใช้ ทา บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป

5. ตราเส้นหยก

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิศษ สาหรั บทาบะหมี่สด
มีปริ มาณโปรตีนสูง 12-13% มีคุณสมบัติดูดซึมน้ าได้ดีมี
ความเหนี ย วและยื ด หยุ่ น ดี ท าให้ เ ส้ น บะหมี่ ที่ ผ ลิ ต
ออกมามี คุ ณ สมบั ติ เ หนี ย วนุ่ ม ยื ด หยุ่ น และสี ส รร
สวยงาม
เหมาะสาหรับใช้ ทา บะหมี่สด และหมี่เกี๊ยว

6. ตราเส้นเหลือง

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ สาหรับทาบะหมี่สด
หรื อแผ่นเกี๊ยว มีปริ มาณโปรตีนสูง 10-12.5% ทาให้เส้น
บะหมี่ที่ผลิ ตออกมามีคุณภาพเหนี ยวนุ่ ม ยืดหยุ่น และ
สี สรรสวยงาม
เหมาะสาหรับใช้ ทา บะะหมี่สด และแผ่นเกี๊ยว

7. ตราลูกกลิ้ง

คุณ สมบั ติ แป้ งสาลี อเนกประสงค์ มี คุ ณภาพพิ เ ศษ มี
ปริ มาณโปรตีนสู ง 10-11% มีคุณสมบัติเหนี ยว ยืดหยุ่น
และดูดซึมซับน้ าได้
เหมาะสาหรับใช้ ทา ขนมได้หลากหลายชนิด อาทิ โดนัท
โรตี คุ กกี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟ
เฟิ ล ซาลาเปา และขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ
รับรองความถูกต้อง........................................................................................
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ
8. ตรากังหัน

แบบ 56-1

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า
คุ ณ สมบั ติ แป้ งสาลี คุ ณ ภาพพิ เ ศษ มี ป ริ ม าณโปรตี น
9-10% มีคุณสมบัติเหนี ยว ยืดหยุ่น และดูดซึ มน้ าได้ใน
ระดับพอเหมาะ
เหมาะสาหรั บใช้ ทา บิ สกิ ต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่ วาฟ
เฟิ ล แพนเค้ก โดนัท เค้ก ขนมสาลี่ และขนมขบเคี๊ ย ว
ประเภทต่างๆ

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

คุณสมบัติ แป้ งสาลี คุณภาพ มี ปริ มาณโปรตี นต่ า 7.58.5% ผ่า นกรรมวิธี ผลิ ต พิ เ ศษ ท าให้เ นื้ อแป้ ง มี สี ข าว
ละเอียด เบา ปริ มาณเถ้าน้อย มีคุณสมบัติเหนี ยวนุ่ มใน
ระดับพอเหมาะ
เหมาะสาหรับใช้ ทา ซาลาเปา เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่
เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่

10. ตราคู่โก๋

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีนสู ง
11-13% มีคุณสมบัติดูดซึ มน้ าได้ดีมาก ทาให้ปาท่องโก๋
ที่ทอดออกมากรอบ ฟู เหนียวพอดี ไม่อมน้ ามัน
เหมาะสาหรับใช้ ทา ปาท่องโก๋

11. ตราหัวใจ

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีนต่ า
7-8% ผ่านกรรมวิธีพิเศษ ทาให้เนื้อแป้ งมีสีขาวละเอียด
เบา ปริ มาณเถ้าน้อย มีคุณสมบัติดูดซึ มน้ า น้ าตาล และ
ไขมันมากกว่าปกติ ช่ วยให้ส่วนผลมเข้ากันได้ดียิ่งขึ้ น
เนื้อเค้กที่ผลิตออกมามีความละเอียดและนุ่มนวลสูง
เหมาะสาหรับใช้ ทา บัตเตอร์เค้ก สปั นจ์เค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก
และเค้กต่างๆ
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ
12. ตรากุลาแดง

แบบ 56-1

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า
คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีนสูง
เหมาะสาหรับใช้ ทา ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

4.2 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมในอนาคต
นโยบายการลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและ/หรื อบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ในอนาคต โดยในอนาคตบริ ษทั ฯ อาจมี การขยาย
ขอบเขตการดาเนินธุรกิจ จึงอาจมีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมขึ้นเพื่อเป็ นการสนับสนุนการดาเนิ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
ซึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายจะส่งกรรมการบริ ษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว เพื่อร่ วมกาหนดนโยบาย
การดาเนินงานให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม
การควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีขอ้ ตกลงกับผูร้ ่ วมลงทุน เช่น กรณี การลงทุนในกิจการ
ร่ วมค้าจะกาหนดจานวนกรรมการซึ่ งเป็ นบุ คคลที่ บริ ษทั ฯ เป็ นผูก้ าหนดโดยใช้สัดส่ วนการถื อหุ ้นเป็ นเกณฑ์กาหนดจานวน
กรรมการที่ จะเข้าไปควบคุมดู แล สาหรั บบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ จะส่ งกรรมการเข้าไปเป็ นตัวแทนมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
คณะกรรมการทั้งหมด หากการดาเนิ นการมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ จะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ก่อน และในกรณี ที่เป็ นการเข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
อีกด้วย
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ที่มีจานวน
สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ
อย่างมีนยั สาคัญ
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก
ที่ต้ งั สานักงานและคลังสิ นค้า

:
:
:

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลี
90/9 หมูท่ ี่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขทะเบียนบริ ษทั
:
0107553000131
โทรศัพท์
:
02-017-9999
โทรสาร
:
02-017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
E-mail Address
:
info@tmill.co.th
Website
:
www.tmill.co.th
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว :
399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาท)
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 399,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
เรี ยกชาระแล้วจานวน 344,706,426 หุน้
เป็ นจานวนเงิน 344,706,426 บาท
(สามร้อยสี่ สิบสี่ ลา้ นเจ็ดแสนหกพันสี่ ร้อยยีส่ ิ บหกบาทถ้วน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี

:

แบบ 56-1
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
โดย
นายอาพล จานงวัฒน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
หรื อ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา 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 จากัด
นายศักดิ์ศรี อาพวัน
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-596-0500 ต่อ 520, 521
E-mail : Center@dir.co.th

ทีป่ รึกษาทางการเงิน

:

ไม่มี

ทีป่ รึกษาหรือผู้จดั การภายใต้ สัญญาการจัดการ : ไม่มี
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบี ยนจานวน 399,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 399,000,000
หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นทุนที่ ชาระแล้วจานวน 344,706,426 หุ ้น คิดเป็ น 344,706,426 บาท โดยบริ ษทั จดทะเบี ยน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นและสัดส่ วนการถือหุ ้นจากทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว ตามที่ ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั มหาชนจากัด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1 บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
2 CHASE NOMINEES LIMITED
3 นายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี
4 นายวิบูลย์ เสรี โยธิน
5 บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
6 นางนุศรา เพียรสุภาพ
7 นางสรัตนา ลือชัยประสิ ทธิ์
8 บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
9 นายวิโรจน์ พึ่งปั ญญาเลิศ
10 นายอินทรัตน์ วงศ์ศรี
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกทีถ่ ือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 0.5%
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่นๆ
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

จานวนหุ้น
237,159,720
10,490,000
5,800,900
3,923,700
3,666,553
2,876,827
2,528,005
2,524,366
2,240,000
2,010,000
273,220,071
71,486,355
344,706,426

สัดส่ วนร้ อยละ
68.80
3.04
1.68
1.14
1.06
0.84
0.73
0.73
0.65
0.58
79.25
20.75
100.00
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แบบ 56-1

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บมจ.น้ าตาลขอนแก่น
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
บจก.ประจวบอุตสาหกรรม
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์
บจก.น้ าตาลราชบุรี
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
นางบุญพร้อม ชินพิลาศ
นางสาวกุลกมล ว่องวัฒนะสิ น
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่นๆ

ปี 2560
จานวนหุ้น
91,301,062
63,818,515
38,000,252
31,299,893
27,206,675
18,169,749
17,788,066
16,027,170
5,402,978
3,960,000
70,652,821

จานวนหุ้นทั้งหมด

383,627,181

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

%
23.82 บมจ.น้ าตาลขอนแก่น
16.65 นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
9.91 บจก.ประจวบอุตสาหกรรม
8.16 นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
7.10 นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์
4.74 บจก.น้ าตาลราชบุรี
4.64 บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
4.18 นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
1.41 นางบุญพร้อม ชินพิลาศ
1.03 นางพัชรี ชินธรรมมิตร
18.36 ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่นๆ
100

จานวนหุ้นทั้งหมด

ปี 2559
จานวนหุ้น
91,301,062
63,818,515
38,000,252
31,299,893
27,206,675
18,169,749
17,448,466
16,027,170
5,402,978
3,978,471
70,973,950
383,627,181

%
23.82
16.65
9.91
8.17
7.10
4.74
4.55
4.18
1.41
1.04
18.43
100.00

หมายเหตุ: ตัวแทนของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) ที่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ฯ มีท้ งั หมด 9 ท่าน ประกอบด้วย
นายปรี ชา อรรถวิภชั น์, นายประภาส ชุติมาวรพันธ์, นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์, ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์, ดร.สุภสร ชโยวรรณ
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์, นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล, นายธนดล สุจิภิญโญ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์

7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ที่มีจานวน
สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ
อย่างมีนยั สาคัญ
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ฯกาหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ฐานะการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)
2. สารองตามกฎหมาย (บาท)
3. กาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย (บาท)
4. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ
หลังหักสารองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)

ปี 2560
105,489,342
5,300,000
100,189,342
61,606,683.54
61.49

ปี 2559
69,503,869
3,500,000
66,003,869
51,320,953.40
77.75

ปี 2558
56,862,794
2,900,000
53,962,794
27,359,984
50.70
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8. โครงสร้ างการจัดการ

*บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติจากัดทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ

หมายเหตุ : อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
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แบบ 56-1

โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.1 คณะกรรมการบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
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
คาชุ่ม

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

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 านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
กรรมการผูม้ ี อ านาจลงนามผูกพัน ตามหนัง สื 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 จานวนสองในหกท่านลงลายมือชื่อร่ วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทและหน้าที่ ในการกาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ ตลอดจนกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่ได้กาหนดไว้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ที่มีต่อบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกากับดูแลให้การดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยมี ร ายละเอี ย ดบทบาทหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
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1. มีหน้าที่ กาหนดเป้ าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
ควบคุม และกากับดูแลการบริ หารการจัดการให้ฝ่ายบริ หารหรื อบุ คคลใดๆ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่
คณะกรรมการกาหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกาไรสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
2. มีอานาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น
โดยสม่าเสมอ
3. มีอานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดาเนิ นงานสาหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสม่าเสมอ และดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนมี
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส
5. มีอานาจติ ดตามผลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนการดาเนิ นงานและงบประมาณการดาเนิ นงานของบริ ษ ัทฯ
ตลอดจนติดตามการดาเนินกิจการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิผล
6. มี อานาจแต่ง ตั้ง มอบหมาย หรื อ แนะนาให้อนุ กรรมการหรื อ คณะท างาน เพื่ อพิ จารณาหรื อ ปฏิ บัติ ในเรื่ องหนึ่ ง
เรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
7. ดาเนินการให้บริ ษทั ฯมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
การจัดการความเสี่ ยง และความเชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงิ น โดยจัดให้มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ ิดตามและ
ดาเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
9. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ
10. มี อ านาจพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ เ รื่ อ งใดๆ ที่ จ าเป็ น และเกี่ ย วเนื่ อ งกับ บริ ษ ัท ฯ หรื อ ที่ เ ห็ น ว่า เหมาะสมและเพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ ในการกากับดูแลให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการเกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. เป็ นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. กากับ ติดตาม ดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้
3. การลงคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ข้าง
เท่ากัน
4. เป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (หรื อเลขานุการคณะกรรมการเรี ยกประชุมโดยคาสัง่ ของประธานกรรมการ)
5. ทาหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
6. เสริ มสร้างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จากัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งให้นางแววตา เนตร์ พนั ธ์ ดารงตาแหน่ งเป็ น
เลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2558 เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบและดูแลงานในส่ วนของเลขานุการบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
มาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่ รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และส่ งสาเนารายงานดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดู แลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่ วนที่ รับผิ ดชอบต่อหน่ วยงานกากับ ดู แลให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ
4. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั
5. ให้ข่าวสารข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อประกอบการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการ ตลอดจนให้คาปรึ กษาแนะนาแก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการปฏิ บตั ิตามข้อบังคับ กฎหมาย และ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
6. จัดให้มีคาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
7. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศและกาหนด
8. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และไม่กระทาการใดอันขัดหรื อแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
ในกรณี ที่เลขานุ การบริ ษ ทั พ้นจากตาแหน่งไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั คนใหม่
ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการคนเดิมพ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
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8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจานวนทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1 ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
2 นางสาวสุรางค์รัตน์
จงประสพทรัพย์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายโรงงาน
3 นางแววตา
เนตร์พนั ธ์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
4 นางสาวมศารัศม์
พุฒิพีรวิทย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขาย
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจและหน้าที่ เกี่ ยวกับการบริ หารบริ ษทั ฯ ตามที่ คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริ หาร
บริ ษทั ฯตามแผนงานหรื องบประมาณที่ ไ ด้รับ อนุ มตั ิ จ ากคณะกรรมการอย่างเคร่ ง ครั ด ซื่ อสัต ย์สุ จริ ตและระมัดระวัง รั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้ อย่างดีที่สุด
สรุปขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ าคัญของกรรมการผู้จดั การ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั ฯ
2. ดาเนิ นการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการและ /
หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นผูร้ ั บมอบอานาจของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ฯให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
ทุกประการ
4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่ นปฏิ บตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสื อมอบอานาจฉบับนี้ และ/หรื อให้
เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ฯ กาหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่วา่ ภายใน
และภายนอกบริ ษทั ฯ
6. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิ จการของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งกาหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทาสัญญาดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดาเนิ นการ ตามปกติโดยตั้งงบประมาณไว้ของบริ ษทั ฯ เช่น การติดต่อ
เรื่ องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกิน 1,000,000 บาท
8. พิจ ารณาจัด สรร เงิ น บ าเหน็ จ เงิ นรางวัล หรื อ ผลตอบแทนต่ า งๆ ซึ่ งได้รับ อนุ มตั ิ จ ากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
แก่พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้บริ ษทั ฯ
9. มีอานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการพ้นจาก
การเป็ นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิ นโบนัส รวมถึงสวัสดิ การ เกี่ ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ฯยกเว้น
พนักงานระดับผูบ้ ริ หาร
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10. มี อานาจออกคาสั่ง ระเบี ยบ ประกาศ บันทึ ก เพื่อ ให้การปฏิ บัติงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจและ/หรื อการมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่
ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรื อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
8.3 สถิตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จาเป็ น การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีการพิจารณาติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ น
ประจา บริ ษทั ฯ จัดให้มีการจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ
ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการมีหน้าที่จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการสามารถอภิปรายและ
ให้ความเห็ นในประเด็นปั ญหาสาคัญได้อย่างทัว่ ถึง รวมทั้งให้มีการจดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็ นลายลักษณ์
อักษร และจัดเก็บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ่านการรั บรองจากคณะกรรมการ เพื่ อให้ค ณะกรรมการและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ งสามารถ
ตรวจสอบได้
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะมีการเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่ เกี่ ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับจานวนองค์ประชุมคณะกรรมการว่า
จะต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงนับเป็ นองค์ประชุม
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับข้อมูลที่ เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่ อง และทันเวลาก่อนการประชุม
ทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั สามารถติดต่อเลขานุ การบริ ษทั ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่ ให้คาปรึ กษาแก่
คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
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ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั ในคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 ดังนี้
ลาดับ

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

รายชื่อ

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

คณะกรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

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

12/12
9/12
12/12
11/12
10/12
3/12

4/4
4/4
3/4
-

อรรถวิภชั น์
ชุติมาวรพันธ์
วนาวิทย
ชุติมาวรพันธ์
เดชวิทกั ษ์
ชโยวรรณ
ชินธรรมมิตร์
ว่องไววิทย์
คาชุ่ม
เจนลาภวัฒนกุล
สุจิภิญโญ
ชินธรรมมิตร์

