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สารบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สาสน์จากประธานกรรมการบริษทั
สาสน์จากประธานกรรมการบริหาร
รายงานประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั
- รายละเอียดเกีย่ วกับการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู บ้ ริหาร และผู ม้ อี านาจควบคุม

- รายละเอียดเกีย่ วกับผู บ้ ริหารและผู ม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุม่ บริษทั
โครงสร้างรายได้
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสีย่ ง
โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างธุรกิจและการจัดการ
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
รายการระหว่างกัน
คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิน
งบการเงินสาหรับปี สน้ ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก
ทีต่ ้งั สานักงานและคลังสินค้ า

:
:
:

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลี
90/9 หมูท่ ี่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขทะเบียนบริษัท
:
0107553000131
โทรศัพท์
:
0-2017-9999
โทรสาร
:
0-2017-9999 ต่อ 111 หรื อ 222
E-mail Address
:
info@tmill.co.th
Website
:
www.tmill.co.th
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว :
399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาท)
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 399,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
เรี ยกชาระแล้วจานวน 398,664,061หุน้
เป็ นจานวนเงิน 398,664,061 บาท
(สามร้อยเก้าสิ บแปดล้านหกแสนหกหมื่นสี่ พนั หกสิ บเอ็ดบาทถ้วน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
:
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข้างสถานทูตจีน) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 1040
โทรศัพท์ : 02-009-9381
โทรสาร : 02-009-9476
TSD Call center: 0 2-009-9000
E-mail : TSDCallCenter@set.or
Website: http://www.tsd.co.th
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้สอบบัญชี

:
:

ไม่มี
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 0-2231-3980-7
โทรสาร 0-2231-3988
E-mail : audit3@amc-mri.com

1

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

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

วิสัยทัศน์
"เรา" คือผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ

พันธกิจ
1. มุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม
2. ส่งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3. ให้ความสาคัญเรื่ องผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผถู ้ ือหุน้ ด้วยอัตราการเติบโตของผลกาไรอย่างต่อเนื่อง
4. เป็ นแบบอย่างในด้านความเป็ นมืออาชีพ ความโปร่ งใส และการดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. เป็ นแบบอย่างในการดาเนินธุรกิจตามมาตราฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
2559
งบกาไรขาดทุน (ล้ านบาท)
รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้ านบาท)
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนทางการเงิน
จานวนหุน้ ที่ออก และชาระแล้ว (ล้านหุน้ )
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
กาไรต่อหุน้ (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
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2560

2561

1,349.5
1,245.6
103.9
16.4
18.1
69.5

1,306.1
1,157.4
148.7
15.3
28.0
105.5

1,405.5
1,257.6
147.9
13.4
27.9
106.6

1,566.7
757.9
808.8

1,773.1
939.5
833.6

1,581.8
594.3
987.5

342.2
2.36
0.20
0.15
78.73
6.96
8.68
4.13
0.94

344.7
2.42
0.31
0.18
81.11
11.19
12.85
6.32
1.13

398.7
0.30
0.30
56.10
10.16
11.71
6.35
0.60
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สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทของคนไทย
อยู่ในภาคธุ รกิ จเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริ ษทั ฯ ผลิ ตแป้ งสาลี ซ่ ึ งควบคุ มการผลิ ตภายใต้
ระบบคุณภาพสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิเช่น ISO
22000, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้บริ โภคผลิตภัณฑ์จาก
แป้ งสาลีที่มีคุณภาพสู งสุ ด และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้เกิดความ
มัน่ ใจสู งสุ ดต่อบุ คลากรและระบบการบริ หารงานภายในองค์กรควบคู่กันไป
อีกทั้งดาเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า และมุ่งเน้นในเรื่ องการพัฒนาองค์กร

นายปรีชา อรรถวิภัชน์
ประธานกรรมการ

แป้ งสาลี เ ป็ นวัต ถุ ดิ บ หลัก ที่ น าไปผลิ ต อาหาร ไม่ ว่า จะเป็ นบะหมี่
กึ่งสาเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ อาหารชุบแป้ งทอด และ
อื่นๆ ดังนั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมจะเติบโตตามความต้องการบริ โภคของ
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น หรื อแนวโน้มความนิ ยมในการบริ โภคอาหารที่ผลิตจาก
แป้ งสาลีที่เพิ่มมากขึ้น เช่นกัน

ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการตามลาดับเหตุการณ์ที่สาคัญ ดังนี้
- บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองให้เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม Innovative Organization
จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นโครงการส่งเสริ ม
ความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผูป้ ระกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
- บริ ษทั ฯ ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนรับชาระแล้วเป็ น 398.7 ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่ได้คุณภาพให้กบั ลูกค้า นอกเหนือจาก
การให้ความสาคัญกับการเติบโตในด้านธุ รกิ จ มุ่งพัฒนาตลาด สร้ างความสัมพันธ์กับลูกค้า และมุ่งเน้นในเรื่ องการพัฒนา
บุ คลากรและระบบการบริ หารงานภายในองค์กรควบคู่กันไป อี กทั้งด าเนิ นโครงการสนับ สนุ นกิ จกรรมต่างๆ ของชุ มชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริ มให้ชุมชนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ มากมาย
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ท้ายสุ ดนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ขอขอบคุณที มบริ หารของบริ ษทั ฯ
ที่สามารถดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ให้มีการเติบโตอย่างน่ าพอใจ รวมถึงพนักงานทุกท่าน สาหรับความ
ทุ่มเทความอุตสาหะและเป็ นกาลังสาคัญในการมีส่วนร่ วมในการขยายธุรกิจ รวมถึงผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริ ษทั ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการทุกท่านพร้อมทุ่มเทความสามารถในการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษทั ฯ โดยยึดมัน่ ในหลักบรรษัทภิบาท ซึ่งจะเป็ นพื้นฐานที่แข็งแกร่ งอันนามาซึ่งความยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ต่อไป

(นายปรี ชา อรรถวิภชั น์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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สาส์นจากประธานกรรมการบริหาร

ผ ลการดาเนิ น งานในปี 2561 ของ บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิล ล์ จากัด
(มหาชน) มีกาไรสุ ทธิ รวม 106.5 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2561 เป็ นเงิ น 1.10 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 1.05
ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกาลังการผลิตมวลรวม 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน และใช้
กาลังการผลิตเฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณ 77.67% แม้วา่ สถานการณ์การแข่งขันยังคงอยูใ่ น
ระดับ สู ง แต่ค ณะกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง ได้มี การวางแผนงาน
ในการปรั บเปลี่ ยนนโยบายและแผนกลยุท ธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
จึงสามารถดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามเป้ าหมายได้
นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร

ในนามของคณะกรรมการบริ หาร ขอขอบคุ ณคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กท่ าน ที่ ทุ่มเทความรู ้ความสามารถ
ทั้งหมดในการทางาน ร่ วมแรงร่ วมใจกันพัฒนาบริ ษทั ฯ ให้เจริ ญเติบโตก้าวหน้า รวมทั้งขอขอบคุณผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ และ
พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนและให้ความไว้วางใจในคณะกรรมการบริ หาร
ด้วยดี เสมอมา คณะกรรมการบริ หารขอให้คามัน่ ว่าจะมุ่งมัน่ ตั้งใจบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ด้วยความรอบคอบ โปร่ งใส
และยึดมัน่ ในหลักบรรษัทภิบาล เพื่อพัฒนาบริ ษทั ฯ ให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร
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รายงานจากประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด
(มหาชน) “บริ ษทั ” ปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ มีคุณสมบัติ
ตามข้อกาหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริ ษทั จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายสมชัย วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอนก คาชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ

นายสมชัย วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยมี ป ระธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แ ก่ นายสมชั ย วนาวิ ท ย
เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ มี ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้าน
การเงิ น การบั ญ ชี มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ
ของงบการเงิน

ค

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บณะกรรมการตรวจสอบของ
ตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ
นโยบาย
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ ษจทัากัโดยมี
ด (มหาชน)
เน้นการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ น
“บริ ษัท ” ปั จ จุ บั น ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม
ธุ รกิ จ ได้ส่งเสริ มและผลักดันให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิตามข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดีของบริ ษทั จดทะเบี ยน เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีการกากับดูแล
ข้อกาหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด
กิจการที่ ดี ปฏิบตั ิภารกิ จตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่ วมกับ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน และดาเนิ นการในเรื่ อง
จานวน 3 ท่าน ได้แก่
สาคัญ ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ดงั นี้
4. นายสมชัย วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คาชุ่ม้ งได้เชิญผูส้กรรมการตรวจสอบ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ5.าปี นายเอนก
ของบริ ษทั ฯ รวมทั
อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมทุกครั้ง
6.
นายเฉลิ
ม
ชั
ย
ว่
อ
งไววิ
ท
ย์
กรรมการตรวจสอบ
ที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินโดยสอบถาม
ผูส้ อบบัญชีในเรื่ องความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินที่มี
โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามรู ้ แ ละ
ผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มนั่ ใจว่าการจัดทางบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทาง
ประสบการณ์ทางด้านการเงินการบัญชี
การเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ งบการเงินดังกล่าว
มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานให้บริ ษทั ฯ มี ระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผลมิให้เกิ ดความขัดแย้งหรื อละเมิดต่อระเบี ยบ
กฎหมายของบริ ษทั ฯ และข้อกาหนดต่างๆ พร้อมให้ขอ้ แนะนา แก่ฝ่ายบริ หารเพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีความรัดกุมรอบคอบและ
ถูกต้อง ตลอดจนให้มีการติดตามและปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในและ
ภายนอก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า
การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
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ในปี 2561
นายศักดิ์ศรี อาพวัน จากบริ ษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ
จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยมี
รวมถึ งให้ขอ้ เสนอแนะแก่ บริ ษทั ฯ เพื่อนาไปแก้ไขให้การดาเนิ นกิ จการเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาเนิ นการสอบทานการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าว โดยไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ ในการพิจารณา
คัดเลื อกผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน สถานะของผูส้ อบบัญชี ข้อจากัดที่ มีสาระสาคัญ
หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ ห ลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2561 จากบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด โดยมี นายอาพล จานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 4663 หรื อ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
คนใดคนหนึ่ ง เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2561 เพื่ อทาหน้าที่ ตรวจสอบบัญ ชี และแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผูส้ อบบัญชี ประสิ ทธิภาพในการทางาน และเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
พร้อมทั้งพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2561 เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้ให้ความสาคัญและระมัดระวังต่อการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ตลอดจนให้คาแนะนาและเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้แต่งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงในระดับฝ่ ายจัดการ เพื่อติดตามดู แลการบริ หารความเสี่ ยง
และระบบควบคุมภายในทัว่ ทั้งองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมทีมงานไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อร่ วมกันประเมิน
และทบทวนความเสี่ ยง จัดทาแผนงานบริ หารจัดการความเสี่ ยง ควบคุม ติดตาม และประเมินผล
รายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้ความเห็ น
เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาว่าการทารายการมีความ
สมเหตุสมผล รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงาน
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกไตรมาสอย่างสม่าเสมอ
ความรั บผิด ชอบต่ อ สั ง คม คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ ห าร ตระหนักและให้ค วามสาคัญ ต่อความรั บ ผิด ชอบ
ต่อสังคม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทางานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อดาเนิ นการ
ในการพิจารณาและนาเสนอนโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนจัด
ให้มีการสื่ อสารให้ความรู ้ ความเข้าใจกับพนักงานในทุ กระดับอย่างทั่วถึ ง และรั บผิดชอบในการดู แลติ ดตามแผนงานการ
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ดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และให้มีการพิจารณาทบทวนประเมินประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานให้คณะกรรมการบริ ษทั
ได้รับทราบและพิจารณาในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากั ด (มหาชน) ได้รับการรับรองให้เป็ นสมาชิกแนวร่ วม
โครงการแนวร่ วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต เมื่อวั นที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถือว่าเป็ นผลงานแห่ งความ
ภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง่ แก่บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู ้ กับพนักงาน เพื่ อรั บทราบนโยบายและยึดถื อปฏิ บัติให้เป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน ปลูกฝังจิตสานึ กการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งยังมีนโยบายในการสนับสนุน
ให้คู่ ค ้า พัน ธมิ ต ร และผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ตระหนัก และให้ค วามส าคัญ ในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น โดยการสื่ อ สาร
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น โบว์ชวั ร์ สินค้า, เว็บไซต์บริ ษทั ฯ www:tmill.co.th, การออกไปพบปะลูกค้า เป็ นต้น ตลอดจน
ดูแลป้ องกันการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในองค์กร หรื อการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกภาคีเครื อข่ายและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในรอบปี 2561 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนด้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ หรื อการกระทาที่เข้าข่ายประพฤติ
ไปในทางมิชอบของพนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิ บัติหน้าที่ อย่างอิ สระตามขอบเขตและหน้าที่ รับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า รายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้อง
ตามหลักปฏิ บตั ิที่รับรองโดยทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ ไม่มีประเด็นสาคัญที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อกาหนดของทางราชการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการดาเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม มี การบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ได้ปฏิ บัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ตลอดจนระเบียบต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ และปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับระบบการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่ งใส เชื่อถือได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งทาให้เชื่อมัน่ ได้วา่
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มีความพร้อมที่จะเติบโตอย่างยัง่ ยืน และธารงไว้ซ่ ึ งการเป็ นองค์กรที่มีการกากับดูแล
กิจการที่ดี

(นายสมชัย วนาวิทย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
9
1

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

คณะกรรมการบริษัท

นายปรีชา อรรถวิภัชน์
ประธานกรรมการ

ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การ

นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
กรรมการบริหาร

10
1

นายสมชัย วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายธนดล สุ จภิ ิณโญ
กรรมการบริหาร

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการบริหาร

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
กรรมการ

นายเฉลิมชัย ว่ องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ

11
1

ดร.สุ ภัสร ชโยวรรณ
กรรมการ

นายเอนก คาชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

รายละเอี ยดเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง
1. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
81

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ปริ ญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ
มหาวิทยาลัยรัฐโอคลาโฮ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
0.121%

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ไม่มี

ประวัติการอบรม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ
ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 107/2014) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรสาหรับ
กรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(DCP รุ่ นที่ 39/2004)สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-Finance for Non - Finance Directors
(FND รุ่ นที่ 8/2004)
-Audit Committee Program
(ACP รุ่ นที่ 11/2006)

12

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปัจจุบนั

กรรมการวิชาการ

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปี 2554 – ปัจจุบนั
ปี 2553 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2547 – ปัจจุบนั
ปี 2547 – ปัจจุบนั
ปี 2547 – ปัจจุบนั

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ปี 2546 – ปัจจุบนั
ปี 2546 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่ อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่ นสิ ริ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
บริ ษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ าตาล จากัด
บริ ษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เอสไอ.พรอพเพอร์ ต้ ี จากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั น้ าตาลเกษตรไทย จากัด
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอกรัฐพัฒนา จากัด
คณะกรรมการพิจารณาร่ างกฎหมาย
กระทรวงแรงงาน
บริ ษทั สยาม พี.พี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์เปเปอร์ จากัด

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

รายงานประจาปี 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว

-ประกาศนียบัตรหลักสูตร
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
(วปอ. รุ่ น 32)

2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

81

-มัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนบ้านบึงอุตสาหกรรม
ประวัติการอบรม
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ
ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 17/2004) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปี 2545 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ปี 2545 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
0.47%
(โดยเป็ นของ
ตนเอง 0.47%
/ ภรรยา
0.00%

เป็ นบิดาของ
บุคคลข้อ 4

ปี 2547 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2532 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปี 2560
ปี 2543 – ปี 2560
ปี 2543 – ปี 2560
ปี 2519 – ปี 2560
ปี 2519 – ปี 2560
ปี 2519 – ปี 2560
ปี 2512 – ปี 2560
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ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
ประธานกรรมการบริ หาร

ชื่ อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
H.C>Starck Co.,Ltd.
บริ ษทั ร่ วมกิจอ่างทองคลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั แพน-เปเปอร์ จากัด
บริ ษทั บางกอกบูติก โฮเต็ล (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั พาราไฮเทค จากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษทั โรงงานน้ าตาลนิ วกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั น้ าตาลนิ วกว้างสุ ้นหลี จากัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง
3. นายสมชัย วนาวิทย
- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
70

รายงานประจาปี 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซ๊าท์อีสเทิน หลุยเซี ยน่า
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซ๊าท์อีสเทิน หลุยเซี ยน่า
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปี 2557 – ปัจจุบนั

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

ปี 2549 – ปัจจุบนั
ปี 2548 – ปี 2558

ชื่ อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม
-ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของ
ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 8/2004) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรสาหรับ
กรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(DCP รุ่ นที่ 49/2004 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
4. ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
- กรรมการ
- รองประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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-ปริ ญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโท คณะภาวะความเป็ นผูน้ า
และจรรยาบรรณที่ดีในองค์กร
รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา

0.00%
(โดยเป็ นของ
ตนเอง 0.00%
/ ภรรยา
0.00%

เป็ นบุตรเขย
ของบุคคล
ข้อ 2

14

ปี 2552 – ปัจจุบนั
ปี 2561 – ปัจจุบนั
ปี 2561 – ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
ที่ปรึ กษาหลักสูตร
วิทยาการการจัดการ
สาหรับนักบริ หารระดับสูง

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
พรรคพลังประชารัฐ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

รายงานประจาปี 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว

-ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ
สาขาการจัดการ รัฐเทกซัส
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาเอก คณะบริ หารธุรกิจ
สาขาการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรม
-หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สาหรับ
นักบริ หารระดับสูง (ปปร.) รุ่ นที่ 20
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่ นที่ 15 (วตท.15)
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ
ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 79/2552) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-ประกาศนียบัตรหลักสูตร
การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ประกาศนียบัตรสัมมนาหัวข้อ
“ธรรมเนียมปฏิบตั ิเชิ งธุรกิจและ
วัฒนธรรมสไตล์อเมริ กา”
รัฐแคลิฟอร์เนี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กา

15

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปี 2561 – ปี 2561
ปี 2560 – ปี 2561
ปี 2560 – ปี 2561

ประธาน
กรรมการ
นายก

ปี 2559 – ปัจจุบนั
ปี 2559 – ปัจจุบนั
ปี 2559 – ปี 2560

รองเลขาธิการ / กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึ กษา

ปี 2558 – ปี 2560

เลขาธิการ

ปี 2557 – ปี 2560
ปี 2557 – ปี 2560

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
รองประธาน

ปี 2556 – ปี 2558

กรรมการบริ หาร

ปี 2555 – ปัจจุบนั
ปี 2555 - ปัจจุบนั
ปี 2555 – ปี 2557

ประธานฝ่ ายเลขานุการ
กรรมการ
เลขานุการ

ปี 2555 – ปี 2557
ปี 2552- ปี 2558
ปี 2552- ปี 2558
ปี 2552- ปี 2558
ปี 2552 – ปี 2558
ปี 2552 – ปี 2558

กรรมการที่ปรึ กษา
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ชื่ อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (ลาออก 12/10/61)
บริ ษทั อินเตอร์ ไพร์ ม มีเดีย จากัด (ลาออก 3/10/61)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (ลาออก 12/10/61)
สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริ หารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ฝ่ ายอุตสาหกรรมอาหาร
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 15
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
คณะกรรมาธิ การ คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจ
การพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม รัฐสภา
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง
5. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
(ปี )
47

รายงานประจาปี 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัย
เทนเนสซ์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาโท คณะศิลปศาสตร์
สาขากฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
0.048%

ความสัมพันธ์
ทาง
ช่วงเวลา
ครอบครัว
เป็ นบุตรของ ปี 2561 – ปัจจุบนั
บุคคลข้อ 2 ปี 2561 – ปัจจุบนั
ปี 2561 – ปัจจุบนั
ปี 2560 – ปัจจุบนั
ปี 2557 – ปัจจุบนั
ปี 2555 – ปี 2560
ปี 2549 – ปัจจุบนั
ปี 2549 – ปัจจุบนั
ปี 2547 – ปัจจุบนั
ปี 2546 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2541 – ปัจจุบนั

ประวัติการอบรม
-ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของ
ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 37/2005) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่ นที่ 21

16

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ ษทั
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

ชื่ อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีบีจีไอ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อุบลไบโอเอทานอล จากัด
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เค.เอส.แอล. เรี ยลเอสเทต จากัด
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั น้ าตาลเกาะกง จากัด
บริ ษทั น้ าตาลสะหวันนะเขต จากัด
บริ ษทั เคเอสแอล กรี นอินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง
6. นายธนดล สุจิภิญโญ
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
(ปี )
52