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
1/1
1/1
1/1
-

การเข้ าร่ วมประชุ ม
ผู้ถือหุ้น
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้กาหนดวงเงินรวมสูงสุดสาหรับค่าตอบแทนและ
โบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารในปี 2560 และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผถู ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นค่าตอบแทน ซึ่ งในปี 2560 ได้รับ
การอนุมตั ิ จานวน 13,902,000 บาท ซึ่ งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และโบนัส
กรรมการ ดังนี้
อัตราค่ าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ตาแหน่ ง
ค่ าตอบแทนรายเดือนปี 2560
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
35,000
กรรมการบริ ษทั
25,000
คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
10,000
กรรมการตรวจสอบ
5,000
กรรมการบริ หาร
20,000
ค่าเบี้ยประชุม
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5,000 บาท/คน/ครั้ง
รับรองความถูกต้อง........................................................................................
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เงินโบนัสกรรมการ
เงินโบนัสกรรมการขึ้นกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีมติให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรเงินโบนัสแก่กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสม
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของกรรมการแต่ละท่านประจาปี 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ
บริษทั
ตรวจสอบ
กาหนด
ค่าตอบแทน

โบนัส

1

คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร

300,000

2

ดร.สุภสร ชโยวรรณ

กรรมการ

300,000

3

คุณชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

กรรมการ กรรมการบริ หาร

300,000

150,000

4

คุณณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กรรมการ กรรมการบริ หาร

300,000

150,000

5

นายเอนก คาชุ่ม

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

300,000

60,000

6

นายสมชัย วนาวิทย

กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

300,000

120,000

210,000

7

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

300,000

60,000

180,000

8

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์

ประธานกรรมการบริ ษทั

420,000

210,000

9

นายธนดล สุจิภิญโญ

กรรมการ กรรมการบริ หาร

300,000

150,000

10

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

กรรมการ กรรมการบริ หาร

300,000

150,000

11

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

300,000

12

ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริ หาร

300,000

รวม

3,720,000

150,000
5,000

5,000

5,000

150,000

180,000

150,000
150,000

240,000

15,000

1,980,000

รวม

450,000
455,000
450,000
450,000
545,000
630,000
540,000
630,000
450,000
450,000
455,000
450,000
5,955,000

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

เงินเดือนรวม
ค่าโทรศัพท์และค่าเสื่ อมรถยนต์
โบนัสรวม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

ปี 2559
ปี 2560
จานวนกรรมการ จานวนกรรมการ จานวนกรรมการ จานวนเงิน (บาท)
บริหารและผู้บริหาร บริหารและผู้บริหาร บริหารและผู้บริหาร
(ราย)
(ราย)
(ราย)
10
16,452,000
10
16,586,484
10
108,333
10
99,667
10
6,684,000
10
9,901,798
10
172,422
10
174,444
10
28,362
10
30,309
10
10
23,445,117
26,792,702

หมายเหตุ :

 “ผูบ้ ริ หาร” ในที่น้ ี หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สี่ รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริ หารรายที่สี่ทุกราย ตามนิ ยามในประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นับจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา มีผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการฝ่ ายโรงงาน, ผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี , ผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการฝ่ าย
ขาย, ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขาย

 บริ ษทั ฯ และพนักงานของบริ ษทั ฯ ร่ วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2551 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 2 และเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

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

:
:
:
:

มีรถประจาตาแหน่ง พนักงานขับรถ และค่าน้ ามันรถ
มีรถประจาตาแหน่งและค่าน้ ามันรถ
มีรถประจาตาแหน่งและค่าน้ ามันรถ
มีรถประจาตาแหน่งและค่าน้ ามันรถ

บุคลากร
ณ 31 ธันวาคม 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีจานวนพนักงานโดยไม่นบั รวมกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารสี่ รายแรก
ต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา สามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงานได้ดงั ต่อไปนี้
ลาดับ
สายงาน
ณ 31 ธ.ค. 2559
ณ 31 ธ.ค. 2560
1
ผลิตและซ่อมบารุ ง
43
54
2
QA และ R&D
13
12
3
4
5
6
7
8

สานักงาน
บัญชี
การเงิน
ขายและการตลาด
คลังสิ นค้า
เลขานุการ

11
7
5
9
20
3

13
7
5
9
22
6
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ลาดับ
สายงาน
9
สานักกรรมการผูจ้ ดั การ
รวม
ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ
ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2559
2
114

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

ณ 31 ธ.ค. 2560
2
130

ปี 2560
25,808,131
13,722,654
3,349,487
850,072
2,024,500
45,754,844

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของพนักงานทุกคนให้มีความรู ้ความสามารถ ส่ งเสริ มการ
พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้มีความเป็ นเลิศ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือปั จจัยสาคัญ
ในการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็ จ การตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ นั้น เห็นได้จากพันธะกิจ
ข้อที่ 2 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งระบุไว้วา่ บริ ษทั ฯ มุ่ง “ส่ งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้”
บริ ษทั ฯ ได้มีการวางแผนการฝึ กอบรมประจาปี ให้แก่ พนักงานแต่ละแผนกต่างๆกันไปตามความจาเป็ นและความ
เหมาะสมและเสริ มหลักสู ตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพต่างๆ ให้กบั บุคลากร โดยฝ่ ายสานักงานจะขออนุ มตั ิ แผนการฝึ กอบรม
ดังกล่าวจากกรรมการผูจ้ ดั การ วิธีการฝึ กอบรมมีท้ งั การบรรยายในชั้นเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ รวมไปถึงมีวิธีการประเมินผลไว้
อย่างชัดเจ ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึ กอบรมที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้นนั้นมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิบตั ิการได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริ ษทั ฯ
กาหนดไว้ และนาไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น อาทิ เช่น หลักสูตรความรู ้พ้ืนฐาน GMP/HACCP/ISO22000 และ
สุขลักษณะส่วนบุคคล และหลักสูตรการวิเคราะห์จุดอันตรายในกระบวนการผลิตแป้ งสาลี เป็ นต้น

รับรองความถูกต้อง........................................................................................
45

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

9.การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ ต่อการดาเนินธุรกิจให้มีความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ด้วยการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ ดี โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ จริ ยธรรมทางธุรกิจ สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนาไปใช้เป็ นแนวทางใน
การปฏิ บตั ิงานต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน ซึ่ งได้มีประกาศและสื่ อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ ไว้ในเว็ปไซต์
ของบริ ษทั ฯ (www.tmill.co.th) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง มีความรู ้ ความเข้าใจใน
หลักการกากับดูแลกิจการเป็ นไปในทิศทางเดียวกันด้วยการยึดมัน่ ต่อความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริ ยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเชื่อมัน่ ว่า นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่
การเป็ นบริ ษทั ชั้นนาที่มีความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุ ง
นโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็ น
ปั จจุบนั โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังต่อไปนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความรับผิดชอบในการบริ หารงานบริ ษทั ฯ
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคานึงถึงสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นและรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นสาคัญ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ มีสิทธิข้ นั พื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
 สิ ทธิในการซื้อขายหรื อโอนหุน้
 สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
 สิ ทธิในการมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
 สิ ทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
 สิ ทธิในการรับเงินปั นผล
 สิ ทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ
 สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งหรื อถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล
 สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
 สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนวาระต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ
 สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการส่งคาถามล่วงหน้า
 สิ ทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
 การอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงได้อย่างเต็มที่
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การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09:00-11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ื อหุ ้นคณะกรรมการได้จดั ทาเป็ นหนังสื อนัดประชุ ม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ ง
ให้ผูถ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนังสื อมอบฉันทะสาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่อาจมาร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดย
จัดส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่ อนวันประชุ ม และทาการโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุ มใน
หนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และหรื อตามที่กฎหมายกาหนด
บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมพนักงานไว้
ต้อนรับและให้การดูแล การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร การจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นที่มอบ/
ได้รับมอบฉันทะ การจัดอาหารว่างเพื่อรับรองผูถ้ ือหุ ้นที่รอเข้าร่ วมประชุม การลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงโดยการใช้ระบบ
Barcode ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้น สามารถลงทะเบี ยนเข้า ร่ วมประชุ ม ได้ล่ว งหน้า 2 ชั่วโมงก่ อนการเริ่ ม ประชุ ม และได้จัดเตรี ยมบัต ร
ลงคะแนนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างครบถ้วนตามวาระ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ คณะผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี ได้เข้าร่ วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของ
ผูถ้ ือหุน้ โดยมีประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ ม ทั้งนี้ ก่อนเริ่ มการประชุมประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ น
ผูช้ ้ ีแจงจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และชี้แจงต่อผูถ้ ือหุ ้นให้ทราบถึงสิ ทธิ ตามข้อบังคับ การดาเนิ นการ
ประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระ
แยกออกจากกัน การประกาศผลคะแนน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยประธานและได้เชิ ญผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเป็ นตัวแทนของ
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูส้ งั เกตุการณ์และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
ประธานได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผูถ้ ือหุ ้นไว้ โดยได้กาหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่าง
เหมาะสมในการลงคะแนน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน เช่น การเสนอ
ความคิ ด เห็ น การซัก ถาม การร่ ว มอภิ ป ราย เป็ นต้น โดยบริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ค าถามและการตอบข้อ ซัก ถามอย่า ง
ตรงไปตรงมาและมีความโปร่ งใส ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งคาถามและคาตอบของผูถ้ ือหุ ้นไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระของการประชุมทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จดั ให้มีการบันทึกการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดของกรรมการ คณะผูบ้ ริ หาร เลขานุการ และผูส้ อบบัญชีที่
เข้าร่ วมประชุ ม การแจ้งคะแนนทุ กวาระ และข้อซักถาม การตอบข้อซักถาม และข้อคิ ดเห็ นที่ สาคัญ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และจัดส่งรายงานประจาปี พร้อมสาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ได้อนุมตั ิแล้ว พร้อมกับสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมตั ิงบดุล การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
ไปยังนายทะเบี ยนบริ ษทั มหาชนจากัด รวมทั้งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ด้วย
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ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ที่ระดับคะแนน 100
คะแนน จาก 100 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ (5 ดาว)” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Annual General
Meeting : AGM) จากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย

2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ซึ่ งรวมถึงผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นชาวต่างชาติ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเที ยมและเป็ นธรรม โดยผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยจะได้รับการคุม้ ครอง
สิ ทธิจากการกระทาที่เป็ นการเอาเปรี ยบไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
บริ ษทั ฯ ได้จัดการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเมื่ อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09:00-11:00 น. ณ ห้องประชุ มชั้น 4
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมเอกสารแนบประกอบการประชุมให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ข. (บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ อง การกาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็ นทั้งรู ปแบบทัว่ ไป และรู ปแบบที่ผู ้
ถื อหุ ้นสามารถกาหนดทิ ศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น โดยผูถ้ ื อหุ ้น สามารถมอบฉันทะให้กับบุ คคลหนึ่ ง หรื อ
กรรมการอิสระที่ บริ ษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูลไว้เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงแทนได้ โดยหนังสื อมอบฉันทะที่ ผถู ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมา
ลงคะแนนเสี ยงแต่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ ทางบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการติดอากรแสตมป์ นั้นเอง
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การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 มีกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 12 ท่านจากทั้งหมด
12 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งเลขานุการบริ ษทั นอกจากนี้ยงั มีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมด้วย
ประธานได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั ฯ ชี้แจงจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่ มาด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และชี้ แจงต่อ
ผูถ้ ือหุ ้นให้ทราบถึงสิ ทธิ ตามข้อบังคับ การดาเนิ นการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น วิ ธีการ
ออกเสี ยงลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน การประกาศผลการนับคะแนนเสี ยง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้
ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในการลงคะแนนเสี ยงซึ่งกาหนดให้หนึ่ งหุ ้นคือหนึ่ งคะแนนเสี ยง และการลงคะแนนเสี ยงให้ทา
โดยเปิ ดเผย โดยบริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมบัตรลงคะแนนเสี ยงไว้ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นครบทุกวาระ สาหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ได้
ให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผูถ้ ือหุน้ เป็ นรายบุคคล
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่ งครัด และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นจากที่ได้กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ ประธานเป็ นผูค้ วบคุมการประชุมและเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และข้อซักถาม
อย่างเพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีบตั รลงคะแนนโดยแจกบัตรลงคะแนนให้กบั ผู ้
ถือหุ ้น เมื่ อผูถ้ ื อหุ ้นได้ลงคะแนนเสี ย งแล้ว บริ ษทั ฯ ได้จัดให้มีการนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้
รับทราบ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สมัครเข้าทาหน้าที่ตรวจนับ สังเกตุการณ์ และยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสี ยงใน
วาระต่างๆ ซึ่งเป็ นอย่างเปิ ดเผยและถูกต้อง โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็ นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบใน
ภายหลัง รวมถึงได้มีการบันทึกมติที่ประชุมทั้งจานวนคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละวาระ ตลอดจน
บันทึกข้อซักถาม การตอบคาถาม และการแสดงความคิดเห็นของที่ประชุม ทั้งยังจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ อ
วีดีทศั น์ไว้ดว้ ย
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปิ ดเผยรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ด้วย เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมถึงได้กาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ หรื อนาข้อมูลของบริ ษทั ฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการให้ความรู ้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษทั ฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในการดูแลและการปฏิบตั ิต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน
ทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริ ษทั (กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน) และผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง
เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นสิ ทธิที่กาหนดโดยกฎหมายหรื อโดยข้อตกลงที่ทาร่ วมกัน รวมถึงความ
รับผิดชอบร่ วมกันต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุ รกิจที่ดีให้แก่
บริ ษทั ฯ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจนเป็ นการสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดีระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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3.1 ผูถ้ ือหุ ้น/ นักลงทุน บริ ษทั ฯ ให้ความสา คัญกับผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และคานึ งถึงการสร้างมูลค่าของ
ธุรกิจในระยะยาว เพื่อประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยเน้นการสร้างผลกาไรจากการดาเนิ นงานและการแบ่งปั นผลกาไร (เงินปั นผล) ที่
เป็ นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างความมัน่ ใจในการลงทุนและเพิม่ ความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ฯ โดยยึดมัน่ การปฏิบตั ิงานบนพื้นฐาน
ของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.2 ลูกค้า / ผูบ้ ริ โภค : บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน จึงมุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้าและบริ การให้ดีข้ ึน
รวมทั้งเคารพในการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและจริ ยธรรมทางการค้าอย่างเคร่ งครัด ไม่กระทาการใดอันเป็ นการเอารัดเอาเปรี ยบ
ผูบ้ ริ โภค ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และกฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้า บริ ษทั ฯ ได้วางระบบที่เป็ นมาตรฐานและ
น่าเชื่อถือได้สาหรับการทาธุรกรรมทางการค้ากับลูกค้า ใส่ใจในการบริ การทั้งก่อนและหลังการขาย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้พฒั นา
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าและประชาชนผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของผูบ้ ริ โภค เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม โดยคานึ งถึงความปลอดภัยทางด้านสุ ขภาพจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ อาทิ การเลือกใช้เครื่ องจักรของยี่ห้อบูลเลอร์
(Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การขนส่งแป้ งด้วยรถเบ้าท์ เพื่อลดการใช้ถุงทอกระสอบ
3.3 คู่คา้ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับคู่คา้ ซึ่ งถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน โดยบริ ษทั ฯ
ยึดถือจรรยาบรรณในการดา เนิ นธุรกิ จกับคู่คา้ คู่สัญญา โดยจะปฏิ บตั ิกบั คู่คา้ อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการค้า ที่เป็ นธรรม
และการดาเนินงานอย่างโปร่ งใส ประสานประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และคู่สญ
ั ญาด้วยความยุติธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้
3.4 คู่แข่ง บริ ษทั ฯ ยึดถือการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรม โดยยึดหลักการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่ งใสและส่ งเสริ ม
การค้าเสรี บริ ษทั ฯ กาหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ดีในการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการ
แข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริ ต รวมถึงไม่ใช้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จที่จะทาลาย
ชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาจนถึงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับคู่แข่ง
ทางการค้า
3.5 เจ้าหนี้ บริ ษทั ฯ เคารพและปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ การค้า และสถาบันการเงินอย่างเคร่ งครัด โดยปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนด และเงื่อนไขทางการเงินที่กาหนดไว้ร่วมกัน เปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นความจริ ง รวมถึงไม่ปกปิ ดข้อมูลหรื อ
ข้อเท็จจริ งอันจะทาให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีไว้วา่ หากในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถปฏิ บตั ิตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าวร่ วมกัน ตลอด
ระยะเวลาที่ผา่ นมาจนถึงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีเหตุผิดนัด/ ผิดสัญญา หรื อข้อพิพาทใดๆ กับเจ้าหนี้
3.6 พนักงาน บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและส่ งเสริ มคุ ณภาพของบุคลากร เนื่ องจากพนักงานถื อเป็ น
ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดขององค์กร คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
ให้เป็ นมาตรฐานสากล จัดให้มีกระบวนการที่เป็ นระบบ นับตั้งแต่ข้ นั ตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน การเลื่อนระดับ การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับ
อย่างเป็ นธรรม บนพื้นฐานของการประเมินการปฏิบตั ิงานตาม KPI รายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มการทางานอย่างเป็ นสุขปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
3.7 สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการดาเนิ นธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อมมีการดาเนินงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริ ยธรรมและคุณธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการดาเนิ นธุรกิจด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม เสมอภาค และไม่เอารัดเอาเปรี ยบสังคม ชุมชนและ
สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน และไม่ทาการใดๆ ที่ขดั หรื อผิดกฎหมาย นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้มีการสื่ อสารและ
อบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจในด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝั งจิ ตสานึ ก
ด้านสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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การแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด
บริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการรับรองโครงการแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบาย
ต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ห้ามการติดสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมต่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการประเมินและ
ทบทวนความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ทั้งนี้หากมีการฝ่ าฝื นการกระทาใดๆ อันเป็ นการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ หรื อให้ความร่ วมมือกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรี ยน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
กฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน โดยสามารถผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดงั นี้
จดหมาย :
เลขานุการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
90/9 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
02-017-9999 ต่อ 200 (เลขานุการบริ ษทั ฯ)
แฟ็ กซ์ :
02-017-9999
เว็บไซต์ :
www.tmill.co.th
อีเมล์ :
weawta@tmill.co.th
สาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนหรื อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารได้โดยตรง
ทางอีเมล์ในระบบของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทาผิด โดยจะเก็บรั กษาความลับของผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องในการสื บสวนสอบสวนต่อการกระทาอันเป็ นการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับแจ้งข้อร้องเรี ยน และไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทาผิดในรอบปี ที่ผา่ นมา
ช่ องทางการติดต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ มีความประสงค์จะติ ดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถร้องเรี ยน
โดยผ่านช่องทางอีเมล์ weawta@tmill.co.th ทั้งนี้บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายในการปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บ
รักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยบริ ษทั ฯ จะนาเรื่ องที่ได้รับการร้องเรี ยนเข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบข้อมูล
และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่ อสารและ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กบั นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่ อมวลชน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างเท่า
เที ยมและเป็ นธรรม ผ่านสื่ อด้านต่าง ๆ เช่ น เอกสารเผยแพร่ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและแถลงข่าวต่างๆ
รวมถึงการเผยแพร่ ขอ้ มูลทางเว็ปไซต์ อีเมล์ เป็ นต้น
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นักลงทุนสัมพันธ์ : บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
90/9 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
02-017-9999 ต่อ 200 (เลขานุการบริ ษทั ฯ)
แฟ็ กซ์ :
02-017-9999
เว็บไซต์ :
www.tmill.co.th
อีเมล์ :
weawta@tmill.co.th
บริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้เจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์เข้าร่ วมสัมมนาหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอ โดยในปี 2560 เจ้าหน้าที่ นักลงทุ นสัมพันธ์ได้เข้าร่ วมสัมมนาในหลักสู ตรต่าง ๆ จัดโดยส่ วนงานพัฒนานักลงทุ น
สัมพันธ์ ฝ่ ายพัฒนาธรรมภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงิ นและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมู ลที่ สาคัญที่ มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
กับ บริ ษทั ฯ ทั้ง หมดได้รับ ทราบข้อมู ลอย่า งเท่ าเที ย มกัน โดยมี ก ารเผยแพร่ ข ้อมู ล สารสนเทศของบริ ษทั ฯ ต่ อผูถ้ ื อ หุ ้น และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.tmill.co.th
 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ ที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
 บริ ษทั ฯ เผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านทาง เวบไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยมีการดูแล
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
 คณะกรรมการรายงานผลการปฏิ บัติ ต ามนโยบายก ากับ ดู แ ลกิ จ การผ่า นทางแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงาน
ของ ผูส้ อบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
 คณะกรรมการมีการเปิ ดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของ
การประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในแต่ละปี ผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
 เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเรื่ องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีการเปิ ดเผยข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้ (1) นโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธุ รกิ จ (2) ลักษณะการประกอบธุ รกิ จ (3) ปั จจัยความเสี่ ยง (4) ทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุ รกิ จ (5) ข้อพิพาททาง
กฎหมาย (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ ้น (8) โครงสร้างการจัดการ (9) การกากับดูแล
กิจการ (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม (11) การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง (12) รายการระหว่างกัน (13)
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ (14) การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
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 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 กรรมการและผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเองและ
บุคคลที่ เกี่ ยวข้องต่อประธานกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปิ ดเผยข้อมูลให้กรรมการทุกท่าน
ทราบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
 คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึงระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบตั ิงาน
การดาเนินงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ
ในการปกป้ องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ ้นและสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อยู่เสมอ กาหนดระเบี ยบปฏิ บตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษร มีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
ทุกหน่วยงงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้
 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปั จจัยความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริ หารจัดการการเงิน การดาเนินงาน การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และการปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ
โดยพิจารณาถึงโอกาสและระดับความรุ นแรงของผลกระทบ กาหนดมาตรการในการป้ องกันแก้ไข การดูแล และการติดตามผล
โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่ ในการประเมินความเสี่ ยงและนาเสนอแผนงานการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่สื่อสารกับ
บุคคลภายนอก ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญให้ประชาชนทราบ
 เผยแพร่ สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทัว่ ถึง
 ชี้แจ้งกรณี ที่มีข่าวลือหรื อข่าวสารต่างๆ
 การเปิ ดเผยในเชิงส่งเสริ มที่ไม่มีเหตุอนั ควร
 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม
โปร่ งใส และเป็ นธรรม
 การดาเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยจัดให้มี
ช่องทางเพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้
โทรศัพท์ : 02-017-9999 ต่อ 200
โทรสาร : 02-017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
Email
: waewta@tmill.co.th
Website : www.tmill.co.th
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดให้บุคคลผูม้ ีอานาจในการให้ขอ้ มูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
 บริ ษทั ฯได้กาหนดให้บุคคลที่มีอานาจในการประสานงานการเปิ ดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contact Person)
ดังนี้
 การเปิ ดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จาหน่ายไป ซึ่ งสิ นทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง กาหนด
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูส้ อบบัญชี การย้ายที่ต้ งั สานักงานใหญ่ รายงานการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปั นผล โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
 การเปิ ดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจาปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
 การให้ขอ้ มูลข่าวสารทัว่ ไปสาหรับการบริ หารองค์กรกับสื่ อสารมวลชน โดยกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าที่ใน
การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการองค์กรต่อสื่ อสารมวลชน
 กาหนดบุคคลผูป้ ระสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนดให้ เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน
 ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก าหนดให้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท
เป็ นผูป้ ระสานงาน เป็ นผูป้ ระสานงาน
กิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์
กิจกรรมบริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน “Opportunity Day” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ แก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่ อมวลชน และผูท้ ี่สนใจที่มา
ร่ วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้มีการจัดกิ จกรรมในช่วงเวลาหลังจากการประกาศงบการเงิ นทุก ๆ ไตรมาส
โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมนี้ อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลที่ ผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุนสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่
เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.tmill.co.th) และเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 กิจกรรมเยีย่ มชมการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน “Company Visit” บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสจัดกิจกรรมดังกล่าว
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ แก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่ อมวลชน และผูถ้ ือ
หุ ้นที่ สนใจที่มาร่ วมงาน ได้รับทราบข้อมูลการบริ หารงาน และการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างผูบ้ ริ หารและผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม อีกทั้งยังเป็ นการสร้างความมัน่ ใจ ความเชื่อมัน่ ความประทับใจและความภาคภูมิใจในการ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ นาไปสู่การขยายฐานผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนในอนาคต

ทั้งนี้ ในตลอดปี บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์จากบริ ษทั หลักทรัพย์ต่าง ๆ นัดเข้าพบผูบ้ ริ หาร
หรื อฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ โดยในรอบปี ที่ผา่ นมานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้ออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.tmill.co.th)
 กิ จกรรม “mai FORUM 2017” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สมาคมสมาชิ กบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอไอ ร่ ว มกับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์เ อ็ ม เอไอ ได้จัด กิ จ กรรม mai FORUM 2017 ณ เซ็ น ทารา แกรนด์ แอท เซ็ น ทรั ล เวิร์ ล
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ให้กบั นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
สื่ อมวลชน และผูท้ ี่สนใจ ได้รับทราบช้อมูลของบริ ษทั ต่าง ๆ ตลอดจนทราบถึงนโยบาย แนวทาง และผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา
ของบริ ษ ัทนั้น ซึ่ ง ภายในงานได้มีกิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การลงทุ น อาทิ เ ช่ น การออกบู ้ธแสดงข้อมู ลและสิ น ค้าของบริ ษ ัท
จดทะเบียน การสัมมนาด้านการลงทุน กิจกรรม Opportunity Day เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่ งได้รับการ
ตอบรับเป็ นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่สนใจเป็ นจานวนมาก
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 กิจกรรมเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านช่องทางอื่น ๆ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการแนะนาบริ ษทั การให้ขอ้ มูลผลการ
ดาเนิ นงาน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับสื่ อมวลชนในช่ วงที่ มีข่าวสารที่ มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อบริ ษ ทั ฯ เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกส่วน และผูท้ ี่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่ องผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น
หนังสื อพิมพ์ การเผยแพร่ ผา่ นรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ การเป็ นวิทยากรรับเชิญในการเสวนาต่างๆ เป็ นต้น
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกาหนดนโยบาย และทิศ
ทางการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในด้านต่าง ๆ การติดตามดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่
(Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์ มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
บริ ษทั ฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจานวน 12 ท่าน รายละเอียด
เป็ นดังนี้
สถานะ
กรรมการที่เป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุน้
กรรมการอิสระ
รวม

กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร
1
1

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

กรรมการตรวจสอบ

รวม

7
1
8

3
3

8
4
12

บริ ษทั ฯ มีกรรมการอิสระที่เป็ นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 25 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมี
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้นบริ ษทั ฯ มีกรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการทั้งหมด บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ โดยไม่ให้บุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใดมีอานาจในการตัดสิ นใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรื อกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิภาพและสร้างกลไก
การถ่วงดุล นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างการจัดการที่ชดั เจนตามที่แสดงไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีการแบ่งแยกสาย
งานบังคับบัญชาที่ชดั เจน มีการกระจายอานาจในการบริ หารงานและการตัดสิ นใจลงไปในฝ่ ายต่างๆภายในบริ ษทั ฯ ตามความ
เหมาะสม เพื่อไม่ให้อานาจในการตัดสิ นใจและการบริ หารงานอยูท่ ี่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผูเ้ ดียว
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริ หาร
(หมายเหตุ : ได้แสดงรายละเอียดคณะกรรมการแต่ละชุดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ.
2535 โดยกรรมการและกรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระสามารถ
เลือกตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้กาหนดให้กรรมการอิสระแต่ละคนดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่ องได้ไม่เกิน
9 ปี
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานเป็ นประจาอย่างน้อยคราวละ 3 เดือน และอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น ในการประชุ มฯ ประธานกรรมการซึ่ งทาหน้าที่ เป็ นประธานในที่ ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยในบางวาระอาจมีผบู ้ ริ หารระดับสู งหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเข้า
ร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯให้ถือมติของเสี ยงข้าง
มาก โดยให้กรรมการหนึ่ งคนมี หนึ่ งเสี ยง โดยกรรมการที่ มี ส่วนได้เ สี ยจะไม่ เข้า ร่ วมประชุ มและ/หรื อไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น และถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ทั้งนี้ กรรมการจะเข้าร่ วมประชุมทุกครั้งนอกจากมีเหตุจาเป็ น ซึ่ งจะแจ้งเลขานุการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า บริ ษทั ฯ
จัดทารายงานจานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจาปี และบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้เลขานุการบริ ษทั ฯ
จัดทาตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อยืนยันกาหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา
สถานที่ และวาระการประชุ ม โดยจัดส่ งล่ว งหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุ การคณะกรรมการจะเป็ นผูร้ วบรวมเอกสาร
ประกอบการประชุ มจากฝ่ ายจัดการเพื่อจัดส่ งให้คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลที่ เพียงพอต่อการ
ตัดสิ นใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ โดยเลขานุ การคณะกรรมการจะเป็ นผูบ้ นั ทึ กประเด็นในการ
ประชุมเพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุมที่ มีเนื้ อหาสาระครบถ้วน เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนาม ตลอดจนมีระบบการ
จัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็ นความลับ
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะมีการเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่ เกี่ ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับจานวนองค์ประชุ มคณะกรรมการ
ว่าจะต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงนับเป็ นองค์ประชุม
(หมายเหตุ : ได้แสดงรายละเอียดสรุ ปการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ)
การรายงานข้ อมูล
1. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไปต่อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนโดยทัว่ ไป
อย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง โปร่ งใส และตรวจสอบได้ มี การอธิ บายอย่างมี เหตุผลทั้งในด้านนโยบาย ผลการดาเนิ นงาน
แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสาเร็ จและอุปสรรคของกิจการ
2. คณะกรรมการมีความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชี
3. คณะกรรมการได้จดั ทารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานทางการ
เงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจาปี ควบคู่กบั งบการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
 ข้อกาหนดของกฎหมายที่ กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการจัดทางบการเงิ น เพื่อแสดงถึ งฐานะ
การเงิน และผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาที่เป็ นจริ ง และสมเหตุสมผล
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการจัดการให้มีขอ้ มูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเพื่อจะดารง
รักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และเพื่อให้ทราบถึงปั ญหา อุปสรรค และป้ องกันไม่ให้เกิ ดการทุจริ ต หรื อมีการดาเนิ นงานที่
ผิดปกติ
 ให้คายืนยันว่าบริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทางบการเงินของบริ ษทั ฯ
รับรองความถูกต้อง........................................................................................
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การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอืน่
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ โดย
พิจารณาถึงประสิ ทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริ ษทั อย่างรอบคอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการให้เวลาใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ในบริ ษทั ฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบายกาหนดจานวนบริ ษทั ที่กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การสามารถไปดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดี ตามหลักการกากับดูแลกิจการของหน่วยงานกากับดูแล เช่น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 การดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการบริ ษทั ฯ นั้น กรรมการแต่ละคนควรดารงตาแหน่งกรรมการใน
บริ ษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
 การดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีแนวทางให้ปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ข้อกาหนดหรื อกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานกากับอื่นที่
เกี่ยวข้อง
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง ในการทาหน้าที่พิจารณาและนาเสนอนโยบาย แผนงาน
และผลการดาเนินงานด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทั้ง
ปั จจัยภายนอกและภายในที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญและทันต่อสถานการณ์ เช่น ความ
เสี่ ยงด้านการเงิ น ความเสี่ ยงด้านการปฏิ บตั ิการ ความเสี่ ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงจาก
นโยบายภาครัฐ ความเสี่ ยงจากการบริ หารจัดการลูกหนี้ ความเสี่ ยงจากการบริ หารจัดการทรัพย์สิน ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงปั จจัย
ด้านต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อกาหนดมาตรการและแผนงานในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและการลดความเสี่ ยง การดูแลติดตามความ
เสี่ ยง ตลอดจนการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและรายงานความเสี่ ยงนั้นอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่
อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ ในอนาคตและเพื่อความเสี่ ยงนั้นๆ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
การประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ การประเมินผลกรรมการชุดย่อย และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคในระหว่างปี ที่ผ่านมา และเพื่อให้การ
ทางานของคณะกรรมการมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อช่ วยในการสร้างและปรับปรุ งความสัมพันธ์
ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการ รวมถึ งแนวทางการปรั บปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยใช้
แบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีหัวข้อการประเมินผล
เช่น โครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายของกรรมการ การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยการพัฒนาความรู ้
กรรมการ การเตรี ยมตัวก่อนเข้าประชุม ความเหมาะสมของการประชุม การทาหน้าที่ ของประธานที่ ประชุ ม ผลการดาเนิ นงาน
นโยบาย การบริ หารจัดการ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน การบริ หาร
ความเสี่ ยง การทาหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย การทาหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการประเมิน
ความคิดเห็ นของคณะกรรมการต่อบริ ษทั เพื่อสารวจความพึงพอใจในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีการนาผล
คะแนนที่คณะกรรมการประเมินมาวิเคราะห์ขอ้ มูล และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการได้ทราบ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุ งและ
พัฒนาต่อไป
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แผนสืบทอดตาแหน่ งกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
บริ ษทั ฯ มีแผนการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม และโปร่ งใส เพื่อให้มนั่ ใจว่ามี
ระบบการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการที่ มีความเป็ นมืออาชี พ การสรรหาเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาที่ มีการ
พิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูส้ รรหาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกที่กาหนด รวมถึงจัดให้มีโครงการสาหรับพัฒนา
ผูบ้ ริ หารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนสื บทอดงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารที่มีความรู ้ ความสามารถ สามารถสื บทอด
ตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคต
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับตาแหน่งใหม่ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการปฐมนิ เทศเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ภาพรวมของ
ธุ รกิ จ โครงสร้างผูถ้ ื อหุ ้น คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมถึ ง
แนวทางการปฏิ บตั ิสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และได้ส่ง
มอบเอกสารที่สาคัญให้กบั กรรมการใหม่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรม
ทางธุ ร กิ จ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติห ลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 สรุ ป
หลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการใหม่ตอ้ งผ่านการอบรมและได้รับประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Director’s Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมสัมมนาหลักสู ตรที่ เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
ในปี 2560 มีกรรมการและผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่
หลักสู ตรกรรมการ
ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
 สัมมนาวิชาการ หัวข้อ Wealth Management และ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับใหม่
 สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การบริ หารจัดการธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าที่ยงั่ ยืนตามแนวทาง CG Code 2560 และแนวทางการ
สร้างคุณค่ากิจกรรมตาม CG Code 2560
 สัมมนาวิชาการ หัวข้อ บริ หารภาษีอย่างมืออาชีพผ่าน Holding Company & ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
 สัมมนาวิชาการ หัวข้อ ความท้าทายของกรรมการในการตอบโจทย์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย และบทบาท IOD ในการส่งเสริ ม
การกากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนั้นกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ ยังได้เข้าร่ วมกิ จกรรมเสวนาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น กิ จกรรมสัมมนา
ความรู ้ในด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการ การดาเนินงาน ตลอดจนเป็ นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่าง
ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย
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หลักสู ตรผู้บริหาร
 หลักสูตรความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดยศูนย์ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยบริ ษทั ฯ
ยึดถื อและปฏิ บัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิ บัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรายงานการกากับดู แลกิ จการไว้ในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.tmill.co.th
การกากับดูแล
กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกระดับของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามนโยบาย การกากับดูแลกิจการที่
กาหนด ฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเผยแพร่ ความรู ้ สร้างความเข้าใจ และส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการอย่างจริ งจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบตั ิงาน
จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ฯด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ฯ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ภาคส่วน รวมทั้งให้มีการดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการประกาศและสื่ อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมกระบวนการทางานในทุกด้านทั้งด้านการเงิน การ
ปฏิบตั ิการ การดาเนินการ โดยให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คู่มือการปฏิบตั ิงาน และจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ
และถ่ ว งดุ ลที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ยงพอ ตลอดจนมี ก ารก าหนดอ านาจการอนุ ม ัติอ ย่างเป็ นลายลัก ษณ์ อ ักษร เพื่ อควบคุ มดู แ ล
ตรวจสอบและสอบทานการดาเนินงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีการ
ดาเนินงานเป็ นไปตามคู่มือการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายต่าง ๆ และรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การ นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ กาหนดให้มี
ฝ่ ายตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ โดยบริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้าง บริ ษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของ
บริ ษทั ฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการด้านต่าง ๆ ของ
บริ ษทั ฯ
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การเข้ าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือการได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของบริษัทฯ
ในกรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ถือหุน้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้ว) มีรายการ
ที่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิ บตั ิ ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ในเรื่ องดังกล่าว ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ
จะต้องขอความเห็นชอบของผูถ้ ือหุน้ ในการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญ
ของบริ ษทั ฯ ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้ก าหนดนโยบายเกี่ ยวกับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ ว่าการ
ตัดสิ นใจใดๆ ในการดาเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่
ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยกับรายการที่ พิจารณา ต้องแจ้งให้
บริ ษทั ฯทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้เสี ยของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิ นใจ รวมถึง
ไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนั้นๆ
หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มิใช่การดาเนิ นการตามธุรกิจปกติหรื อเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทัว่ ไป จะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาอนุมตั ิ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี )
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
การป้ องกันการนาข้ อมูลภายในไปใช้ ประโยชน์ ของผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ มี นโยบายและวิธีการดู แ ลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูล ภายในของบริ ษ ัทฯ ซึ่ ง ยังไม่เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
 ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการและผู ้บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ เกิ ดรายการเปลี่ ยนแปลง และจัดส่ งสาเนารายงานนี้ ให้แก่บริ ษทั ฯในวันเดี ยวกับวันที่ ส่ง
รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 บริ ษทั ฯกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ก่อนที่งบการเงิ นหรื อข้อมูลภายในนั้นจะ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเป็ นเวลา 1 เดื อน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการ กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร รายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเริ่ มดารงตาแหน่ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็ นประจาทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
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9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมจานวน 4 ชุด
ได้แก่
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
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
คาชุ่ม

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

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 านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
กรรมการผูม้ ี อ านาจลงนามผูกพัน ตามหนัง สื อ รั บ รองบริ ษ ัท ฯ คื อ นายประภาส ชุ ติ ม าวรพัน ธ์ หรื อ นายชนะชัย
ชุ ติม าวรพันธ์ หรื อ ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ หรื อ นายณรงค์ เจนลาภวัฒ นกุล หรื อ นายธนดล สุ จิ ภิญโญ หรื อ นายชลัช
ชินธรรมมิตร์ จานวนสองในหกท่านลงลายมือชื่อร่ วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
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ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทและหน้าที่ ในการกาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ ตลอดจนกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่ได้กาหนดไว้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ที่มีต่อบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกากับดูแลให้การดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยมี ร ายละเอี ย ดบทบาทหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. มีหน้าที่ กาหนดเป้ าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
ควบคุม และกากับดูแลการบริ หารการจัดการให้ฝ่ายบริ หารหรื อบุ คคลใดๆ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่
คณะกรรมการกาหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกาไรสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
2. มีอานาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น
โดยสม่าเสมอ
3. มีอานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดาเนิ นงานสาหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสม่าเสมอ และดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนมี
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส
5. มีอานาจติ ดตามผลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนการดาเนิ นงานและงบประมาณการดาเนิ นงานของบริ ษ ัทฯ
ตลอดจนติดตามการดาเนินกิจการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิผล
6. มี อานาจแต่ง ตั้ง มอบหมาย หรื อ แนะนาให้อนุ กรรมการหรื อ คณะท างาน เพื่ อพิ จารณาหรื อ ปฏิ บัติ ในเรื่ องหนึ่ ง
เรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
7. ดาเนินการให้บริ ษทั ฯมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
การจัดการความเสี่ ยง และความเชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงิ น โดยจัดให้มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ ิดตามและ
ดาเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
9. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ
10. มี อ านาจพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ เ รื่ อ งใดๆ ที่ จ าเป็ น และเกี่ ย วเนื่ อ งกับ บริ ษ ัท ฯ หรื อ ที่ เ ห็ น ว่า เหมาะสมและเพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ ในการกากับดูแลให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการเกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ฯ มี โ ครงสร้ า งที่ เ ป็ นอิ ส ระจากผู ้บ ริ หารของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งประกอบไปด้ว ย
ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งเป็ นกรรมการที่ เป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้ นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีจานวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายสมชัย
วนาวิทย
นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
นายเอนก
คาชุ่ม

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางแววตา เนตร์พนั ธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้หรื อมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี
และการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดย จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมการอิสระที่ มีคุณสมบัติตามที่ กาหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดี ยวกับที่ กาหนดไว้ในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เป็ นผูท้ ี่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ และแสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
เป็ นอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว
4. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ตอ้ งมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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ขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบ
บัญชี ภายนอก และผูบ้ ริ หารที่ รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิ นทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลื อก เสนอแต่งตั้งบุ ค คลซึ่ ง มี ความเป็ นอิ สระเพื่อ ทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคานึ งถึงความน่ าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงาน
ตรวจสอบบัญชี น้ นั และประสบการณ์ ของบุ คลากรที่ ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งเข้าร่ วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ค วามขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดัง กล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
ซ) รายการอื่ นที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็ นในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้แก่
ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็ นว่า
จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การปฏิ บตั ิ งานภายใต้หน้าที่ ความรั บผิดชอบสาเร็ จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มี จานวนทั้งหมด 3 ท่ านประกอบด้ว ย
ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1
นายเอนก
คาชุ่ม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2
ดร.สุภสร
ชโยวรรณ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คือนางแววตา เนตร์พนั ธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. สรรหาผูท้ ี่ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อ
พิจารณาในกรณี ที่ตาแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ ย วกับ โครงสร้ า ง ขนาด องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และให้ข ้อ เสนอแนะในกรณี ที่
เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นประจาทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4. กาหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ฯให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรี ยบเที ยบได้กบั ระดับที่ปฏิ บตั ิอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ แต่ละคน และหากพิจารณา
แล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เดิมให้นาเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาเพื่อนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ มีจานวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1
นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร
2
ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
3
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริ หาร
4
นายธนดล
สุจิภิญโญ
กรรมการบริ หาร
5
นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการบริ หาร
6
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร คือนางแววตา เนตร์พนั ธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

รับรองความถูกต้อง........................................................................................
68

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ดาเนิ นกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯทุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ กาหนดแผนการเงินงบประมาณ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกากับ
ดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้ าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่ จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาและอนุมตั ิ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระหว่างที่
ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯและให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิ การใช้จ่ายเงิ นในการดาเนิ นการ ตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั ฯ เช่ น การจัดซื้ อทรั พย์สิน
วัตถุดิบ เครื่ องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิ บล้าน) บาท และอนุมตั ิ
วงเงิ นสาหรับการจัดซื้ อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สาหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิ บล้าน) บาท และให้
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ หรื อการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน
การค้ าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ
7. เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบตั ิการอื่นๆ
8. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกาหนดเงินค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิ บตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด
โดยอยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า ว มี อ านาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็ นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริ ห ารเห็ นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรื ออานาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
10. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อานาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุ มตั ิรายการใดที่ อาจมีความขัดแย้ง หรื อรายการใดที่ คณะ
กรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯหรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
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9.3 หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
โครงสร้ างคณะกรรมการ และองค์ ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีจานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการและการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดย
ปั จจุบนั มีกรรมการจานวน 12 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 8 ท่าน
โดยกรรมการ 8 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด และกรรมการบริ ษทั ฯจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯหรื อไม่ก็ได้
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 3 คน
ซึ่ งกรรมการอิสระถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนทุนจดทะเบี ยนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง
โดยรวมหุน้ ที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯนั้น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังต่อไป ให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือก
ให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
4. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
4.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
4.2 ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ตามจานวนที่ ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดี ยว หรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
5. ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เลือก
บุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยูใ่ น
ตาแหน่ ง กรรมการได้เ พีย งเท่ า วาระที่ ย งั เหลื อ อยู่ของกรรมการที่ ต นเข้า ไปแทน โดยมติ ดัง กล่ าวของคณะกรรมการจะต้อ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกคนหนึ่ ง
หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมี หน้าที่ ตามข้อบังคับและตามที่ ประธานกรรมการ
มอบหมาย
7. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ ้น
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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คานิยาม “กรรมการอิสระ”
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ คือ กรรมการที่มิได้เป็ นกรรมการบริ หาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริ หารงานประจาและไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู ท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิ ยามที่ ได้
กาหนดไว้ ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ น บิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจ ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มี
นัย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือ
หุน้ เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
ที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
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การสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
บริ ษทั ฯ มีแผนงานการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม และโปร่ งใส เพื่อให้มนั่ ใจว่า
บริ ษทั ฯ ได้กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การที่มีความเป็ นมืออาชีพ และบริ หารได้โดยเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อรายอื่น
ใด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูส้ รรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดย
ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกที่กาหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์ใน
ช่วงเวลานั้นๆ ของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีบทบาทและหน้าที่ ในการสรรหาบุคคลที่ มีความเหมาะสมมาดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง
การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็ นบุคคลที่ มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็ นบุคคลที่ไม่
มีประวัติตอ้ งคาพิพากษาถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อตกลงการ
จดทะเบี ยนหลักทรั พย์กับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนเป็ นบุ คคลที่ ได้รับการพิจารณาปั จจัยในด้านอื่ นๆ มา
ประกอบกัน เพื่อให้คณะกรรมการมีความหลากหลาย เช่น ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเสนอชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู งซึ่ งเป็ นบุคลากรที่มี
ความรู ้ ประสบการณ์ มีความสามารถในการบริ หารจัดการงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสูง
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
การป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผูบ้ ริ หาร
 บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
 ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการและผู ้บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ เกิ ดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่ งสาเนารายงานนี้ ให้แก่บริ ษทั ฯในวันเดี ยวกับวันที่ ส่ง
รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 บริ ษทั ฯกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ก่อนที่งบการเงิ นหรื อข้อมูลภายในนั้นจะ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเป็ นเวลา 1 เดื อน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการลงโทษสาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์ จากการนาข้อมูลภายในไปใช้หรื อนาไป
เปิ ดเผยจนทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสื่ อมเสี ย หรื อเสี ยหาย โดยบริ ษทั ฯ จะประสานงานกับหน่ วยงานกากับดู แลที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัดซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ตามรายละเอียดดังนี้
 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี เป็ นเงินจานวน 680,000 บาท
 ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นเงินจานวน 60,000 บาท
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2560 ทั้งสิ้น 740,000 บาท
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัดซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ตามรายละเอียดดังนี้
 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี เป็ นเงินจานวน 680,000 บาท
 ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นเงินจานวน 60,000 บาท
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2559 ทั้งสิ้น 740,000 บาท
9.6 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องอืน่ ๆ
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนโดยบริ ษทั ได้ใช้แบบประเมินตนเอง
สาหรับการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ประกอบการจัดทาการเปิ ดเผยข้อมูล
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
10.1 นโยบายภาพรวม
นโยบายความรับผิดชอบต่ อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ
สิ่ งแวดล้อม โดยยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม มีจริ ยธรรม
ทางธุรกิจ คานึงถึงการสร้างมลค่าเพิ่มให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่ วมกัน
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีคณะทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูบ้ ริ หารจากฝ่ าย
และแผนกต่างๆ โดยให้มีบทบาทและหน้าที่ ในการกาหนดและวางแผนงานในการดาเนิ นการด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ตลอดจนให้มีการดูแล
ติดตามการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนงานที่ กาหนด โดยให้มีการรายงานผลการดาเนิ นงานต่อคณะกรรมการบริ หารและ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมีนโยบายยึดมัน่ แนวทางการดาเนิ น
ธุ รกิ จด้วยระบบการบริ หารงานอย่างมื ออาชี พ มี ความรั บผิดชอบต่อลูกค้า คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กภาคส่ วน ตลอดจนได้
วางรากฐานการเติ บโตอย่างมี มนั่ คงและยัง่ ยืนอย่างมี คุณภาพ ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้ างศักยภาพของบุ คลากรอันเป็ น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า ตลอดจนพัฒนากระบวนการทางานอย่างครบวงจรในการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสู งสุ ดอย่างต่อเนื่ อง
อันจะนาไปสู่ความยัง่ ยืนขององค์กรได้ในระยะยาว
การดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจ และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและวางรากฐานการดาเนินธุรกิจภายใต้กากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทา “นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี และจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ” อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้เป็ น
แนวทางและข้อพึงปฏิ บตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการสื่ อสารคู่มือนโยบายหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจให้กบั พนักงานของบริ ษทั ฯ ได้รับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดาเนิ นงานและการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานักงานกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ และให้มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3
ท่าน เพื่อทาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงสุดขององค์กร การวางแผนในการสื บทอดตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี ตลอดจนพิจารณารู ปแบบ และหลักเกณฑ์ในกาหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ต่างๆ ขแงกรรมการที่เหมาะสม