รายงานประจาปี 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ปริ ญญาตรี การตลาด (MBA)
มหาวิทยาลัยแคลสเตท
ซานเบอร์นาดิโน รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาโท การตลาดและ
การจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัย
เมอเซ่อ เมคอน แอทแลนต้า
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
0.00%
(โดยเป็ นของ
ตนเอง 0.00%
/ ภรรยา
0.00%

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
เป็ นบุตรเขย
ของบุคคล
ข้อ 2

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปี 2556 – ปัจจุบนั
ปี 2554 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2541 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่ อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
โรงแรมสเปนดิด แอท เขาใหญ่
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นรี สอร์ท พัทยา

ปี 2549 – ปัจจุบนั
ปี 2549 – ปัจจุบนั
ปี 2549 – ปัจจุบนั
ปี 2549 – ปัจจุบนั
ปี 2549 – ปัจจุบนั
ปี 2549 – ปัจจุบนั
ปี 2548 – ปัจจุบนั
ปี 2542 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
บริ ษทั วัฒนกุลอ๊อกซิเย่น จากัด

ประวัติการอบรม
-ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของ
ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 76/2008) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
7. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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-ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ
ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 62/2007) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

17

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง
8. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
(ปี )
50

รายงานประจาปี 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ปริ ญญาตรี การเงินการธนาคาร
(BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-ปริ ญญาโท (MBA) การเงินและ
การธนาคาร มหาวิทยาลัยเมอร์เซอร์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
เป็ นหลาน
ของบุคคล
ในข้อ 10

ประวัติการอบรม
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ
ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 17/2004) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่ นที่ 10 (วตท.10)
-สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่ นที่ 6
-สถาบันวิทยาการธุ รกิจและ
อุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่ นที่ 3
-BRAIN รุ่ นที่ 2 สภาอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปี 2561 – ปัจจุบนั
ปี 2561 – ปัจจุบนั
ปี 2560 – ปัจจุบนั
ปี 2559 – ปัจจุบนั
ปี 2558 – ปัจจุบนั
ปี 2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2558 – ปัจจุบนั
ปี 2556 – ปัจจุบนั
ปี 2555 – ปัจจุบนั
ปี 2550 – ปัจจุบนั
ปี 2550 – ปัจจุบนั
ปี 2550 – ปัจจุบนั
ปี 2550 – ปัจจุบนั
ปี 2550 – ปัจจุบนั
ปี 2550 – ปัจจุบนั
ปี 2549 – ปัจจุบนั
ปี 2547 – ปัจจุบนั
ปี 2547 – ปัจจุบนั
ปี 2547 – ปัจจุบนั
ปี 2546 – ปัจจุบนั
ปี 2546 – ปัจจุบนั
ปี 2546 – ปัจจุบนั

18

กรรมการและกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่ อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั บางจากไบโอฟูลเอล จากัด
บริ ษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จากัด
บริ ษทั บีบีจีไอ จากัด
บริ ษทั มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เช็งเพรส จากัด
บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด
บริ ษทั มัดแมน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชิ นกิจ จากัด
บริ ษทั ราชาโซลาร์ แมททีเรี ยล จากัด
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
สมาคมการค้าผูผ้ ลิตน้ าตาลและชีวพลังงานไทย
บริ ษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ราชาปอร์ ซเลน จากัด
บริ ษทั น้ าตาลสะหวันนะเขต จากัด
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั น้ าตาลในเครื อ
บริ ษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั พารารวมโชค จากัด
บริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เกาะกงแพลนเตชัน่ จากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ าน้ าตาลขอนแก่น จากัด

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

9. ดร.สุภสร ชโยวรรณ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )

81
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คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริ ญญาตรี สาขากสิ กรรมและ
สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปริ ญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และ
โภชนาการด้านอาหาร มหาวิทยาลัย
บริ คแฮม ยัง ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดา้ นอาหาร รัฐหลุยเซียนา
มหาวิทยาลัยหลุยเซียนาสะเตต
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปี 2546 – ปัจจุบนั
ปี 2545 – ปัจจุบนั
ปี 2544 – ปัจจุบนั
ปี 2540 – ปัจจุบนั
ปี 2540 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ

ปี 2539 – ปัจจุบนั
ปี 2539 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ/
ประธานกรรมการบริ หาร

ปี 2557 – ปัจจุบนั

กรรมการ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2552 – ปัจจุบนั
ปี 2552 – ปัจจุบนั
ปี 2552 – ปัจจุบนั
ปี 2552 – ปัจจุบนั
ปี 2552 – ปัจจุบนั

ประวัติการอบรม
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพื้นฐานของ
ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 77/2009) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

19

ชื่ อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จากัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
บริ ษทั เค เอส แอล เรี ยลเอสเตท จากัด
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ภายใต้
คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ าตาลปี 2527
บริ ษทั ราชาเซรามิค จากัด
บริ ษทั เอ็มเอ็มพี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

รายงานประจาปี 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว

0.00%
(โดยเป็ นของ
ตนเอง 0.00%
/บุตรยังไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 0.00%)

เป็ นอาของ
บุคคลข้อ 8

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปี 2554 – ปัจจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ชื่ อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสาหรับ
กรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(DCP รุ่ นที่ 112/2009) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
10. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

66

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุ่ นที่ 17/2004)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- อนุปริ ญญา คอมพิวเตอร์
Computer Collage, Germany
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2547 – ปัจจุบนั
ปี 2547 – ปัจจุบนั
ปี 2546 – ปี 2558
ปี 2546 – ปัจจุบนั
ปี 2524 – ปัจจุบนั
ปี 2523 – ปัจจุบนั
ปี 2523 – ปัจจุบนั

20

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แชมเปี้ ยน เฟอร์ เมนเตชัน่ จากัด
บริ ษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ าน้ าตาลขอนแก่น จากัด
บริ ษทั ราชาชูรส จากัด
บริ ษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษทั น้ าตาลนิ วกว้างสุ ้นหลี จากัด

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

11. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

62
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-ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปี 2523 – ปัจจุบนั

กรรมการ
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2553 – ปัจจุบนั
ปี 2539 – ปี 2557
ปี 2538 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2557 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
เจ้าของ

ชื่ อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั โรงงานน้ าตาลนิ วกรุ งไทย จากัด

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟิ งเคิลไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ
ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 84/2010) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
12. นายเอนก คาชุ่ม
- กรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
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-ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-เนติบณั ฑิต สานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
-ปริ ญญาโท สาขานิติศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี 2553 – ปัจจุบนั
ปี 2527 – ปัจจุบนั
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
สานักงาน เอนก คาชุ่ม ทนายความ

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

รายงานประจาปี 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปี 2561 – ปัจจุบนั
ปี 2558 – ปี 2560
ปี 2556 – ปี 2557

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายโรงงาน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายโรงงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน

ชื่ อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ประวัติการอบรม
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของ
ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 85/2010) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
13. นางสาวสุรางค์รัตน์
จงประสพทรัพย์
- รองผูอ้ านวยการฝ่ ายโรงงาน

46

-ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประวัติการอบรม
-ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูจ้ ดั การ
โรงงาน รุ่ นที่ 13 สถาบันเสริ มสร้าง
ขีดความสามารถมนุษย์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-ใบรับรอง อบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการนวัตกรรม
สาหรับผูป้ ระกอบการในตลาด
หลักทรัพย์
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง
14. นางแววตา เนตร์พนั ธ์
- รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายการเงินและบัญชี /
เลขานุการบริ ษทั

อายุ
(ปี )
41

รายงานประจาปี 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี (MBA)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี (B.B.A)
มหาวิทยาลัยบูรพา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปี 2561 – ปัจจุบนั

ปี 2553 – ปี 2557

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
และบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
และบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
(อาวุโส)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี

ปี 2557 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

ปี 2558 – ปี 2560
ปี 2557 – ปี 2558

ประวัติการอบรม
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรเลขานุการ
บริ ษทั รุ่ นที่ 71/2016 สถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
15. นางสาวมศารัศม์ พุฒิพีรวิทย์
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขาย

36

- ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ

ไม่มี

ไม่มี

ประวัติการอบรม
-
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ชื่ อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที ซี เจ เอเซีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โทลล์ โลจิสติก (ไทยแลนด์) จากัด

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

รายละเอียดเกีย่ วกับการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจลงนาม
นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
นายสมชัย
วนาวิทย
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
ดร.สุภสร
ชโยวรรณ
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
นายเอนก
คาชุ่ม
นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
นายธนดล
สุจิภิญโญ
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
นางสาวสุรางค์รัตน์
จงประสพทรัพย์
นางแววตา
เนตร์พนั ธ์
นางสาวมศารัศม์
พุฒิพีรวิทย์

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

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

รายงานประจาปี 2561

รางวัลแห่งความสาเร็จ

25

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษ ัทฯ ได้รั บ การรั บ รองมาตรฐานการผลิ ต
ทั้งด้านระบบคุณภาพ สุ ขอนามัยและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น ISO 22000:2005, GMP, HACCP
และ HALAL เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้บริ โภคผลิตภัณฑ์จาก
แป้ งสาลี ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจสู งสุ ด นอกจากนั้น
บริ ษ ัท ฯ ยัง มี ที ม ค้น คว้า และวิ จัย ผลิ ต ภัณฑ์ ซึ่ งคอย
ให้ บ ริ ก ารผลิ ต แป้ งสาลี ต ามสู ต รเฉพาะ (Tailor-Made
Flour) และคิ ด ค้น แป้ งสาลี ประเภทใหม่ ๆ สู ต รพิ เศษ
(Novel Products) เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการที่
หลากหลายของลูกค้าอีกด้วย

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ผูน้ าเข้า
ข้าวสาลีและผูผ้ ลิตแป้ งสาลีรายใหญ่ของประเทศไทย โดยเริ่ ม
ดาเนิ นธุ รกิ จตั้งแต่ปี 2550 บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในเรื่ อง
คุ ณ ภาพของสิ น ค้า เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารเลื อ กสรรพัน ธุ์ ข ้า วที่ มี
มาตรฐานสู ง ปริ มาณโปรตีน และกลูเต้นที่เหมาะสม ทาการ
แปรรู ปให้ได้แป้ งสาลีที่มีคุณภาพ สาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ใช้
ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ และอาหารหลากหลายชนิด
บริ ษทั ฯ ได้เลื อกสรรอุปกรณ์ เครื่ องจักรอันล้ าสมัย
โดยใช้ ร ะบบการแปรรู ปแป้ งสาลี อ ั ต โนมั ติ แ บบ CIM
(Computer Integrated Manufacturing) ซึ่ งมีความสามารถ
พิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้ งสาลีสูตรต่างๆได้อย่าง
แม่นยา สะอาด และ ถูกสุขลักษณะ ภายใต้ระบบการวิเคราะห์
และควบคุมจุดวิกฤตอันตรายในกระบวนการผลิต อันส่ งผล
กระทบต่อคุณภาพทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพของแป้ งสาลี
(Hazardous Analysis Critical Control Points: HACCP)
อีกทั้งยังคานึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็ นสาคัญ