รับรองความถูกต้อง........................................................................................
74

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มนักลงทุน
ไทย โดยบริ ษทั ฯ ได้รับผลการประเมินในระดับดีเยีย่ ม (100 คะแนนเต็ม) นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังาได้รับการประเมินการรายงาน
การกากับดูแลกิ จการที่ ดี จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย โดยบริ ษทั ฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี
( 4 ดาว)
(ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก รายงานประจาปี หัวข้อการกากับดูแลกิจการที่ดี)
การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในการปรับปรุ งพัฒนากระบวนการทางานให้เกิ ดความโปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ตลอดจนยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีอุดมการณ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาค
ส่ วน ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมและประกาศเจตนารมย์ตามโครงการแนวร่ วมของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition against corruption :CAC) โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีนโยบาย
คู่มือการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการควบคุม ดูแล และกากับการปฏิบตั ิงานในกระบวนการต่างๆ ให้เกิด
ความโปร่ งใส ตลอดจนให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ ยงเกี่ยวกับการก่อให้เกิ ดการทุจริ ต เพื่อป้ องกันมิให้เกิดเหตุการณ์
หรื อสาเหตุอนั นาไปสู่การทุจริ ตทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้มีการสื่ อสารและการให้ความรู ้กบั พนักงานได้รับ
ทราบ ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ได้รับทราบด้วย
โดยเมื่ อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ฯ ได้ผ่านรั บการรั บรองให้เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมโครงการแนวร่ วมของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริ ต ซึ่ งถือเป็ นผลงานแห่ งความภาคภูมิใจ บริ ษทั ฯ ยังคงจัดให้มีการสื่ อสารและปลูกฝั ง
จิตสานึกการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ในรอบปี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนด้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ หรื อการกระทาที่เข้าข่ายประพฤติไป
ในทางมิชอบของพนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการสนับสนุ นให้คู่คา้ พันธมิตร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตระหนักและให้ความสาคัญในการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยการสื่ อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนดูแลป้ องกันการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในองค์กร หรื อการ
เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกภาคีเครื อข่ายและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรี ยน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
กฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน โดยสามารถผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดงั นี้
จดหมาย :
เลขานุการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
90/9 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้า สมิ ง พราย ต าบลสาโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จัง หวัด
สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์
: 02-017-9999 ต่อ 200 (เลขานุการบริ ษทั ฯ)
แฟ็ กซ์
: 02-017-9999
เว็บไซต์
: www.tmill.co.th
อีเมล์
: weawta@tmill.co.th
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สาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนหรื อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารได้โดยตรง
ทางอีเมล์ในระบบของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทาผิด โดยจะเก็บรักษา
ความลับของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการสื บสวนสอบสวนต่อการกระทาอันเป็ นการทุจริ ตคอร์รัปชัน่

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูบ้ ริ หารจาก
ฝ่ ายและแผนกต่างๆ เพื่อทาหน้าที่ ประเมินความเสี่ ยง และแนวโน้มที่อาจเกิดผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน
และการดาเนิ นธุรกิจ เสนอนโยบายและแผนงานในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ตลอดจนดูแลและติดตามแผนงานการบริ หาร
ความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้อย่างเป็ นระบบ โดยกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน และให้มีการ
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับทราบ
(ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก รายงานประจาปี หัวข้อปั จจัยความเสี่ ยง)
มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าเข้าข้าวสาลีเพื่อการผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีภายในประเทศ โดยมีนโยบายและความมุ่งมัน่ ในการ
ผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู งสุ ด เริ่ มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพ การผลิตสิ นค้าด้วยกระบวนการและ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อการส่ งมอบสิ นค้าที่ มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภัยสู งสุ ดตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการ
สร้างกระบวนการผลิตสิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอบสนองต่อตามความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
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บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000:2005 ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและ
จุดวิกฤตที่ ตอ้ งควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System) มาตรฐาน GMP (Good
Manufacturing Practice) การรับรองมาตรฐานเครื่ องหมายฮาลาล ตลอดจนมีการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานโรงงานสี
เขียว (Green Industry) ตามโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ สิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าที่ดีและมี
คุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตอย่างเป็ นระบบ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ และคานึ งถึงความปลอดภัยของลูกค้าและ
ผูบ้ ริ โภค
การวิจยั พัฒนา และการส่ งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
เนื่องด้วยบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ปรรู ปข้าวสาลีเป็ นแป้ งสาลีเพื่อนามาใช้ในการผลิตอาหารประเภทต่างๆ ทิศทางและแนวโน้ม
การบริ โภคอาหารจึงเป็ นปั จจัยและสิ่ งจาเป็ นที่ผปู ้ ระกอบการด้านอาหารต่างๆ จะต้องมีความเข้าใจ และพัฒนาอาหารให้ตรงและ
ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ มีแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรับโจทย์ความต้องการของลูกค้าซึ่ งเป็ น
ผูป้ ระกอบการอาหารนามาคิดค้นวิจยั พัฒนาทั้งด้านสู ตรส่ วนผสม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ตลอดจนการ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สิ นค้าของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการส่ งเสริ ม
ศักยภาพ และการพัฒนาทักษะด้านความรู ้และความเชี่ ยวชาญของพนักงาน อันจะนาไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้และ
สามารถนาองค์ความรู ้ไปใช้ในการคิดค้น วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการด้านต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อองค์กรต่อไปในอนาคต
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การปฏิบัตติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด อันจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่
วางไว้ ทั้งได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในใน
การกากับ ดูแล และติดตามการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน
การดาเนินงานด้ านสังคม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานทุกระดับ ถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในการทางาน บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการบริ หาร
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯ ได้จดั
ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสูง และตัวแทนจากฝ่ ายและแผนกต่างๆ เพื่อ
ทาหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางาน รายงานและติดตามผลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
แผนงานและเป้ าหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ตลอดจนพัฒนาโครงการเพื่อสร้างและ
ปลูกจิตสานึ ก และสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กบั พนักงาน โดยการจัดให้มีกิจกรรม Safety Day
ประจาปี
บริ ษทั ฯ ยังได้เข้าร่ วมโครงการสถานประกอบการดี เด่นด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน จัดโดยสมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายอุบตั ิเหตุจากการ
ทางานเป็ นศูนย์ (Zero Accident)
นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมโดยรอบบริ เวณโรงงาน และสานักงานประจาปี อย่าง
ต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั ฯ ได้ให้หน่ วยงานตรวจวัดเข้ามาตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทางาน ดังนี้ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ ไป ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป และเสี ยงรบกวน เพื่อนาผลจากการตรวจวัดที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งระบบการทางาน
ของบริ ษทั ฯ ให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
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สุ ขภาพของพนักงาน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับสุขภาพและการรักษาสุขภาพที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะเป็ นพลังและแรงขับเคลื่อนให้บริ ษทั ฯ มี
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการตรวจสุ ขภาพให้กบั พนักงานต่อเนื่ องทุกปี และให้มีการ
ติดตามผลการตรจสุขภาพของพนักงาน ตลอดจนสื่ อสารให้พนักงานได้รับทราบถึงการปฏิบตั ิตวั ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะในการ
อยูร่ ่ วมกันของพนักงาน

นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังมีการส่ งเสริ มให้พนักงานออกกาลังกายเพื่อรักษาสุ ขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ โดยบริ ษทั ฯ มี
นโยบายในการจัดให้มีกิจกรรมการออกกาลังกายประจาสัปดาห์เพื่อให้พนักงานได้เข้าร่ วมกิ จกรรมออกกาลังกายอย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี ประจาปี ภายในองค์กร เพื่อเสริ มสร้างมิตรภาพ ความสามัคคี และความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน ตลอดจนเป็ นการปลุกจิตสานึกและส่งเสริ มการออกกาลังกายให้กบั พนักงานอีกด้วย
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การเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัตติ ่ อแรงงานด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ซึ่งเป็ นสิ ทธิข้ นั พื้นฐานในการปฏิบตั ิต่อ
พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนให้มีสิทธิ และเสรี ภาพอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายการจากัดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน
ทั้งในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ ความคิดเห็นทางการเมือง รสนิ ยมทางเพศ และประสบการณ์ ตลอดจน
เปิ ดโอกาสให้พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะของบริ ษทั ฯ ได้อย่าง
อิสระ
พนัก งานทุ ก คนของบริ ษ ัท ฯ จะได้รั บ การปฏิ บัติ อ ย่า งเท่ า เที ย มกัน และให้มี ก ารถื อ ปฏิ บัติ อ ย่า งเคร่ ง ครั ด อย่า ง
ตรงไปตรงมา พนักงานทุกคนจะได้รับการคุม้ ครองตามสิ ทธิข้ นั พื้นฐานในด้านต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมีอคติในเรื่ อง
เพศ และสภาพของร่ างกายและจิตใจ
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิ ทธิ และข้อบังคับการทางานของบริ ษทั ฯ เคารพใน
สิ ทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน ไม่มีการจ้างแรงงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทางาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริ หารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมต่อ
พนักงานเพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถแข่งขันได้ เช่น การดูแลรักษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี เงินกูย้ ืมกรณี ฉุกเฉิ น กองทุนสารองเลี้ยงชี พ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มี
ความรู ้ความสามารถ โดยส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมพัฒนาความรู ้อย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน
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การจ้ างงาน การดูแลและพัฒนาพนักงาน
ทรัพยากรบุคคลถือเป็ นทรัพยากรอันมีคุณค่าสู งสุ ด ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่จะนาไปสู่ การสร้างความสาเร็ จให้กบั องค์กรได้ใน
ระยะยาว บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับในการส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของ
พนักงาน ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการมีรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จัดให้มีการฝึ กอบรมขึ้ นภายในและภายนอกบริ ษทั โดยเชิ ญวิทยากรที่ มีความรู ้ และประสบการณ์
ตลอดจนให้มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการอบรมทั้งเป็ นการ
จัดอบรมภายใน และเข้าร่ วมอบรมจากสถาบันภายนอกแก่ผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยเป็ นหลักสู ตรเกี่ ยวกับระบบการบริ หาร
จัดการคุณภาพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การอนุรักษ์พลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
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บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมภายในบริ ษทั อื่นๆ อาทิเช่น กิจกรรมอบรมสัมมนานอกสถานที่ กิจกรรมงานเลี้ยงปี ใหม่
และกิ จกรรมตามเทศกาลและขนบธรรมเนี ยมของไทย เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริ หาร
และพนักงานในทุกระดับชั้น

บริ ษทั ฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิ การในสถานประกอบการ ประกอบด้วยพนักงานที่ ได้รับการเลือกตั้ง และ
ตัวแทนผูบ้ ริ หาร เพื่อทาหน้าที่ในการเสนอสวัสดิ การในด้านต่างๆ ต่อนายจ้างให้กบั พนักงานโดยส่ วนรวม ตลอดจนช่วยดูแล
ติดตามผลการดาเนินงานด้านสวัสดิการพนักงานให้เป็ นไปตามที่กาหนด
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การร่ วมพัฒนาระบบการทางาน และการมีความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษทั มีลูกค้าที่ติดต่อเข้าเยีย่ มชมกิจการของบริ ษทั ฯ และเข้ามาสอบทานระบบการบริ หารจัดการและควบคุมคุณภาพใน
ด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการพัฒนาระบบการทางานระหว่างบริ ษทั ฯ และลูกค้าที่ใกล้ชิด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั
ให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกิจการและการสอบทานระบบการการบริ หารจัดการและควบคุมคุณภาพ เพื่อทาให้มนั่ ใจได้ว่า สิ นค้าและ
บริ การของบริ ษทั ฯ มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยสูงสุด

การสารวจความพึงพอใจลูกค้ า
ในปี 2558 และปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินสารวจความพึงพอใจจากการใช้สินค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
โดยผลสรุ ปการประเมินระดับความพึงพอใจ มีดงั นี้