ในด้านของฝ่ ายขายและการตลาด พร้อมทั้งการ
ให้บริ การหลังการขาย บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาบุคลากร โดยมี
การฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มทักษะด้านการขายให้
พนักงานมี ความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนการให้บริ การ หลังการขายที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น

26

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

ประวัตคิ วามเป็ นมาและการเปลีย่ นแปลงพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จ ากั ด (มหาชน)
("บริ ษทั ฯ" หรื อ "TMILL") เดิ มชื่ อ บริ ษทั ไทยชูการ์
คลัง สิ น ค้า จ ากัด ก่ อ ตั้ง โดยการรวมตัว ของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมโรงงานน้ าตาล ได้แก่ กลุ่มโรงงานในเครื อ
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) บริ ษทั ประจวบ
อุตสาหกรรม จากัด บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
โดยจดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2520 ด้วยทุ นจดทะเบี ยนเริ่ มแรกจานวน 10 ล้านบาท
ดาเนิ นธุ รกิจคลังสิ นค้าโดยรับฝากสิ นค้าน้ าตาลทรายดิ บ
และน้ า ตาลทรายขาวเป็ นสิ น ค้า หลัก ต่ อ มาในเดื อ น
เมษายน 2534 บริ ษัท ไทยชู ก าร์ เทอร์ มิ เ นิ้ ล จ ากัด
(มหาชน) ("TSTE") ได้เข้าซื้ อหุ ้นจากกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
เนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้นภายใน
เครื อบริ ษทั ของ TSTE ทาให้ TSTE ถือหุ ้นในสัดส่ วน
ร้อยละ 61.30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และบริ ษทั ฯ มี
สถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TSTE ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนจดทะเบี ยนอี ก 200 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท
โดยสัดส่วนการถือหุน้ ของ TSTE ปรับเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ
98.82 ของทุ น จดทะเบี ย นชาระแล้ว และเมื่ อ เดื อ น
ธันวาคม 2552 ผูบ้ ริ หารของ TSTE มีความประสงค์จะนา
บริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
("ตลาด เอ็ม เอ ไอ") จึงได้ทาการปรับโครงสร้างทุนของ
บริ ษทั ฯ โดยลดทุนจดทะเบี ยนจาก 400 ล้านบาท เป็ น
200 ล้านบาท โดยการลดจานวนหุ ้นลงเหลือ 2 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ต่อมาในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 บริ ษทั ฯ ได้จด
ทะเบี ยนแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด และ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็ น 1 บาทต่อ
หุ ้น รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท โดยออกหุ ้น
สามัญใหม่ จานวน 85 ล้านหุ ้น เพื่อเตรี ยมเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุ นให้กับ ประชาชน ท าให้ทุน จดทะเบี ย น
เพิ่มขึ้นเป็ น 285 ล้านบาท เป็ นทุนชาระแล้วจานวน 200
ล้านบาท คิดเป็ นจานวน 200 ล้านหุน้

ต่ อ ม า ใ น ปี 2544 บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ ข อ ย ก เ ลิ ก
ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการคลังสิ นค้า และจดทะเบี ยน
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ไทยชูการ์ อินเตอร์ เทรด จากัด
ดาเนิ นธุ รกิ จให้บริ ษทั TSTE เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่
คลังสิ นค้าเทกอง ใช้พกั สิ นค้าน้ าตาลทรายดิ บรอขนถ่าย
ขึ้นเรื อเดิ นสมุทร และในปี 2548 บริ ษทั ฯได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ที เอส
ฟลาวมิลล์ จากัด เพื่อดาเนิ นธุรกิจโรงงานแป้ งสาลี โดยมี
TSTE ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ ้นอีกเป็ นร้อยละ 97.13 ของ
ทุนจดทะเบียนใหม่
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิ ตแป้ ง
สาลีรายใหญ่ของประเทศไทย โดยเริ่ มดาเนิ นธุรกิจตั้งแต่
ปี 2550 บริ ษ ัท ได้ใ ห้ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพของ
สิ นค้า เริ่ มตั้งแต่การเลื อกสรรพันธุ์ขา้ วที่ มีมาตรฐานสู ง
ปริ มาณโปรตีน และกลูเต้นที่เหมาะสม ทาการแปรรู ปให้
ได้แป้ งสาลี ที่มีคุณภาพ สาหรั บลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ ใช้ใน
การผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารหลากหลายชนิ ด
เลือกสรรอุปกรณ์เครื่ องจักรอันล้ าสมัย โดยใช้ระบบ แปร
รู ปแป้ งสาลีอตั โนมัติ แบบ CIM (Computer Integrated
Manufacturing) ซึ่ งมีความสามารถพิเศษในการควบคุม
คุ ณภาพของแป้ งสาลี สูต รต่า งๆได้อย่างแม่นย า สะอาด
และถูกสุขลักษณะ ภายใต้ระบบการวิเคราะห์ และควบคุม
จุดวิกฤตอันตรายในกระบวนการผลิต อันส่ งผลกระทบ
ต่ อ คุ ณ ภาพทางเคมี ชี ว ภาพ และกายภาพของแป้ งสาลี
(Hazardous Analysis Critical Control Points: HACCP)
อีกทั้งยังคานึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็ นสาคัญ

บริ ษ ัท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จ ากัด (มหาชน) ยัง มี ที ม
ค้นคว้าและวิจยั ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งคอยให้บริ การผลิตแป้ งสาลี
ตามสู ตรเฉพาะ (Tailor – Made Flour) และคิดค้นแป้ ง
สาลีประเภทใหม่ๆ สู ตรพิเศษ (Novel Products) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอีกด้วย
ในด้ า นของฝ่ ายขายและการตลาด พร้ อ มทั้ งการ
ให้บริ การหลังการขาย บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาบุคลากรโดยมี
การฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มทักษะด้านการขายให้
พนักงานมี ความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนการให้บ ริ การหลัง การขายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
มากขึ้น

ได้รับการรั บรองมาตรฐานการผลิ ตทั้งด้านระบบ
คุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อาทิ
เช่น ISO 22000, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคได้บริ โภคผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลีที่มีคุณภาพสู ง
สุ ดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อให้เกิ ดความ
มัน่ ใจสูงสุด
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พัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ก่อตั้ง "บริ ษทั ไทยชูการ์คลังสิ 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
บริ ษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น โดยมี TSTE เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 61.30 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ว เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ภายในกลุ่มบริ ษทั ของ TSTE
บริ ษทั ฯ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั ไทยชูการ์ อินเตอร์ เทรด จากัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 โดยขอ
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสิ นค้า ซึ่งเป็ นธุรกิจเดิมของบริ ษทั ฯ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดทาเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการรับฝากสิ นค้า เนื่ องจากมีบริ ษทั ย่อยอื่นที่ประกอบกิจการคลังสิ นค้าเช่นเดี ยวกัน และดาเนิ นธุรกิ จให้เช่า
คลังสิ นค้าเทกองแทนการรับฝากสิ นค้า
บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ จานวน 2 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตแป้ งสาลี มีกาลังการผลิตรวม 250 ตันต่อวัน
- จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
- วันที่ 5 กันยายน 2550 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 400 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 4 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ
100 บาท เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจแป้ งสาลี
- 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
- 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
- ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 มีมติให้แปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
และแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุน้ ละ 100 บาทเป็ นหุน้ ละ 1 บาท รวมถึงมีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท
เป็ น 285 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวน 85 ล้านหุ ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ ประชาชนเป็ นครั้ งแรก
- บริ ษทั ฯได้ปรับโครงสร้างทรัพย์สินโดยการขายอาคารคลังสิ นค้าแบบเทกองของบริ ษทั ฯให้แก่ TSTE เพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจให้ตรงกับลักษณะธุรกิจในปั จจุบนั
- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7 /2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม มีมติอนุมตั ิให้สิทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายของ TSTE
ในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นจานวนไม่เกิน 25,350,970 หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive right) หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 29.82 ของจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป (85 ล้านหุน้ ) และที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั TSTE ครั้งที่ 7 /2553 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
TMILL ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TSTE ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญของ TSTE ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยให้เสนอขายในราคา
เดียวกับที่เสนอขายประชาชน และให้นาเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 9 กันยายน 2553
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว
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2555

- เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริ ษทั สามารถ
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 85 ล้านหุ ้นต่อประชาชนทัว่ ไปได้ บริ ษทั ฯ จึงได้เสนอขายหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
ตามสิ ทธิ Pre-emptive right โดยเปิ ดให้จองซื้อในวันที่ 9, 12 และ 13 พฤศจิกายน 2555 และเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป
ในวัน ที่ 14-16 พฤศจิ กายน 2555 ต่ อมาบริ ษ ัทฯ ได้จ ดทะเบี ย นเปลี่ ยนแปลงทุ น ชาระแล้วจากเดิ ม 200 ล้านบาท
เป็ น 285 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และในวันที่ 21 พฤศจิ กายน 2555 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ได้สั่งรับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน
2555 เป็ นต้นไป ส่ งผลให้หุ้นสามัญของบริ ษทั จานวน 285,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เริ่ มทาการซื้ อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 พฤศจิ กายน 2555 เป็ นต้นไป โดยจัดอยู่ในหมวดธุ รกิ จขนาด
กลาง และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์วา่ TMILL
- ภายหลังจากที่ มีการดาเนิ นการธุ รกิ จโรงงานแป้ งสาลีดว้ ยกาลังการผลิต 250 ตันข้าวสาลีต่อวัน และมีการใช้กาลัง
การผลิตจนเต็มกาลัง บริ ษทั ฯ จึงได้ลงทุนขยายกาลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวเป็ น 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน ตั้งแต่ปี 2558
โดยได้มีก ารเพิ่ มทุ นจดทะเบี ย นอี ก 114 ล้านหุ ้น มู ลค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท ตามมติ ที่ ประชุ ม วิสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น
เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2558 เพื่อจาหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม 57 ล้านหุ ้น และรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ TMILL – W1
- บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็ น 399 ล้านบาท และทุนรับชาระแล้วเป็ น 344
ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
- บริ ษทั ฯได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสี เขียว ระดับที่ 2 ปฏิบตั ิการสี เขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- บริ ษทั ฯได้รับรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบตั ิเหตุจากการทางานให้เป็ นศูนย์ ระดับต้น จานวน 300,100 ชัว่ โมง
จากกระทรวงแรงงาน
- บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองให้เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม Innovative Organization
จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นโครงการส่งเสริ ม
ความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผูป้ ระกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
- บริ ษทั ฯ ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนรับชาระแล้วเป็ น 398.7 ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561

2558

2560

2561
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ดังนี้

บริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 2,205 ล้ านบาท
ทุนชาระแล้ ว 2,205 ล้ านบาท
ร้ อยละ 47.63

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 191.6 ล้ านบาท
ทุนชาระแล้ ว 191.6 ล้ านบาท
ร้ อยละ 68.86

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 399 ล้ านบาท
ทุนชาระแล้ ว 398.7 ล้ านบาท
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้ างรายได้ แยกตามสายผลิตภัณฑ์
ประเภทของรายได้
แป้ งสาลี
ราข้าวสาลี
จมูกข้าวสาลี และข้าวสาลี
รายได้อื่น1/
รายได้ รวม

2559
2560
2561
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1,176.2
87.1 1,137.2
87.1 1,205.0
85.7
158.9

11.8

165.1

12.6

194.7

13.9

3.7

0.3

1.0

0.1

0.1

0.0

10.7

0.8

2.8

0.2

5.7

0.4

1,349.5

100.0

1,306.1

100.0

1,405.5

100.0

หมายเหตุ : 1/ รายได้อื่นประกอบด้วยกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้เงินรางวัลในการทางานเสร็ จก่อนเวลา (เงินรางวัลที่ได้รับจากบริ ษทั เดินเรื อ
ในกรณี ขนสิ นค้าได้เสร็ จก่อนเวลาที่กาหนด) ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายข้าวเสี ย และขายราเสี ย

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายแป้ งสาลี โดยสั่งเมล็ดข้าวสาลีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมด
เพื่อมาทาการโม่เป็ นแป้ งสาลี โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้ได้แป้ งสาลี
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากาหนด ซึ่ งแป้ งสาลีที่บริ ษทั ฯ ผลิตได้มีท้ งั แบบโปรตีนสู งและแบบโปรตีนต่า
โดยแป้ งสาลีแต่ละชนิ ดที่ผลิตได้จะนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบผลิตสิ นค้าที่แตกต่างกัน หากเป็ นแป้ งสาลีโปรตีนสู งจะเหมาะสาหรับ
ผลิตบะหมี่ก่ ึ งสาเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้ งสาลีโปรตีนต่ าจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้ก
ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรื อแป้ งอเนกประสงค์ บริ ษทั ฯ จาหน่ายแป้ งสาลีภายใต้ตราสิ นค้าของบริ ษทั กว่า 10 ตราสิ นค้า อาทิเช่น
แป้ งบะหมี่ สด-ตราเส้นหยก แป้ งบะหมี่ สด-ตราเส้นเหลือง แป้ งขนมปั ง-ตราปั งแดง แป้ งขนมปั ง-ตราปั งเหลื อง แป้ ง
อเนกประสงค์-ตรากุลาแดง เป็ นต้น โดยมีขนาดบรรจุแป้ งสาลีแบ่งเป็ น 2 ขนาด ได้แก่ ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และแบบรถเบ้าท์
ขนาด 10,000 กิโลกรัม โดยมีโครงสร้างรายได้ในเชิงยอดขายและปริ มาณการจาหน่ายแป้ งสาลีแต่ละชนิด ดังนี้
โครงสร้ างรายได้ ของแต่ ละผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปี 2561
2559
2560
2561
ประเภทของรายได้
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
แป้ งบะหมี่สด
197.2
16.8
203.9
17.9
194.5
16.1
แป้ งบะหมี่ กึ่งสาเร็ จรู ป
174.5
14.9
189.3
16.6
250.0
20.8
แป้ งขนมปั ง
351.4
29.9
260.5
22.9
323.2
26.8
แป้ งอเนกประสงค์
256.8
21.8
313.7
27.6
259.8
21.6
แป้ งทาบิสกิต
186.3
15.8
156.7
13.8
167.5
13.9
แป้ งชนิดอื่นๆ
10.0
0.8
13.1
1.2
10.0
0.8
รวมรายได้ จากการจาหน่ ายแป้ งสาลีท้งั หมด
1,176.2
100.0 1,137.2
100.0 1,205.0
100.0
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ปริมาณการจาหน่ ายแป้ งสาลีแต่ ละชนิด ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2561
2559
ประเภท
ตัน
ร้ อยละ
แป้ งบะหมี่สด
11,508
16.6
แป้ งบะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป
6,229
9
แป้ งขนมปั ง
22,092
31.8
แป้ งอเนกประสงค์
15,862
22.9
แป้ งทาบิสกิต
13,337
19.2
แป้ งชนิดอื่น ๆ
362
0.5
รวมปริมาณการจาหน่ ายแป้ งสาลีท้งั หมด
57,703.4
100.0

2560
ตัน
13,456.9
15,517.3
16,059.9
23,396.1
10,763.0
513.2
79,706.4

2561
ร้ อยละ
16.9
19.5
20.1
29.4
13.5
0.6
100.0

ตัน
12,747.8
19,636.5
20,213.0
19,295.8
11,613.4
380.7
83,887.1

ร้ อยละ
15.2
23.4
24.1
23.0
13.8
0.5
100.00

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งประเภทได้ดงั นี้
1) แป้ งบะหมีส่ ด
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีสาหรับทาเส้นบะหมี่แบบจีนภายใต้ตราสิ นค้าเส้นหยก ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนร้อยละ
11-13 และแป้ งสาลี ส าหรั บท าเส้น บะหมี่ แบบญี่ ปุ่ นภายใต้ตราสิ นค้า เส้นเหลื องและมี ปริ ม าณโปรตี นอยู่ที่ ร้อ ยละ10-11
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 เหลืองอ่อน น่ารับประทาน
3) แป้ งขนมปัง
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีสาหรับทาขนมปั งภายใต้ตราสิ นค้าปั งแดง ซึ่ งเป็ นแป้ งที่มีปริ มาณโปรตีนสู งอยูท่ ี่
ร้อยละ 13-14 และมีปริ มาณกลูเต็นสู ง ซึ่ งกลูเต็นเป็ นโปรตีนที่สกัดจากแป้ งสาลี โดยคุณสมบัติจะมีความเหนี ยว และยืดหยุน่ ดี
ดูดซึมน้ 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 มีความเหนี ยว ยืดหยุน่ และดูดซึ มน้ าพอเหมาะ ใช้ทาขนมได้หลากหลายชนิ ด เช่น บะหมี่ ปาท่องโก๋
โดนัท โรตี เค้ก คุก้ กี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟเฟิ ล ซาลาเปา และขนมทอดต่าง ๆ และตราสิ นค้ากุลาแดง
ซึ่งมีปริ มาณโปรตีนในสัดส่วนร้อยละ 13 เหมาะสาหรับทาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
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5) แป้ งบิสกิต
บริ ษ ัท ฯ ผลิ ต และจ าหน่ า ยแป้ งสาลี ส าหรั บ ท าบิ ส กิ ต ภายใต้ต ราสิ น ค้า กัง หั น ซึ่ งมี ป ริ ม าณโปรตี น ค่ อ นข้า งต่ า
ถึงปานกลางอยูท่ ี่ร้อยละ 9-10 โดยแป้ งดังกล่าวมีความเหนี ยวและดูดซึ มน้ าที่พอเหมาะสาหรับทาบิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่
วอฟเฟิ ล แพนเค้ก 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 มีความเหนี ยวน้อย เหมาะสาหรับนาไปทาซาลาเปา เค้ก คุก้ กี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่
เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
2) แป้ งสาลีสาหรับทาปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสิ นค้าคู่โก๋ โดยมีปริ มาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11-13 ดูดซึ มน้ าดีมาก
มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทาให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมน้ ามัน
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 งได้ง่ายและได้เนื้อขนมปั งเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ
และสารต้านอนุมูลอิสระสาหรับผูท้ ี่รักสุขภาพ
5) แป้ งสาลีสาหรับทาซาลาเปา ภายใต้ตราสิ นค้าต้าหลงเปา ซึ่งมีปริ มาณโปรตีนต่าอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้ อแป้ ง มีสีขาว
ละเอียด เบา ปริ มาณเถ้าต่า มีความเหนี ยวน้อย เหมาะสาหรับนาไปทาซาลาเปา เค้ก คุก้ กี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่
เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
6) แป้ งสาลีสาหรับทาปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสิ นค้าคู่โก๋ โดยมีปริ มาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11-13 ดูดซึ มน้ าดีมาก
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 เนื้อแป้ 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 งได้ง่ายและได้เนื้อขนมปั งเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ
และสารต้านอนุมูลอิสระสาหรับผูท้ ี่รักสุขภาพ
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์ สินถาวรหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หกั ค่าเสื่ อมราคา โดยวิธีคานวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของทรัพย์สินเป็ นระยะเวลา 3-30 ปี ขึ้ นอยู่กบั ประเภทของทรัพย์สิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่
31 ธันวาคม 2561 ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ จานวน 717.5 ล้านบาท และ 674.3 ล้านบาท ตามลาดับ สามารถ
สรุ ปได้ ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน
4.1.1 อาคาร และส่วนปรับปรุ งอาคาร*
โรงงาน 1 แห่ ง และอาคารส านัก งาน
3 ชั้น ที่ต้ งั : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล
ถนนปู่ เจ้าสมิ งพราย 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. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561