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการผลิตสิ นค้าและการให้บริ การอย่างมืออาชี พ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด
อย่างต่อเนื่อง
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โครงการสานพลัง… พลิกชีวติ ผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย
ประเทศไทยมีผปู ้ ่ วยโรคมะเร็ งปี ละ 130,000 ราย และมีอตั ราการเสี ยชีวิตจากโรคมะเร็ งปี ละ 60,000 ราย ซึ่ งเป็ นอัตรา
การเสี ยชีวติ อันดับหนึ่งของประเทศไทย ปั จจุบนั ผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งขาดความรู ้ความเข้าใจในการดูแลรักษา ขาดกาลังใจ
และแรงพลังในการต่อสูแ้ ละรับมือกับโรคมะเร็ งประกอบกับมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ ง ปั จจัยดังกล่าวจึงส่ งผล
กระทบต่อการรักษา และการอัตราการรอดชีวติ ของผูป้ ่ วยมะเร็ ง
บริ ษทั อาร์ ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด และสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงได้มี
ความร่ วมมือจัดทา “โครงการสานพลัง… พลิกชีวิตผูป้ ่ วยมะเร็ ง 13,000 ราย” โดยการจัดทาสมุดพลิกชีวิตผูป้ ่ วยมะเร็ ง (Survivor
Planner) จานวน 13,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กบั ผูป้ ่ วยมะเร็ ง 13,000 รายทัว่ ประเทศ และใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความรู ้ความ
เข้าใจ การรับมือและการรักษาโรคมะเร็ งอย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็ นการสร้างแรงบันดาลใจ กาลังใจ และการสร้างพลังบวกให้กบั
ผูป้ ่ วยมะเร็ งและผูด้ ูแลในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึน
โครงการดังกล่ าวได้รั บ การสนับ สนุ น ด้า นเงิ น ทุ น และความร่ ว มมื อ จากตลาดหลักทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สมาคมนักศึกษาวิทยาลัยตลาดทุน และสมาชิกสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กว่า
60 บริ ษทั ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการให้ความรู ้ความเข้าใจในการรับมือกับโรคมะเร็ ง การสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผปู ้ ่ วยและผูด้ ูแลมีกาลังใจที่ดีในการต่อสู ้ ซึ่งเป็ นการสร้างและก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วม
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเป็ นเงินจานวน 500,000 บาท โดยในปี 2561 จะได้จดั ให้มีกิจกรรมการลงพื้นที่ตามโรงพยาบาลภาครัฐ
และเอกชนตามภูมิภาคทัว่ ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้ความรู ้ และการให้คาแนะนาวิธีการใช้งานสมุดพลิกชีวิต
ผูป้ ่ วยมะเร็ ง
โครงการสานพลัง… พลิกชี วิตผูป้ ่ วยมะเร็ ง 13,000 ราย มีเป้ าหมายในการสร้างผลกระทบทางสังคมโดยการปรั บ
ทัศนคติของผูป้ ่ วยมะเร็ งและผูด้ ูแลในการดูแลและรับมือกับโรคมะเร็ งอย่างถูกวิธี นามาสู่ การสร้างโอกาสและบรรเทาอาการใน
การรักษาโรคมะเร็ งได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนทาให้ผปู ้ ่ วยและผูด้ ูแลกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น และสูญเสี ยงบประมาณในการรักษาดูแลที่ลดลงได้อีกด้วย
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การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม และชุมชน
บริ ษทั ฯ สนับสนุนและส่งเสริ มการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้วยการส่ งเสริ มให้พนักงานมีจิตสาธารณะ และการมีส่วน
ร่ วมในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ธารน้ าใจช่วยอุกทกภัยภาคใต้
 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรี ยนวัดปุณหังสนาวาส
 TMILL แบ่งปั นน้ าใจสู่ คนตาบอดและพิการซ้ าซ้อน ณ ศู นย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชี พคนตาบอดพิการซ้ าซ้อน
จังหวัดนครนายก
 พิธีบวงสรวงพระพรหมณ์ และทาบุญบริ ษทั ประจาปี
 การมอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนเรี ยนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรี ยนวัดปุณหังสนาวาส
 TMILL ร่ วมทาบุญปล่อยชีวติ โคกระบือ ณ วัดเสมียนนารี
 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปุณหังสนาวาสการทอดกฐินสามมัคคี ณ วัดปุณหังสนาวาส
 กิจกรรมเทกระจาด ประจาปี 2560
 การทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสาโรงใต้ (วัดปุณหังสนาวาส)
 การระดมสิ่ งของเพื่อบริ จาคในเหตุการณ์น้ าท่วม
 การช่วยเหลือคนตาบอด และผูพ้ ิการ
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การดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
กระบวนการและการผลิตสินค้ าทีเ่ ป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีความตระหนักและให้ความสาคัญกับการคานึ งถึงผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิตสิ นค้า
บริ ษทั ฯ จึ ง มีการออกแบบอาคารโรงงาน สายงานการผลิต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสิ นค้าที่ ทนั สมัย
ระดับโลก ประกอบกับการกระบวนการผลิตสิ นค้าเป็ นระบบปิ ด ดังนั้นตลอดสายงานการผลิตสิ นค้า จึงไม่เกิดผลกระทบด้าน
สิ่ ง แวดล้อม และไม่มี ขอ้ ร้ อ งเรี ยนในด้า นสิ่ งแวดล้อม นอกจากนั้น ในกระบวนการผลิ ตสิ นค้า ยังไม่ก่ อให้เ กิ ดของเสี ยจาก
กระบวนการผลิตอีกด้วย
การใช้ ทรัพยากร
บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มให้พนักงานลดปริ มาณขยะภายใต้แนวคิด 3 Rs ดังนี้
 Reduce เป็ นการลดปริ มาณขยะที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเลือกใช้สินค้าที่มีบรรจุภณั ฑ์ที่มีขนาดใหญ่แทนสิ นค้าที่มีบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็ นต้น
 Reuse เป็ นการนามาใช้ใหม่หรื อเป็ นการใช้ซ้ า เช่น การนาบรรจุภณ
ั ฑ์มาใช้ใส่ บรรจุเครื่ องใช้หรื อสิ่ งของต่าง ๆ การ
นาถุงกระดาษหรื อถุงพลาสติกมาใช้ซ้ า การใช้กระดาษพิมพ์ท้ งั สองหน้า การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน เป็ นต้น
 Recycle เป็ นการนาขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยให้มีการคัดแยกและรวบรวมขยะในสานักงานที่ สามารถ
นาไปใช้ในการรี ไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียม เพื่อจาหน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป
การประหยัดพลังงาน
บริ ษทั ฯ ส่งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสานึกในการประหยัด การอนุรักษ์พลังงาน รู ้ถึงความสาคัญและคุณค่าของ
พลังงาน บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการดาเนิ นมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปี 2559 เป็ นต้นมา โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อมีหน้าที่ในการวาง
แผนการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการรณรงค์และปลูกฝังจิตสานึ กและสร้างการมีส่วนร่ วมของพนักงานใน
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั เป้ าหมายการใช้พลังงานไฟฟ้ าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 โดยการควบคุมการใช้ป้ ั มลมและลดลมรั่ว
ตามจุดต่างๆ การเปลี่ยนระบบแสงสว่างประหยัดพลังงาน การปรับปรุ งการระบายอากาศในห้องปั้ มลม และการลดแรงดัน โดยผล
จากการดาเนินการดังกล่าว บริ ษทั ฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้ร้อยละ 5.36 เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้
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การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และการปกป้ องและฟื้ นฟูสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางเสี ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตของ บริ ษทั ฯ ที่มีผล
การะทบต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของชาวชุมชน จึงได้ก่อสร้างผนังกาแพงลดเสี ยงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็ นตัวช่วยในการลด
ระดับความดังของเสี ยงที่เกิดจากการทากิจกรรมการผลิตของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นชีวิตของชาวชุมชนได้ ซึ่ งผลจากการก่อสร้างผนังลดเสี ยง ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวัดผลค่าของ
เสี ยงที่ เกิ ดจากกิ จกรรมการผลิตเป็ นประจาทุกปี โดยบริ ษทั เอกชนที่มีความน่ าเชื่ อถือ และเป็ นหน่วยงานที่ ข้ ึนทะเบี ยนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมระดับของเสี ยงจากกิ จกรรมการผลิต ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมาย
ควบคุมมลพิษกาหนด และเพื่อเป็ นการเตรี ยมการแก้ไขป้ องกันปั ญหาเสี ยงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางฝุ่ นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ ที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนิ นชีวิตประจาวันของชาวชุมชนด้านหลังไซโลเฟส 2 โดยมีความเป็ นห่ วงถึงสุ ขภาพระบบทางเดินหายใจของพนักงาน
และชาวชุมชน จึงได้จดั สร้างแผงกั้นฝุ่ น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็ นตัวป้ องกันฝุ่ นละอองที่เกิดจากการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ ให้เจือ
จางลดลง และเพื่อให้กิจกรรมการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นชีวิตของชาวชุมชนได้ ทั้งนี้ ผลจาก
การจัดสร้างแผงกั้นฝุ่ นละออง ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศที่เกิดจากการรับข้าวเรื อ
เบ้าท์เป็ นประจาทุกปี โดยบริ ษทั เอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นหน่วยงานที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมี
การตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่ นละอองที่ สภาพหน้างานจริ ง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมไม่ให้
กิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ มีความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษ
กาหนด
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ มีการจัดการการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ภายใต้การกากับดูแลกิ จการที่ดี การบริ หารความเสี่ ยงรวมถึงการควบคุม
ภายในที่ดี ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
การบริ หารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ ดี ถือเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการไปสู่ เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ โดย
บริ ษทั ฯ ยึดแนวทางตามแนวปฏิ บัติการควบคุ มภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission (COSO) ซึ่งได้มีการปรับปรุ งใหม่ในปี 2557 มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานการบริ หาร สรุ ปได้ดงั นี้
การควบคุมภายในองค์ กร
 คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการได้กาหนดจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จที่ ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ฝ่ ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ
 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยสัดส่ วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 33.33 ของจานวนกรรมการบริ ษทั
ทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกาหนด ทาให้มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการในการประเมินผลและตัดสิ นใจในระบบการควบคุม
ภายในได้อย่างมีประสิ ทธิผล
 คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ก าหนดโครงสร้ าง สายการบังคับ บัญชาและหน้าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามความ
เหมาะสมและมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
 คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อพนักงานซึ่ งถือเป็ นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร โดย
บริ ษทั ฯ ได้มีการส่งเสริ มเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสม
 คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการกาหนดให้มีระบบการกากับดูแลกิ จการ และระบบการควบคุมภายในที่ ดี โดยให้มี
หน่วยงานที่กากับดูแลและรับผิดชอบอย่างชัดเจน
การประเมินความเสี่ยง
 บริ ษทั ฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การกาหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ ยง
ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ตลอดจนให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปหรื อมี
แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตหรื อการกระทาที่ไม่เหมาะสม
 บริ ษทั ฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนสาหรับการปฏิบตั ิงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม
การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
 บริ ษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในสาหรับการปฏิ บตั ิงานเพื่อลดความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเชิงป้ องกัน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศในแต่ละ
ระดับการให้อานาจในการปฏิบตั ิงานและรายการค้าอย่างเหมาะสม การควบคุมทางกายภาพของทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
 บริ ษทั ฯ มีการกาหนดแผนนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Plan) ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉิ น
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ จะสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
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 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายในการควบคุมดูแลระบบการบริ หารจัดการอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนผ่าน
คู่มือการปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ าย และได้มีการกาหนดอานาจการอนุมตั ิเพื่อให้การบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
 บริ ษทั ฯ ได้นาระบบสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลามาใช้เพื่อสนับสนุน
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมทั้งให้ขอ้ มูลที่เหมาะสมประกอบในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่
เป็ นระบบและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
 บริ ษทั ฯ มีช่องทางสื่ อสารเรื่ องต่างๆ จากฝ่ ายจัดการไปยังพนักงานผ่านระบบจดหมายอิเล็คทรอนิ กส์และกระดาน
ประกาศส่วนกลาง เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู ้ระหว่างพนักงาน
 บริ ษทั ฯ จัดให้มีเว็บไซต์ในส่ วนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสาร
กับนักลงทุนและมีช่องทางการติดต่อสื่ อสารของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ระบบการติดตาม
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้บริ ษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในอิ สระของบริ ษทั ฯ และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุม
ภายในรวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อให้มนั่ ใจว่า การปฏิบตั ิงานตามปกติธุรกิจและกิ จกรรมทางการเงินที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ ได้
ดาเนิ นการตามแนวทางที่ กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ รวมถึ งการตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบภายในประจาปี ต้องนาเสนอและผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดแนวการตรวจสอบตามแนว
ปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยมีการ
รายงานข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ พร้อมความคืบหน้าในการแก้ไขของธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
บริ ษทั ฯ มีฝ่ายกฎหมาย เพื่อควบคุมดูแลและสอบทานการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนให้มีการดาเนิ นงานเป็ นไปตามคู่มือการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายต่าง ๆ โดยให้รายงานต่อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สรุ ปได้วา่ บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิ ทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม
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12. รายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็ นการดาเนิ นธุ รกิ จปกติของ
บริ ษทั ฯ สาหรับขั้นตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนินการให้เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทัว่ ไป
อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่ อนไขการตลาดที่ เหมาะสม โดยหากเป็ นรายการที่ มิใช่การค้าตามปกติธุรกิ จหรื อมิได้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทัว่ ไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิทุกครั้ง กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย บุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ยในการทารายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ และให้
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบต่อไป โดยการทาธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมเพื่อสอบทาน ให้ความเห็นถึงความจาเป็ น
ความเหมาะสมโดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณี ที่เป็ นการทารายการระหว่างกันที่ เป็ นการ
ดาเนิ นการค้าตามปกติธุรกิ จหรื อเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร หรื อ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งสามารถอนุมตั ิรายการได้ในขอบเขตการอนุ มตั ิที่กาหนดไว้ และในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
บุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษจะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้การทารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่ องการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของ
บริ ษทั อย่างเคร่ งครัด รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
สาหรับการเข้าทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริ ษทั ฯ มีข้ นั ตอนในการอนุ มตั ิการทาธุรกรรมเป็ นไปตาม
มาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะดาเนิ นการให้เป็ นไปตามลักษณะธุรกิ จการค้าทัว่ ไป อ้างอิงกับราคา
ตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั
รายละเอียดของรายการระหว่ างกัน
โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการ
อิสระเข้าร่ วมประชุมเพื่อสอบทานรายการระหว่างกันสาหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ได้ให้ความเห็นว่าการทารายการระหว่างกันเป็ นความจาเป็ นในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็ นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกัน ซึ่ งมีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปตามการประกอบธุรกิจทัว่ ไป
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รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
12.1.1 รายชื่อบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องและลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทที่มีรายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด
(มหาชน) (“TSTE”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะความสั มพันธ์
ประกอบธุ ร กิ จให้ขนถ่ า ย - TSTE เป็ นบริ ษัท ใหญ่ ข องบริ ษัท ฯ โดยถื อ หุ ้ น บริ ษัท ฯ
สิ นค้ า ให้ เ ช่ า คลัง สิ นค้ า ทางตรง 98.82% ก่ อนการกระจายหุ ้น จากนั้นได้ลดสัดส่ วน
การถื อ หุ ้ น ลงเหลื อ 69.34% หลั ง การกระจายหุ ้ น เมื่ อ 19
และบริ การท่าเทียบเรื อ
พฤศจิกายน 2555 และลดสัดส่ วนเหลือ 68.80% หลังการเพิ่ม
ทุ น ช าระแล้ ว จากการใช้ สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1-4
ในปี 2559-2560
- TSTE และ TMILL มีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุก
ท่านของบริ ษทั ฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการ
ของ TSTE ด้วย
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด (“TSA”) ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จใ ห้ เ ช่ า เป็ นบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมีบ ริ ษ ัทใหญ่ร่วมกัน คื อ TSTE
และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุ กท่ านของบริ ษ ัท ฯ
อสังหาริ มทรัพย์
ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSA ด้วย
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด ประกอบธุ รกิ จ โรงงาน เป็ นบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมีบ ริ ษ ัทใหญ่ร่วมกัน คื อ TSTE
(“TSO”)
กลัน่ น้ ามันปาล์ม
และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุ กท่ านของบริ ษ ัท ฯ
ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSO ด้วย
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด ประกอบธุ รกิจโรงงานทอ เป็ นบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมีบ ริ ษ ัทใหญ่ร่วมกัน คื อ TSTE
(“TSTL”)
กระสอบ ขนส่ งสิ นค้ า และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุ กท่ านของบริ ษ ัท ฯ
และบริ การรั ก ษาความ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSTL ด้วย
ปลอดภัย
ประกอบธุ รกิ จคลังสิ น ค้า เป็ นบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมีบ ริ ษ ัทใหญ่ร่วมกัน คื อ TSTE
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด (“TS”)
และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุ กท่ านของบริ ษ ัท ฯ
ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TS ด้วย

รับรองความถูกต้อง........................................................................................
92

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

12.1.2 รายการค่ าเช่ าโกดัง/ไซโล และทีด่ นิ
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ าของรายการ
ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