ภาระผูกพัน

เจ้าของ

150.6

143.5

เจ้าของ

505.8

477.4

เจ้าของ

4.0

3.0

ไม่มีภาระผูกพัน

เจ้าของ

21.0

19.7

ไม่มีภาระผูกพัน

เจ้าของ

33.4

30.7

ไม่มีภาระผูกพัน

เจ้าของ

2.7

-

ไม่มีภาระผูกพัน

717.5

674.3

รวม

ไม่มีภาระผูกพัน

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 และสัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และปรับเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ น Negative Pledge
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บริ ษทั ฯ ได้ขยายกาลังการผลิตโดยดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2556 และครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวได้มาซึ่งทรัพย์สิน ซึ่ งหากคานวณขนาดรายการ โดยใช้
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื 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 ้ ือหุน้ ทราบภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วนั ที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยสารสนเทศเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ทรัพย์ สินทีไ่ ม่ มตี วั ตน
บริ ษ ัท ฯ มี เครื่ องหมายการค้า ทั้ง หมด 12 ตราสิ น ค้า โดยบริ ษ ัทฯ ได้ยื่น จดทะเบี ย นเครื่ องหมายการค้ากับส 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

แป้งขนมปัง มี 3 ชนิด ได้แก่
1. ตราปั งทอง
2. ตราปั งแดง
3. ตราปั งเหลือง
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ
ตราปั งทอง

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า
คุณสมบัติ แป้ งสาเร็ จรู ปสาหรับทาขนมปั งโฮลวีท
มี ป ริ ม าณ โปรตี น สู ง 13.5-14.5% มี คุ ณสมบัติ
เหนี ย วและยืด หยุ่น ดี ม าก อุ ด มไปด้ว ยใยอาหาร
วิตามิน แร่ ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสาหรับผูท้ ี่
รักสุขภาพ
เหมาะส าหรั บใช้ ทา ขนมปั ง เพื่อ สุ ข ภาพ มี คุณ ค่ า
ทางโภชนาสูง
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ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า
คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษสาหรับทาขนมปั ง
มีปริ มาณโปรตีนสู ง 13-14% มีปริ มาณกลูเตนสู ง มี
คุณสมบัติเหนี ยวและยืดหยุ่นดี มาก ทนทานต่อการ
นวดและหมัก ได้เ ป็ นอย่า งดี ท าให้ข นมปั ง ที่ ผ ลิ ต
ออกมามีขนาดใหญ่เนื้อละเอียด และเหนียวนุ่ม
เหมาะสาหรับใช้ ทา ขนมปั งชนิดต่างๆ เช่น ขนมปั ง
แซนวิส ขนมปั งกะโหลก ขนมปังหวาน ขนมใส่ไส้
ต่างๆ

ตราปั งเหลือง

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษสาหรับทาขนมปั ง
มีปริ มาณโปรตีนสู ง 12.5-13.5% มีคุณสมบัติเหนี ยว
และยืดหยุน่ ดี ทาให้ขนมปั งที่ผลิตออกมาเหนี ยวนุ่ม
และมีปริ มาตรดี
เหมาะสาหรับใช้ ทา ขนมปั งไสใส้และโดนัทยีสต์
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แป้งบะหมี่สด มี 2 ชนิด ได้แก่
1. ตราเส้นหยก
2. ตราเส้นเหลือง
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ
ตราเส้นหยก

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า
คุณสมบัติ แป้ งสาลี คุณภาพพิศษ สาหรับทาบะหมี่
สด มีปริ มาณโปรตีนสู ง 12-13% มีคุณสมบัติดูด
ซึ ม น้ า ได้ดี มีค วามเหนี ย วและยืดหยุ่น ดี ท าให้เ ส้น
บะหมี่ที่ผลิตออกมามีคุณสมบัติเหนี ยวนุ่ ม ยืดหยุ่น
และสี สรรสวยงาม
เหมาะสาหรับใช้ ทา บะหมี่สด และหมี่เกี๊ยว

ตราเส้นเหลือง

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ สาหรับทาบะหมี่
สด หรื อแผ่นเกี๊ยว มีปริ มาณโปรตีนสูง 10-12.5% ทา
ให้ เ ส้ น บะหมี่ ที่ ผ ลิ ต ออกมามี คุ ณ ภาพเหนี ย วนุ่ ม
ยืดหยุน่ และสี สรรสวยงาม
เหมาะสาหรับใช้ ทา บะะหมี่สด และแผ่นเกี๊ยว
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แป้งบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป มี 1 ชนิด ได้แก่
1. ตราเส้นทอง
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า

ตราเส้นทอง

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีน
10-13% ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า และ
กรรมวิธีการผลิต มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุน่
เหมาะสาหรับใช้ ทา บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป

แป้งบิสกิต มี 1 ชนิด ได้แก่
1. ตรากังหัน
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า

ตรากังหัน

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีน
9-10% มีคุณสมบัติเหนี ยว ยืดหยุน่ และดูดซึ มน้ าได้
ในระดับพอเหมาะ
เหมาะสาหรั บใช้ ทา บิ สกิ ต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่
วาฟเฟิ ล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมขบ
เคี๊ยว ประเภทต่างๆ
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แป้งอเนกประสงค์ มี 2 ชนิด ได้แก่
1. ตราลูกกลิ้ง
2. ตรากุลาแดง
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า

ตราลูกกลิง้

คุณสมบัติ แป้ งสาลีอเนกประสงค์ มีคุณภาพพิเศษ มี
ปริ มาณโปรตี น สู ง 10-11% มี คุ ณ สมบัติ เ หนี ย ว
ยืดหยุน่ และดูดซึมซับน้ าได้
เหมาะส าหรั บใช้ ทา ขนมได้หลากหลายชนิ ด อาทิ
โดนัท โรตี คุกกี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพน
เค้ก วาฟเฟิ ล ซาลาเปา และขนมขบเคี้ ย วประเภท
ต่างๆ
คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษมีปริ มาณโปรตี น
สูง เหมาะสาหรับใช้ทา ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

ตรากุลาแดง
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แป้งเค้ก มี 1 ชนิด ได้แก่
1. ตราหัวใจ
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า

ตราหัวใจ

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีน
ต่ า 7-8% ผ่านกรรมวิธีพิเศษ ทาให้เนื้ อแป้ งมีสีขาว
ละเอียด
เบา ปริ ม าณเถ้าน้อย มี คุณ สมบัติดูด ซึ มน้ า น้ าตาล
และไขมันมากกว่าปกติ ช่วยให้ส่วนผลมเข้ากันได้ดี
ยิ่ ง ขึ้ น เนื้ อ เค้ก ที่ ผ ลิ ต ออกมามี ค วามละเอี ย ดและ
นุ่มนวลสูง
เหมาะสาหรับใช้ ทา บัตเตอร์เค้ก สปั นจ์เค้ก ชิฟฟ่ อน
เค้ก และเค้กต่างๆ
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แป้งซาลาเปา มี 1 ชนิด ได้แก่
1. ตราต้าหลงเปา
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า

ตราต้าหลงเปา
(ได้รับรองการจดทะเบียน
เครื่ องหมายการค้า
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557)

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพ มีปริ มาณโปรตีนต่า 7.58.5% ผ่านกรรมวิธีผลิตพิเศษ ทาให้เนื้ อแป้ ง มีสีขาว
ละเอียด เบา ปริ มาณเถ้าน้อย มีคุณสมบัติเหนี ยวนุ่ ม
ในระดับพอเหมาะ
เหมาะสาหรับใช้ ทา ซาลาเปา เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้ าย ขนม
สาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่

แป้งปาท่องโก๋ มี 1 ชนิด ได้แก่
1. ตราคู่โก๋
รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า / บริการ

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า

ตราคู่โก๋

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีน
สู ง 11-13% มี คุ ณ สมบัติ ดู ด ซึ ม น้ าได้ดี ม าก ท าให้
ปาท่องโก๋ ที่ทอดออกมากรอบ ฟู เหนี ยวพอดี ไม่อม
น้ ามัน
เหมาะสาหรับใช้ ทา ปาท่องโก๋
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นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมในอนาคต
ในอนาคตบริ ษทั ฯ อาจมีการขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจ จึงอาจมีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมขึ้นเพื่อเป็ นการ
สนับสนุนการดาเนิ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายจะส่ งกรรมการบริ ษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย
หรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว เพื่อร่ วมกาหนดนโยบายการดาเนิ นงานให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันและเอื้ อต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ
ของกลุ่ม
การควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีขอ้ ตกลงกับผูร้ ่ วมลงทุน เช่น กรณี การลงทุนในกิจการ
ร่ วมค้าจะกาหนดจานวนกรรมการซึ่ งเป็ นบุคคลที่ บริ ษทั ฯ เป็ นผูก้ าหนดโดยใช้สัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นเกณฑ์กาหนดจานวน
กรรมการที่ จะเข้าไปควบคุ มดูแล สาหรับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ จะส่ งกรรมการเข้าไปเป็ นตัวแทนมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
คณะกรรมการทั้งหมด หากการดาเนิ นการมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ จะต้องขออนุ มตั ิจากที่ ประชุมกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ ก่อน และในกรณี ที่เป็ นการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
อีกด้วย
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงบุคคล และกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ความเสี่ ยงจากการมีพ้นื ที่เก็บวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีไซโลขนาดเล็กและใหญ่รวมกันทั้งหมด 19 ไซโล สาหรับจัด เก็บวัตถุดิบคือข้าวสาลี ซึ่ งไซโลที่
บริ ษทั ฯ มีอยูท่ ้ งั หมดยังมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อปริ มาณวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ในบางช่วงเวลาที่มีขา้ วสาลีเป็ นจานวนมาก จึงทาให้
บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องเช่าไซโลหรื อโกดังเพิ่มจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งระยะอายุสัญญาเช่าจะขึ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นในการ
จัดเก็บในแต่ละช่วงเวลา ที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ จะทาสัญญาเช่าระยะสั้นอายุประมาณ 2-6 เดือน อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ อาจมีความ
เสี่ ยงหากในช่วงเวลาที่ตอ้ งการเช่าไซโลหรื อโกดังดังกล่าวหรื อกรณี ตอ้ งการเช่าไซโลเพิ่มแต่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้
บริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่ได้ ทาให้เกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในแง่การจัดหาสถานที่เก็บข้าวสาลี และในแง่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
ราคาค่าเช่าในปั จจุบนั เป็ นราคาค่าเช่าเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเที ยบกับราคาค่าเช่าไซโลของ
บุคคลภายนอกในบริ เวณเดียวกันพบว่า ราคาค่าเช่าไซโลต่ากว่าราคาค่าเช่าของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าขนส่ งที่ ตอ้ งเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ เคยมีความต้องการเช่าพื้นที่จดั เก็บวัตถุดิบเพิ่มแต่ไม่สามารถเช่าไซโลจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องได้
จึงต้องขอเช่าพื้นที่จากผูใ้ ห้เช่าคลังสิ นค้ารายอื่น ซึ่งบริ ษทั ฯ สามารถดาเนินการเช่าไซโลจากบุคคลภายนอกได้ โดยค่าใช้จ่ายรวม
ค่าขนส่ งต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิ มประมาณ 0.6 ล้านบาทต่อระยะเช่าจานวน 3 เดื อนต่อ 1 ไซโล ซึ่ งถือเป็ นจานวนที่ ไม่มากนัก
ทั้งนี้ ในปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มีพ้ืนที่ ในการจัดเก็บวัตถุดิบรวม 60,000 ตัน ซึ่ งเพียงพอสาหรับการจัดเก็บวัตถุดิบในปริ มาณปกติ
ยกเว้นเพียงบางช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บมากกว่าปกติ จึงจะต้องเช่าโกดังเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินอยูใ่ นรู ปของเงินกูร้ ะยะสั้น ประมาณ 595.70 ล้านบาท และ
ภาระดอกเบี้ยจ่ายจานวน 14.80 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสั้นที่คิด อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเป็ นคงที่ระยะสั้น ซึ่งหาก
มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ ้ ึนย่อมส่ งผลประทบต่อบริ ษทั ฯ ทาให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อการดาเนิ นงาน ทาให้กาไร
ของบริ ษทั ฯ ลดลง รวมถึงอาจทาให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย โดยการจัดสรรเงินกูย้ ืมที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ ย
อย่างสม่าเสมอ
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในการดาเนิ นธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายแป้ งสาลี วัตถุดิ บหลัก ที่ สาคัญ คื อ ข้า วสาลี ซ่ ึ งเป็ นวัต ถุดิบ ที่ ตอ้ งนาเข้าจาก
ต่า งประเทศ ซึ่ ง การช าระเงิ นจะใช้เ งิ นสกุล เหรี ยญสหรั ฐ เป็ นหลัก ในขณะที่ สิ น ค้าทั้ง หมดที่ บริ ษ ัท ฯ ผลิ ตจะจ าหน่ า ย
ภายในประเทศ ซึ่ งการดาเนิ นธุ รกิ จดังกล่าวอาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐ จะทาให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ เพิ่มสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันหาก
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐ จะทาให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ ลดต่าลง ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯ มีการเฝ้ าดูสถานการณ์รายวันและคอยรายงานต่อผูบ้ ริ หารทุกวัน และมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ บริ หาร
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ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิ จและการเงิน เพื่อประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
พร้อมทั้งกาหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จึงได้มีการทาธุรกรรมทางการเงินโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนาเข้าผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศล่วงหน้า (Fixed Forward Exchange Rate) เพื่อป้ องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทาสัญญาจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้านั้นจะอยูใ่ นดุลยพินิจที่รอบคอบของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่งในการทาสัญญาดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษทั ฯ บริ หารต้นทุน
ไม่ให้มีความผันผวนมากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ในช่วงผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริ มาณและคุณภาพที่ตอ้ งการ
วัตถุ ดิบ หลักในการผลิ ตแป้ งสาลี คื อ ข้าวสาลี ซึ่ ง เป็ นธัญ พืชที่ เจริ ญ เติ บ โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ มี อากาศเย็น
ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถเพาะปลูกได้ จึงจาเป็ นต้องมีการนาเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศทั้งหมด ประเทศที่ปลูกและจาหน่าย
ข้าวสาลี ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย อาร์ เจนติน่า และอีกหลายประเทศในยุโรป โดยคุณภาพของข้าว
สาลี จะมี ค วามแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะแหล่ ง เพาะปลูก ส าหรั บ บริ ษ ัท ฯ จะเลื อกซื้ อ ข้าวสาลี จ ากประเทศสหรั ฐอเมริ กาและ
ออสเตรเลียเป็ นหลัก เนื่องจากข้าวสาลีมีค่าโปรตีนที่เหมาะกับการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ฯ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาข้าวสาลี
ให้ตรงตามปริ มาณการผลิตและตรงตามคุณภาพที่ ตอ้ งการได้อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ ดังที่ เคยเกิ ดมาแล้วที่
ออสเตรเลียซึ่ งประสบสภาวะอากาศแห้งแล้งทาให้ผลผลิตออกมาน้อย บริ ษทั ฯ จะเกิดความเสี่ ยงจากการไม่มีวตั ถุดิบเพียงพอ
สาหรับผลิตสิ นค้าส่งมอบให้กบั ลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้ทาข้อตกลงซื้ อขายล่วงหน้ากับผูค้ า้ วัตถุดิบในการจัดหาข้าว
สาลีที่มีคุณภาพและมีปริ มาณตามที่บริ ษทั ฯ ต้องการจากทั้งสองประเทศแล้ว รวมถึงการที่บริ ษทั ฯ มีนโยบายการควบคุมและ
รักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้มีปริ มาณเพียงพอต่อแผนการผลิตและจาหน่ายเพื่อป้ องกันการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว นอกจากนี้
จากการที่ปัจจุบนั มีหลายประเทศในโลกที่เป็ นแหล่งเพาะปลูกและผลิตข้าวสาลีได้ บริ ษทั ฯ จึงสามารถหันไปนาเข้าข้าวสาลีจาก
ประเทศอื่นได้ อาทิเช่น แคนาดา ประเทศในแถบอเมริ กาใต้ จีนหรื ออินเดีย ถึงแม้คุณภาพของข้าวสาลีอาจจะไม่เทียบเท่ากับข้าว
สาลีที่นาเข้าจากสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย แต่บริ ษทั ฯ สามารถนาเข้ามาผลิตโม่เป็ นแป้ งและผสมสู ตรให้เหมาะกับความ
ต้องการของลูกค้าได้
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาข้าวสาลี
ข้าวสาลีเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Grain Exchange) ในสหรัฐอเมริ กา ซึ่งต้นทุนหลัก
ของบริ ษทั ฯ คือ ข้าวสาลี 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 ตสิ นค้าไปถึ ง 4-6 เดื อน หากราคาข้าวสาลีมีการเปลี่ ยนแปลงจะส่ งผลให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ มี ความผันผวน
และส่ งผลกระทบต่อผลกาไรของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถปรั บราคาขายแป้ งสาลี ให้กับลูกค้าได้ทนั ที ท้ งั หมด
เนื่ องจากแป้ งสาลี เป็ นหนึ่ งในสิ นค้าควบคุ มของกรมการค้าภายใน หากต้องการปรั บราคาจาหน่ ายต้องแจ้งต่อกรมการค้า
ภายในก่อน
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อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาข้าวสาลี ได้ โดยมี แผนก
การตลาดต่างประเทศติดตามแนวโน้มราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่ อง และในช่วงที่ราคาข้าวสาลีข้ ึนสู งมากๆ บริ ษทั ฯ
จะจัดซื้ อให้เพียงพอกับความต้องการผลิตและจาหน่ ายเท่านั้น รวมถึงยังมีการจัดการป้ องกันความเสี่ ยงด้านความผันผวนของ
ราคาด้วยการจัดซื้อล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริ หารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิ ดขึ้นได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบจากการ
บริ หารจัดการต้นทุนในส่ วนการผลิ ตโดยมี แผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของบริ ษทั ฯ ได้ทาการค้นคว้าวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องถึงการเลือกใช้วตั ถุดิบที่มีราคาต่า แต่สามารถนามาผสมและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังเดิม
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 อปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงหากมีความต้องการใช้การขนส่ งทางเรื อที่ เพิ่มมากขึ้น ทาให้
บริ ษทั เดินเรื อปรับเพิ่มค่าระวางเรื อได้เช่นกัน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวเป็ นต้นทุนที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หากมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ และมีส่วนทาให้ผลกาไรของบริ ษทั ฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ
ได้มีการบริ หารจัดการต้นทุนส่ วนค่าระวางเรื อ โดยการนาเข้าข้าวสาลี ในปริ มาณมากบรรทุกเรื อขนาดใหญ่จะทาให้ตน้ ทุ น
ค่าขนส่งต่อหน่วยลดลงประกอบกับการร่ วมกับผูป้ ระกอบการโรงงานโม่แป้ งสาลีรายอื่นๆ ในการนาเข้าข้าวสาลีลงเรื อบรรทุก
ลาเดียวกัน โดยแต่ละรายสามารถนาเข้าข้าวสาลีได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการ และยังสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้มากกว่าการ
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 งสาลีให้สะท้อน
ราคาของข้าวสาลีที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ โดยในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวสู งขึ้น บริ ษทั ฯ จะปรับราคาขายแป้ ง
สาลี ให้สะท้อนราคาที่ เปลี่ ยนแปลงสาหรั บลูกค้าที่ ไม่ได้มีก ารทาสัญญากันไว้ แต่สาหรั บ ลูกค้าที่ ทาสัญญาไว้แล้วบริ ษทั ฯ
จาเป็ นต้องคงราคาไว้ตามสัญญา ส่วนในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการ
วัต ถุ ดิบ โดยการเร่ ง ขายแป้ งสาลี รวมไปถึ งการขายข้า วสาลี บางส่ วนให้กับ กลุ่ม ลู กค้า อุ ตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่ มีค วาม