TSTE

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯเช่ าที่ ดินเนื้ อที่ 7,013 ตาราง
เมตรจาก TSTE เพื่อใช้เป็ นที่ ต้ งั ของ
โรงงานและอาคารส านั ก งานของ
บริ ษทั ฯ โดยมีอตั ราค่าเช่าคิดเป็ น 50
บาท/ตารางเมตร หรื อ 350,650 บาท
ต่อ เดื อน ท าสัญ ญาเช่ า มี อ ายุสัญ ญา
30 ปี เริ่ ม จาก 1 สิ ง หาคม 2553 ถึ ง
วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2583 โดยมี การ
ปรับอัตราค่าเช่าขึ้น 10% ของอัตรา
เช่ าเดิ มทุ กๆ 5 ปี ค่าเช่ าตลอดสัญญา
162,328,740 บาท คิดเป็ นค่าเช่าแบบ
เส้น 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 รบก าหนด
สัญญาเช่าที่ ดิน เว้นแต่คู่สัญญาจะได้
ทาความตกลงเกี่ ยวกับสิ่ งปลู กสร้ า ง
ในที่ ดิ น ที่ เ ช่ า เป็ นประการอื่ น หาก
บริ ษ ัทฯ มี ค วามประสงค์ที่ จะขอต่ อ
สัญ ญาเช่ า จะต้อ งมี ห นัง สื อ แจ้ง ให้
TSTE ทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นครบ
ก าหนดไม่ 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 วมกันกาหนดอัตรา
ค่ า เ ช่ า โ ด ย ใ ห้ ค านึ ง ถึ ง ส ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลงกัน

5.4

5.4

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่าที่ดินดังกล่าว
เพื่อใช้เป็ นที่ต้งั ของโรงงานและ
อาคารสานักงานของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
สาหรับราคาค่าเช่าเป็ นไปตาม
ราคาประเมินของ บริ ษทั ยูเค แวลู
เอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด เลขที่
UK 2010/724 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่
11 กันยายน 2553
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการรวมถึง
เงื่อนไขการทารายการ และความ
สมเหตุสมผลของราคา
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มูลค่ าของรายการ

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

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
ทาสัญญาเช่า 30 ปี เริ่ มจาก 1 เมษายน
2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตราค่า
เช่ า ตารางเมตรละ 85 บาท หรื อ
280,500 บาทต่อเดือน ปรับค่าเช่าขึ้น
15% ของค่า เช่ าเดิ มทุ ก 5 ปี ค่าเช่ า
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 เนื้ อที่ 2,800
ตารางเมตร โดยได้รับการอนุ มตั ิ ใ ห้
ทาสัญญาเช่า 30 ปี เริ่ มจาก 1 เมษายน
2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตราค่า
เช่ า ตารางเมตรละ 85 บาท หรื อ
238,000 บาทต่อเดือน ปรับค่าเช่าขึ้น
15% ของค่า เช่ าเดิ มทุ ก 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

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่าโกดัง 9 เพื่อใช้
เก็บสิ นค้าสาเร็จรู ป และเช่าโกดัง 8
เพื่อใช้เก็บผลิตภัณฑ์พลอยได้หรื อ
รา โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยูใ่ น
บริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานของ
บริ ษทั ฯ สะดวกต่อการขนส่ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สาหรับราคาค่าเช่าเป็ นไปตาม
ราคาตลาด ซึ่งอาจมีความแตกต่าง
กันบ้างขึ้นอยูก่ บั ทาเลที่ต้ งั และ
สภาพของโกดัง
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเห็นชอบถึงความ
เหมาะสมของรายการรวมถึง
เงื่อนไขในการทารายการ และได้
พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่าโกดังดังกล่าว
เพื่อใช้เป็ นที่ต้งั ถังไซโลเก็บ
วัตถุดิบขนาดความจุ 40,000 ตัน
โดยโกดังดังกล่าวมีพ้นื ที่เพียงพอ
ต่อความต้องการและตั้งอยูใ่ น
บริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานมาก
ที่สุด
ความสมเหตุสมผลของราคา
สาหรับราคาค่าเช่าเป็ นราคา
เดียวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่า
กันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาค่าเช่าโกดังของบุคคล
ภายนอกในแถบเดียวกันแล้ว
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
มูลค่ าของรายการ

ผู้ให้ เช่ า

TSTE

ผู้เช่ า

บริ ษทั ฯ

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

บริ ษทั ฯ เช่าโกดังเก็บสิ นค้าเทกอง 1
โกดัง คื อ โกดัง 35 เนื้ อ ที่ 2,250
ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ
90 บาท บริ ษทั ฯ จ่ายค่าเช่ าเดื อนละ
202,500 บาท โดยเริ่ มเช่ า ตั้ง แต่ 1
พฤษภาคม 2560 เป็ นการเช่ า อายุ
สัญญา 3 เดื อน สิ้ นสุ ดสัญญาเช่าวันที่
31 ธั น วาคม 2560 หากบริ ษัท ฯ มี
ความประสงค์ที่ จ ะขอต่ อสัญ ญาเช่ า
จะต้องมีหนังสื อแจ้งให้ TSTE ทราบ
ล่วงหน้าก่อนครบกาหนดไม่นอ้ ยกว่า
1 เดื อน ปั จจุบนั มีการต่ออายุสัญญา
เช่ า อี ก 3 เดื อนนั บ ตั้ งแต่ ว ั น ที่ 1
มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561 โดยทาง TSTE ได้ขอปรับอัตรา
ค่ า เช่ า เป็ นตารางเมตรละ 100 บาท
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ น
ต้นไป
(ในปี 2559 บริ ษัท ฯ เช่ า โกดัง เก็ บ
สิ น ค้าเทกอง 2 โกดัง คื อ โกดัง 35
และ 36 เนื้ อที่ โกดังละ 2,250 ตาราง
เมตร รวมเป็ นเนื้ อ ที่ 4,500 ตาราง
เมตร อัต ราค่า เช่ าตารางเมตรละ 90

1.6

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

2.4

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
พบว่าต่ากว่าราคาค่าเช่าโกดังของ
บุคคลภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรร มการต รวจสอบ ได้
พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ถึ ง ค ว า ม
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่ อนไขในการทารายการ และได้
พิจารณาเทียบเคียง
ด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็ นราคาที่
เหมาะสม
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่าโกดังดังกล่าว
เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ใน
กรณี ที่บริ ษทั ฯ มีที่จดั เก็บไม่
เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่
ในบริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานของ
บริ ษทั ฯ สะดวกต่อการขนส่ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สาหรับราคาค่าเช่าเป็ นราคา
เดียวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่า
กันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาค่าเช่าโกดังของ
บุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน
แล้วพบว่าต่ากว่าราคาค่าเช่าโกดัง
ของบุคคลภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเห็นชอบถึงความ
เหมาะสมของรายการรวมถึง
เงื่อนไขในการทารายการ และได้
พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
มูลค่ าของรายการ

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

TSTE

บริ ษทั ฯ

TSO

บริ ษทั ฯ

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

0.9

-

2.3

0.9

บาท บริ ษั ท ฯ จ่ า ยค่ า เช่ า เดื อ นละ
405,000 บาท โดยเริ่ มเช่ า ตั้ งแต่
1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2559)
บริ ษทั ฯ เช่าโกดังเก็บสิ นค้าเทกอง 2
โกดัง คื อ โกดัง 31 และ 32 เนื้ อ ที่
โกดังละ 1,500 ตารางเมตร อัตราค่า
เช่าตารางเมตรละ 100 บาท บริ ษทั ฯ
จ่ายค่าเช่าเดือนละ 300,000 บาท โดย
เริ่ มเช่าตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นการ
เช่าอายุสัญญา 3 เดื อน สิ้ นสุ ดสัญญา
เช่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากบริ ษทั
ฯ มี ความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญา
เช่ า จะต้องมี หนังสื อแจ้งให้ TSTE
ทราบล่ ว งหน้า ก่ อ นครบก าหนดไม่
น้อยกว่า 1 เดือน ปั จจุบนั มีการต่ออายุ
สัญญาเช่าอีก 3 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561

บริ ษทั ฯ เช่าโกดังเก็บสิ นค้าเทกอง 1
โกดัง คือ ไซโล 2 เนื้ อที่ 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
พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 เป็ น
การเช่าอายุสญ
ั ญา 8 เดือน หากบริ ษทั
ฯ มี ความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญา

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่าโกดังดังกล่าว
เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ใน
กรณี ที่บริ ษทั ฯ มีที่จดั เก็บไม่
เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่
ในบริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานของ
บริ ษทั ฯ สะดวกต่อการขนส่ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สาหรับราคาค่าเช่าเป็ นราคา
เดียวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่า
กันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาค่าเช่าโกดังของ
บุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน
แล้วพบว่าต่ากว่าราคาค่าเช่าโกดัง
ของบุคคลภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเห็นชอบถึงความ
เหมาะสมของรายการรวมถึง
เงื่อนไขในการทารายการ และได้
พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่าโกดังดังกล่าว
เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ใน
กรณี ที่บริ ษทั ฯ มีที่จดั เก็บไม่
เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่
ในบริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานของ
บริ ษทั ฯ สะดวกต่อการขนส่ง
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
มูลค่ าของรายการ

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

เช่ า จะต้อ งมี ห นัง สื อ แจ้ง ให้ TSO
ทราบล่ ว งหน้า ก่ อ นครบก าหนดไม่
น้อยกว่า 1 เดือน ปั จจุบนั มีการต่ออายุ
สัญญาเช่าอีก 6 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่ 1
มกร าค ม 2 5 6 1 สิ้ น สุ ดวั น ที่ 3 0
มิถุนายน 2561 (ในปี 2559 บริ ษทั ฯ
เช่ า โกดัง ตั้ง แต่ 1 กรกฎาคม ถึ ง 30
กันยายน 2559)

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความสมเหตุสมผลของราคา
สาหรับราคาค่าเช่าเป็ นราคา
เดียวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่า
กันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาค่าเช่าโกดังของ
บุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน
แล้วพบว่าต่ากว่าราคาค่าเช่าโกดัง
ของบุคคลภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเห็นชอบถึงความ
เหมาะสมของรายการรวมถึง
เงื่อนไขในการทารายการ และได้
พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม

12.1.3 รายการซื้อขายสินค้ าและบริการ
(หน่วย : ล้านบาท)
ผู้ขาย/
ผู้ให้
บริการ
TSTL

ผู้ซื้อ/
ผู้รับ
บริการ
บริ ษทั ฯ

มูลค่ าของรายการ
ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

บริ ษทั ฯ ได้ทาการซื้อถุงบรรจุภณั ฑ์จาก
TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้ งชนิ ดต่างๆ และ
ราข้าวสาลี ซึ่งเป็ นผลผลิตของบริ ษทั ฯ

14.3

14.7

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษ ัท ฯ ได้ท าการซื้ 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
กระสอบสานทุก 6 เดือน และทา
การจัดซื้อกระสอบสานจากผู ้
ชนะการประกวดราคาเป็ นหลัก
ซึ่งในการประกวดราคาปี 2560
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผู้ขาย/
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ/
ผู้รับ
บริการ

แบบ 56-1
มูลค่ าของรายการ

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

TSTE

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขนถ่าย
ข้าวสาลี เช่น ค่าบริ การรถตัก ค่าบริ การ
ขนถ่าย ค่ าบริ การชัง่ น้ าหนัก ค่าเที ย บ
ท่ า ค่ า ผ่ า นท่ า รวมถึ ง ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า
น้ าประปา ในโกดั ง ที่ บ ริ ษั ท ฯ เช่ า
สาหรั บเก็บข้าวสาลี และค่าใช้จ่ายใน
การใช้ถนนส่วนกลาง

2.1

1.3

TS

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ ได้เช่ารถโฟล์คลิฟท์เพื่อใช้ข้ ึน
ลงแป้ งในคลังสิ นค้าแทนรถโฟล์คลิฟท์
ของบริ ษ ัท ฯ ชั่ว คราวระหว่า งรอการ
ซ่อมแซม

0.1

0.02

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
นี้ TSTL เป็ นผูท้ ี่ได้รับการ
คัดเลือกทั้ง 2 ครั้ง เนื่องจากราคา
และเงื่อนไขเป็ นประโยชน์สูงสุด
กับบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขการทารายการ
และความสมเหตุสมผลของราคา
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ใช้บริ การไฟฟ้ า และ
น้ าประปาในโกดังที่บริ ษทั ฯเช่า
เพื่อเก็บข้าวสาลี และใช้บริ การ
ต่างๆ ในการขนย้ายข้าวสาลีเข้า
ไซโล รวมถึงถนนส่วนกลาง
ความสมเหตุสมผลของราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่
TSTE ทากับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขการทารายการ
และความสมเหตุสมผลของราคา
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ เช่ารถโฟล์คลิฟท์เพื่อใช้
ขึ้นลงแป้ งในคลังสิ นค้าแทนรถ
โฟล์คลิฟท์ของบริ ษทั ฯ ชัว่ คราว
ระหว่างรอการซ่อมแซม
ความสมเหตุสมผลของราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่
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มูลค่ าของรายการ

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2559

TS ทากับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเห็นชอบถึงความ
เหมาะสมของรายการ รวมถึง
เงื่อนไขในการทารายการ และได้
พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
12.1.4 เงินปันผล
มูลค่ าของรายการ
ผู้จ่าย

ผู้รับ

บริ ษทั ฯ

TSTE

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ าคัญ
บริ ษทั ฯ ได้ทาการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรของ
ปี 2559 ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2560 จานวนหุ ้น ละ 0.07
บาท โดย TSTE ถื อ หุ ้ น บริ ษัท ฯ ทั้ง สิ้ น
237,159,720 หุ ้น ได้รับเงินปั นผลเป็ นจานวน
เงิน 16,601,180.40 บาท และได้ทาการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลจากกาไรของเดือนมกราคม
ถึ ง มิ ถุ น ายน ปี 25 6 0 ตามมติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการครั้ งที่ 8/2560 เมื่ อ วัน ที่ 31
สิ งหาคม 2560 จานวนหุ ้นละ 0.18 บาท โดย
TSTE ถือหุน้ บริ ษทั ฯ ทั้งสิ้น 237,159,720 หุ ้น
ได้รับเงินปั นผลเป็ นจานวนเงิน 42,688,749.60
บาท

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560
ปี 2559

59.3

38.0

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงิ นปั น
ผลไม่ต่ ากว่า 50% ของกาไร
สุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ส า ร อ ง ต า ม
กฎหมาย ยกเว้นมี ความจาเป็ น
ที่ จะต้องใช้เงิ นเพื่อ หมุน เวีย น
หรื อการลงทุน
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล คื อ ไม่น้อ ยกว่าร้ อ ยละ
50 ของกาไรสุทธิ
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12.1.5 รายการยอดคงค้ างระหว่ างบริษัทฯ และบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
นิตบิ ุคคล
ทีม่ รี ายการคงค้ างกับบริษัท

ประเภทรายการ
เงินมัดจาจ่ายค่าเช่าที่ดินและโกดัง

TSTE

ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
เจ้าหนี้การค้า

TSO

เงินมัดจาจ่ายค่าเช่าโกดัง

2,743
18,639

เงินปันผลค้างจ่าย
TSTL

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560

2,138
576

12.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู ้ ือหุ ้นกลุ่มเดี ยวกันหรื อมี
กรรมการร่ วมกัน โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานและพิจารณาการทารายการระหว่างกันจากการสอบถามผูบ้ ริ หาร
ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมให้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทาการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2560 และได้ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวว่ามี
ความสมเหตุ ส มผล มี ก ารก าหนดราคาและเงื่ อ นไขตามราคาตลาด และไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ทั้ง นี้
รายละเอียดของความจาเป็ นในการทารายการและความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ มีต่อรายการระหว่างกันที่ เกิ ดขึ้ น
สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลหัวข้อที่ 12.1 ข้างต้น
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
เพื่อเป็ นการป้ องกันปั ญหาจากรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการทารายการระหว่างกันของ
บริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มิใช่การค้าตามปกติธุรกิจหรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
จะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิทุกครั้ง โดยกรรมการ บุคคลและกิจการที่เกี่ ยวข้องที่อาจ
มีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ยในการทารายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ โดยการทาธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในการพิจารณาต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุ มเพื่อออกความเห็ นเกี่ ยวกับการทา
รายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย เว้นแต่กรณี ที่เป็ นการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งเป็ นรายการที่
เป็ นการดาเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารระดับสู งสามารถอนุมตั ิรายการได้ในขอบเขต
การอนุมตั ิที่กาหนดไว้ ทั้งนี้การทารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่ องการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
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12.4 นโยบายหรือแนวโน้ มในการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
การเข้า ทารายการระหว่างกันที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นในอนาคต บริ ษทั ฯ มี ข้ นั ตอนในการอนุ มตั ิ ก ารท าธุ ร กรรมเป็ นไปตาม
มาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
ลักษณะธุ รกิ จการค้าทัว่ ไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่ อนไขการตลาดที่ เหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะกาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระ ทาหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความจาเป็ น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคา
อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ ด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่ เกิ ดขึ้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มี
บุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษจะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
รอบบัญชีของบริ ษทั ฯ เริ่ มวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
13.1) รายงานของผู้สอบบัญชี
1) ผูส้ อบบัญชี
ปี 2558 นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ปี 2559 นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ปี 2560 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

2) สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา

.
.

ปี 2558 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ปี 2559 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ปี 2560 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
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13.2) งบกาไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

ปี 2558

ปี 2559

เปลีย่ น
แปลงร้ อยละ

ปี 2560

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

1,273.1

98.9

1,338.8

99.2

1,303.3

99.8

(2.7)

รายได้อื่น

13.7

1.1

10.7

0.8

2.8

0.2

(73.3)

รวมรายได้

1,286.8

100.0

1,349.5

100.0

1,306.1

100.0

(3.2)

1,097.9

85.3

1,140.5

84.5

1,030.9

78.9

(9.6)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

30.0

2.3

31.0

2.3

30.6

2.3

(1.1)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

63.5

4.9

74.1

5.5

95.9

7.3

29.3

1,191.4

92.6

1,245.6

92.3

1,157.4

88.6

(7.1)

95.4

7.4

103.9

7.7

148.7

11.4

43.1

ต้นทุนทางการเงิน

24.1

1.9

16.4

1.2

15.3

1.2

(6.9)

กาไรก่ อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

71.3

5.5

87.6

6.5

133.4

10.2

52.4

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

14.4

1.1

18.1

1.3

28.0

2.1

54.8

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

56.9

4.4

69.5

5.2

105.5

8.1

51.8

รายได้
รายได้จากการขาย

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ต้นทุนขาย

รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ จ่ าย
และภาษีเงินได้นิติบุคคล

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1

0.1919

0.2032

0.3079

51.5

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย (หน่วย : พันหุน้ )2

296.2

342.1

342.6

0.0

กาไรสุ ทธิต่อหุน้ Fully Diluted (บาทต่อหุน้ )3

0.1663

0.2031

0.3060

50.7
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

31/12/2558
จานวน จานวน

งบตรวจสอบ
31/12/2559
ร้ อยละ จานวน

136.4
197.6
1.9

7.6
11.0
0.1

105.7
180.1
1.2

6.7
11.5
0.1

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

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

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

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

31/12/2560
ร้ อยละ จานวน

เปลีย่ น
แปลง
ร้ อยละ

76.2
169.9
3.8

4.3
9.6
0.2

(27.9)
(5.6)
208.9

800.5
1.2

45.1
0.1
59.3

50.4
137.1
28.3

717.5
1.8
2.2
721.5
1,773.1

40.5
0.1
0.1
40.7
100.0

(3.4)
(8.0)
(0.2)
(3.4)
(13.2)
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ

รายการ

31/12/2558

31/12/2559

31/12/2560

เปลีย่ น แปลง
ร้ อยละ

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

830.7

46.1

382.8

24.4

595.7

33.6

55.6

72.0

4.0

-

-

-

-

100.0

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

2.1
263.3
26.6
11.2
21.2
920.1

0.1
14.8
1.5
0.6
1.2
51.9

11.2
(16.4)
42.5
9.7
53.1
24.0

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

0.8
18.6
19.4

0.0
1.0
1.1

100.0
12.6
24.3
23.7

1,007.3

55.9

757.9

48.4

939.5

53.0

24.0

จานวน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(ถึงกาหนด 1 ปี )
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ

รายการ

31/12/2558

31/12/2559

เปลีย่ นแปลง
ร้ อยละ

31/12/2560

จานวน

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

342.0

19.0

342.2

21.8

344.7

19.4

0.7

281.3

15.6

281.6

18.0

284.0

16.0

0.9

24.2

1.3

27.7

1.8

33.0

1.9

19.1

ยังไม่ได้จดั สรร

146.0

8.1

157.2

10.0

171.9

9.7

9.3

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

793.5

44.1

808.8

51.6

833.6

47.0

3.1

1,800.8

100.0

1,566.7

100.0

1,773.1

100.0

13.2

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้วเป็ นสารองตามกฎหมาย

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

13.4) งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

ปี 2558
จานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับปรุ ง
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าเสื่ อมราคา
กาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ายอุปกรณ์
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
รายได้เงินชดเชยค่าเสี ยหาย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน

ปี 2559
จานวน

ปี 2560
จานวน

71.3

87.6

133.4

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

(1.8)
(1.0)
48.7
0.2
0.5
0.0
0.1
0.0
(0.2)
14.8
194.8

(53.7)
(437.2)
0.3
0.9

17.0
147.7
(0.1)
(0.0)

9.3
(267.3)
(0.7)
0.0

(2.9)
2.2
0.0
3.9
(353.8)
0.3
(23.2)
(14.0)
(390.7)

273.2
(0.3)
0.0
3.6
589.7
0.4
(16.3)
(18.6)
555.3

(45.8)
7.0
(0.0)
3.6
(99.1)
0.2
(14.0)
(26.8)
(139.7)
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2558

งบตรวจสอบ
ปี 2559

ปี 2560

จานวน

จานวน

จานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

(58.6)

(7.7)

(23.2)

(4.7)

0.0

0.0

เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

0.0

0.0

1.2

เงินมัดจาค่าเครื่ องจักร

0.0

0.0

0.0

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

0.0

0.0

0.0

เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

(63.2)

(7.7)

(22.0)

709.6

(447.9)

212.9

51.5

0.0

0.0

171.0

0.5

4.9

จ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน

0.0

0.0

0.0

จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว

(345.4)

(76.1)

0.0

จ่ายเงินปั นผล

(22.8)

(54.7)

(85.6)

เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

563.8

(578.2)

132.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

110.0

(30.7)

(29.5)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี

26.4

136.4

105.7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

136.4

105.7

76.2

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะยาว
รับเงินเพิ่มทุน
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

13.5) อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาการชาระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ข้ อมูลต่ อหุ้น (มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท)
มูลค่าหุน้ ตามบัญชีต่อหุน้
กาไรสุทธิต่อหุน้ *

หน่ วย

ปี 2558

งบตรวจสอบ
ปี 2559

ปี 2560

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.03
0.34
NA
7.15
50.33
2.38
150.98
21.49
16.75
184.56

1.10
0.39
0.64
6.84
52.61
1.88
191.44
6.19
58.18
185.86

1.14
0.26
NA
7.11
50.65
1.55
232.68
3.54
101.64
181.70

%
%
%
%
%
%

13.76
6.42
1.06
-478.16
4.42
8.21

14.82
6.96
0.79
595.50
5.15
8.68

20.90
11.19
0.22
NA
8.08
12.85

%
%
เท่า

3.82
12.06
0.86

4.13
14.77
0.80

6.32
21.12
0.78

เท่า
เท่า
เท่า
%

1.27
NA
1.38
40.10

0.94
36.01
0.95
78.73

1.13
NA
1.34
81.11

บาท
บาท

2.32
0.1919

2.36
0.2032

2.46
0.3079
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ในปี 2560 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
- รายได้
สาหรับปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ ายอยูท่ ี่ 1,303.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 จากปี ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ 1,338.8
ล้านบาท โดยที่ปริ มาณการขายแป้ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 แต่ราคาขายเฉลี่ยปรับลดลงสอดคล้องกับราคาข้าวสาลีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบหลัก
ปรับตัวลดลง ส่วนรายได้อื่นอยูท่ ี่ 2.8 ล้านบาท ลดลง 7.8 ล้านบาท จากปี ก่อนด้วยกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริ ษทั ฯ ได้ทาการ
ป้ องกันความเสี่ ยงไว้ลดลง โดยรายได้อื่นเท่ากับร้อยละ 0.2 ของรายได้รวม
- ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
สาหรับปี 2560 ต้นทุนในส่วนของข้าวสาลีปรับลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าราคาขายแป้ งที่ปรับลดลง จึงทาให้ตน้ ทุนขาย
ของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 1,030.9 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 79.1 ของรายได้จากการขาย ต่ากว่าอัตราส่วนต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ ในปี ก่อน
ซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 85.2
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 30.6 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 2.4 ของรายได้จากการขาย สูงขึ้นจากสัดส่วนของปี ก่อนซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 2.3 ซึ่งเป็ นจานวนใกล้เคียงกัน
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 95.9 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง และค่าซ่อมแซมบารุ งรักษาทัว่ ไป โดยหากคิด
เป็ นสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 7.4 เพิ่มขึ้นจากสัดส่ วนปี ก่อน
ซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 5.5โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2560 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสู งขึ้น มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและมีเบี้ย
ปรับเงินเพิ่มทางภาษีซ่ ึงเป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายปกติเกิดขึ้น
- กาไร
ในปี 2560 อัตราส่ วนกาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ อยู่ที่ร้อยละ 20.9 สู งกว่าอัตราส่ วนกาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ในงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้าซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 14.8 โดยมีสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง
บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิ 105.5 ล้านบาท ในปี 2560 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนมีผลกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น
36.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 51.8 มีรายได้จากการจาหน่ายรวม 1,303.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 โดยปริ มาณการจาหน่ายแป้ ง
สาลีเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 0.5 แต่ราคาจาหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.8
อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และรายการตัดจ่าย (EBITDA) จะเห็นว่าปี 2560
มีกาไรสูงกว่าปี 2559 ถึงร้อยละ 34.3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทากาไรได้เพิ่มสูงขึ้นของ TMILL
- สินทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ท้ งั หมด ณ สิ้ นปี 2560 เท่ากับ 1,773.1 ล้านบาท ซึ่ งมากกว่า ณ สิ้ นปี 2559 จานวน 206.4 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 โดยที่หลักๆ มาจาก สิ นค้าคงเหลือลดลง
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ลูกหนีก้ ารค้ า
ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ เท่ากับ 169.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6 จาก ณ สิ้ นปี 2559 ซึ่ งอยู่ที่ 180.1
ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นลูกหนี้การค้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีการประเมินค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชาระ
หนี้ ในอนาคตของลูกหนี้ แต่ละรายที่ คาดว่าจะไม่ได้รับชาระ สาหรับปี 2560 บริ ษทั ฯ มีการตั้งสารองหนี้ สูญเพิ่มเติมจากลูกค้า
SME ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปี ที่ผา่ นมาจานวนเพียง 6 พันบาท และมีหนี้ สูญได้รับคืนเป็ นจานวนเงิน 1.8 ล้าน
บาท
สินค้ าคงเหลือ
ณ สิ้นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 800.5 ล้านบาท สูงขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งอยูท่ ี่ 532.2 ล้าน
บาทคิดเป็ นร้อยละ 50.4 และหากคิดเป็ นสัดส่ วนของสิ นค้าคงเหลือเที ยบกับสิ นทรัพย์รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 45.1 ณ สิ้ นปี 2560
สูงขึ้นจากร้อยละ 34.0 ณ สิ้นปี 2559 โดย ณ สิ้นปี 2560 สิ นค้าคงเหลือส่วนใหญ่ คือ วัตถุดิบในสต็อกและวัตถุดิบระหว่างทาง ซึ่ ง
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนี้ เนื่องมาจากการสารองวัตถุดิบ ณ สิ้นปี 2560 มีปริ มาณมาก และราคาสูงกว่า ณ สิ้นปี 2559
อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
อาคารสานักงาน โรงงาน โกดัง และไซโลเฟส 1 ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่บนที่ ดินเช่ าอายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1
สิ งหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 ส่ วนไซโลเฟส 2 ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูบ่ นพื้นที่เช่าโกดัง 30 อายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 ซึ่ งบริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่ ท้ งั 2 แห่ งจากบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
(“TSTE”) อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วย เครื่ องจักร อาคารโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์แล็บ
และยานพาหนะ
ณ สิ้นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวรเป็ นจานวน 717.5 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนเทียบกับสิ นทรัพย์รวมทั้งหมดของ
บริ ษ ัทฯ อยู่ที่ร้อ ยละ 40.5 โดยหลักๆ ประกอบด้วยเครื่ องจักรและอุป กรณ์ อาคารโรงงานและส่ วนปรั บปรุ งอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน และยานพาหนะ
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และสิ นทรัพย์ถาวรในปี 2560 อยูท่ ี่ร้อยละ 6.32 และ 21.12 ตามลาดับ ซึ่ งสู ง
กว่าในปี 2559 เพราะสาเหตุหลักจากผลประกอบการที่สูงขึ้น
ในปี 2559-2560 บริ ษทั ฯ มีอตั ราหมุนของสิ นทรัพย์เท่ากับ 0.80 และ 0.78 เท่า ตามลาดับ
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สภาพคล่ องและแหล่ งทีม่ าของเงินทุนบริษัทฯ
กระแสเงินสด
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 139.7 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือกาไร
ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจานวน 133.4 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อปรับปรุ งด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่ อมราคาและดอกเบี้ ยจ่ายแล้ว ได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงานที่ 194.8 ล้านบาท นอกจากนี้ ยงั มีการลดลงของ
ลูกหนี้ การค้า 9.3 ล้านบาท มีการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือจานวน 267.3 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนี้ การค้าจานวน 45.8
ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศ โดยรายการเจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จะเกิ ดขึ้ นระหว่างที่
ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบให้บริ ษทั ฯ ได้นาวัตถุดิบขึ้นเรื อแล้วแต่ใบขนสิ นค้า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 22.0 ล้านบาท โดยเป็ นเงินจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
บริ ษทั ฯ มีกระแสเงิ นสดได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 132.2 ล้านบาท โดยเป็ นการกูย้ ืมเงิ นระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพื่อชาระค่าข้าวสาลีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต จานวน 212.9 ล้านบาท รับจากการแปลงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจานวน
4.90 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลจานวน 85.6 ล้านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
การเพิ่มขึ้ นของอัตราส่ ว นสภาพคล่ องในปี 2560 จากปี 2559 มี ส าเหตุมาจากการเพิ่มขึ้ นของสิ นทรั พย์หมุน เวีย น
ในสัดส่วนที่สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้ นปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.3 จาก ณ สิ้ นปี 2559 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือ ส่ วนหนี้ สินหมุนเวียน ณ สิ้ นปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 จาก ณ สิ้ นปี 2559 โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- หนีส้ ิน
ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มี หนี้ สินรวมเป็ นจานวนเท่ ากับ 939.5 ล้านบาท และ 757.9 ล้านบาทตามลาดับ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในปี 2560 นั้น มีปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายค่าวัตถุดิบ
หนี้ สินหลักของบริ ษทั ฯ คือหนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ยจ่าย โดย ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ ยเท่ากับ
595.7 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนเที ยบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 0.71 เท่า ซึ่ งเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นปี 2559 ซึ่ งเท่ากับ
0.47 เท่า ในขณะที่เงินทุนจากผูถ้ ือหุน้ มีจานวนเท่ากับ 833.6 ล้านบาท และ 808.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 ตามลาดับ
- ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมเท่ากับ 833.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.8 ล้านบาทจากสิ้ นปี 2559 โดยเป็ นผล
มาจากกาไรเบ็ดเสร็ จรวม 105.5 ล้านบาท การเพิ่มทุนชาระแล้ว 4.9 ล้านบาท และการจ่ายเงินปั นผล 85.6 ล้านบาท
- โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2560 และ2559 มีค่าเท่ากับ 1.13 เท่า และ 0.94 เท่าตามลาดับ โดยการ
เพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิ้นปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน ทาให้หนี้สินรวมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบ
กับ ณ สิ้นปี 2559
13.6) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ฯ มีค่าสอบบัญชี ในปี 2560 เป็ นจานวนเงิ น 680,000.00 บาท และมี ค่าบริ การอื่น เป็ นจานวนเงิ น 60,000.00 บาท
เท่ากับปี 2559
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