จาเป็ นต้องใช้ขา้ วสาลีอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดการป้ องกันความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคา ด้วยการจัดซื้ อให้
เหมาะสมกับแนวโน้มของราคา และยังมีการบริ หารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อลดความผันผวน
ของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
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ความเสี่ยงด้ านสังคม
ความเสี่ ยงต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
การร้องเรี ยนและสัมพันธภาพกับชุมชน บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตระหนักว่า
หากสั ง คมหรื อ ชุ ม ชนอยู่ไ ม่ ไ ด้ธุ ร กิ จ ก็ ไ ม่ ส ามารถด ารงอยู่ไ ด้เ ช่ น กัน ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ จะเน้น กระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ นมิ ต รกับ
สิ่ ง แวดล้อ ม และควบคุ มการปล่อ ยมลพิ ษให้อ ยู่ในเกณฑ์ห รื อ ดี ก ว่า ตามที่ ก าหนดในกฎหมาย/กฎระเบี ย บ อย่า งไรก็ ต าม
ปั จจัยเสี่ ยงเรื่ องการร้องเรี ยนและสัมพันธภาพกับชุมชนก็ยงั เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญ บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทาง
ในการดาเนินงานเพื่อสังคมที่ตอ้ งถือปฏิบตั ิ ตัวอย่าง จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกันและรักษาความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ที่ต้ งั อยูร่ อบโรงงาน ดังนี้ :  พัฒนาช่องทาง/วิธีการสื่ อสาร เพื่อให้สามารถสื่ อสารกับชุมชนได้ถูกต้องและรวดเร็ ว  ดูแลเอาใจ
ใส่คุณภาพชีวติ ประชาชนในชุมชน เช่น จัดให้มีโครงการผนังกาแพงลดมลพิษทางเสี ยงต่อชุมชน โครงการแผงกั้นฝุ่ นโหลดข้าว
เรื อเบ้าส์ เป็ นต้น
สัมพันธภาพกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นปั จจัยสาคัญที่ มีผลต่อความสาเร็ จขององค์กร ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่าผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญอันหนึ่ ง เนื่ องจากในการที่ บริ ษทั ฯ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเติบโตได้อย่าง ยัง่ ยืน จึงจาเป็ นต้อง
ได้รับการสนับสนุ นและความร่ วมมื อจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหากผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่เข้าใจใน
วัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ก็อาจส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงหรื อเกิดการต่อต้าน ทาให้การ ดาเนิ นงานล่าช้า
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ และที่ สาคัญในกรณี ที่เกิ ดวิกฤตการณ์ ต่างๆ บริ ษทั ฯ จึ งได้รับความไว้วางใจและลดความรุ นแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
บริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังนี้ :  ประเมินว่าการดาเนิ นงานของบริ ษทั จะ
ส่ งผลกระทบต่อบุคคล/คณะบุคคลใดบ้าง รวมไปถึงการประเมินว่าบุคคล/ คณะบุคคลใดที่จะมีอิทธิ พลต่อการดานิ นงานของ
บริ ษทั ฯ เพื่อระบุผมู ้ ีส่วนได้เสี ยอย่างถูกต้องและชัดเจน  บริ ษทั ฯ ได้ระบุผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรไว้
อย่างชัดเจนรวมทั้งสิ้น 12 กลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ , พนักงาน, ลูกค้า, คู่คา้ , คู่ธุรกิจ, ผูร้ ่ วมลงทุน, เจ้าหนี้, ชุมชน, หน่วยงานราชการ,
สื่ อมวลชน, ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผูน้ าความคิด,และคู่แข่ง  กาหนดนโยบายและทบทวนแนวปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
กลุ่มต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคน  มีการทาแบบส ารวจความพอใจต่อชื่อเสี ยง
และภาพลักษณ์ขององค์กร  ประเมินและทบทวนความคาดหวัง, ทัศนคติต่อความเสี่ ยง, พฤติกรรมและความมีส่วนร่ วมของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยเป็ นระยะๆ  สื่ อสารและทาความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการสื่ อสารบริ ษทั ฯตระหนัก
การสื่ อสารนั้นเป็ นอีกปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงองค์กรด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อป้ องกันการสื่ อสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
หรื อไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่เกิดวิกฤตการณ์ โดยมีการระบุถึงขั้นตอนการแจ้งข่าวสาร ใครบ้างที่ตอ้ งทราบเรื่ อง
ทันทีเมื่อเกิดเรื่ อง ใครสามารถให้สัมภาษณ์ได้ รวมถึงเนื้ อหาของข้อมูลขที่ตอ้ งการสื่ อออกไป เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ วต่อ
การแก้ไขปั ญหา  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มในการเลือกใช้บริ โภคที่เป็ นการรักษา
สุ ขภาพมากขึ้น บริ ษทั ฯ จึงได้มุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ตั้งแต่กระบวนการจัดหา โดยมุ่งเน้นการวัตถุดิบที่ มี
คุณภาพต่อผูบ้ ริ โภคสูงสุด พัฒนากระบวนการผลิตและตัวสิ นค้า
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ความเสี่ ยงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยจากการทางาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า “พนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญและเป็ นทรัพยากรมีค่ายิ่ง” จึ งให้ความสาคัญต่อสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยของของพนักงาน เพื่อป้ องกันอันตรายก่อนที่ จะเกิ ดความสู ญเสี ย จึ งได้กาหนดนโยบายความปลอดภัยและอาชี ว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ อาจจะเกิ ดขึ้นจากเครื่ องจักร, บริ เวณโรงงาน, สถานที่ ปฏิ บัติงาน หรื อวิธีการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อยึดปฎิบตั ิให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (หน้ า 120-125)
ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อม
ปั จจุบนั ปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมได้ทวีความรุ นแรงและส่ งผลกระทบในวงกว้าง ในฐานะที่ บริ ษทั ฯ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สังคม บริ ษทั ฯ จึงให้ความส าคัญกับการจัดการปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อม โดยได้กาหนดนโยบายการจัดการผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(หน้ า 126) จัดให้มีโครงการผนังกาแพงลดมลพิษทางเสี ยงต่อชุมชน โครงการแผงกั้นฝุ่ นโหลดข้าวเรื อเบ้าส์ โครงการลดค่า
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก โดยควบคุมปริ มาณ ฝุ่ น, กลิ่น, เสี ยง ให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีกว่าที่กฎหมาย/กฎระเบียบกาหนด
(หน้ า 167-171) โดยไม่ก่อให้เกิดปั ญหากับสิ่ งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยูบ่ ริ เวณชุมชนใกล้เคียง
ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 22000:2005 , GMP, และ Green Industry:GI2
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังคงดาเนิ นการลดการจัดการของเสี ยจากกระบวนการผลิต การลดค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก ซึ่งก๊าซเรื อนกระจกส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และก่อให้เกิดสภาวะโลก
ร้อน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดเป้ าหมายที่จะลดก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างเป็ นรู ปธรรม (หน้ า 172175) บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ ว่าธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมอย่างแท้จริ ง
ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ
ความเสี่ ยงจากการที่ราคาขายแป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุม
ในปี 2552 กรมการค้าภายในได้ประกาศให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุ มโดยผูป้ ระกอบการต้องแจ้งต้นทุนการผลิ ต
ต้นทุนการนาเข้าสิ นค้า ต้นทุนค่าใช้จ่าย ราคาจาหน่าย ฯลฯ ให้แก่กรมการค้าภายใน ซึ่งราคาขายที่แจ้งจะถือเป็ นเพดานราคาขาย
สูงสุดที่บริ ษทั ฯ สามารถจาหน่ายได้ ดังนั้น หากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสู งขึ้นจนเกินเพดานราคาขายที่เคยแจ้งไว้ จะทาให้การขึ้น
ราคาแป้ งสาลีของผูป้ ระกอบการทาได้ยากและขาดความคล่องตัวในการปรับราคาขายแป้ งสาลี เนื่ องจากต้องแจ้งให้กรมการค้า
ภายในทราบก่อน ด้วยเหตุน้ ีผปู ้ ระกอบการจะต้องบริ หารจัดการต้นทุนเองและไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ให้แก่ลูกค้า โดยการปรับขึ้นราคาได้ทนั ที จึงทาให้เกิดความเสี่ ยงในแง่ของผลกาไรที่อาจลดลงหากราคาวัตถุดิบมีการปรับเพิ่ม
สูงขึ้น อย่างไรก็ตามโดยปกติตน้ ทุนและราคาขายมักจะต่ากว่าราคาเพดานที่แจ้งไว้ แต่หากต้นทุนสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ปรับสู งขึ้น
มากทาให้บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องขอปรับราคาขายขึ้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้กบั ทางภาครัฐรับทราบและปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้อง
กับต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมและเพื่อป้ องกันปั ญหาสิ นค้าขาดแคลน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงจาก
นโยบายของรัฐเป็ นอย่างมากจึงได้มีการบริ หารจัดการทั้งในแง่ตน้ ทุนและการมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพ และการ
ให้บริ การลูกค้าให้เป็ นที่พอใจ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้
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ความเสี่ ยงจากการเปิ ดเสรี 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 แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบตั ิตามพันธะกรณี ขอ้ ตกลงของสมาชิกเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทาสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทาให้เมื่อปี 2548 ไทยต้องลดอัตรา
ภาษีขาเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อเดือนมกราคม 2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้ งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ลดลงเหลือ
อัตราร้อยละ 0 ทาให้มีการแข่งขันด้านราคาสู งขึ้น และการลดอากรขาเข้าของแป้ งสาลี ทาให้ลู กค้าอาจนาเข้าแป้ งสาลีเข้ามาเอง
โดยตรงแทนการซื้อจากโรงงานผลิตแป้ งสาลีในประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นของบริ ษทั ฯ ในแง่ของยอดขายที่
อาจลดลงได้ และย่อมส่ งผลถึงกาไรที่ ตอ้ งปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ ผ่านมาการเปิ ดเสรี การนาเข้าแป้ งตามข้อตกลงของ
AFTA ยังไม่ส่งผลต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยที่ ผ่านมาสัดส่ วนการนาเข้าแป้ งสาลีโดยตรงจากต่างประเทศเที ยบกับการซื้ อจาก
โรงงานการผลิตยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มีแผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ อง
ดังกล่าวโดย
1. การมุ่งเน้นคุณภาพของสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่งอาจอันตรายต่อการบริ โภค
2. การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ ง และหากมี
การร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดาเนินการแก้ไขให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ วไม่เกิน 7 วัน
3. ปริ มาณการสั่งซื้ อ การสั่งซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั ฯ สร้างความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าโดยลูกค้าไม่ตอ้ งเตรี ยม
สถานที่ ไว้จดั เก็บ ทาให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้ อได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการความร่ วมมือ
จากบริ ษทั ฯ ในการพัฒนาวัตถุดิบแป้ งสาลี ทางบริ ษทั ฯ สามารถส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ ของบริ ษทั ฯ ไปร่ วมมือใน
การพัฒนาแป้ งสาลีให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย
ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่ าร้ อยละ 50
ณ 31 ธันวาคม 2561 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) TSTE ถือหุ ้น
เป็ นจานวนร้อยละ 68.86 ของทุนชาระแล้วทั้งหมด ซึ่ งสัดส่ วนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 ทาให้ TSTE สามารถควบคุมมติ
ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เกื อบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตั้งกรรมการ หรื อการขอมติ ในเรื่ องอื่นที่ ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นเรื่ องที่ กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ กาหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น
ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของบริ ษทั ฯ จึ งมีความเสี่ ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อถ่วงดุลเรื่ องที่ ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่เสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถ่วงดุลอานาจดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้พิจารณา
ปรั บ โครงสร้ างองค์กร เพื่ อ ให้ก ารบริ ห ารจัด การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น สามารถตรวจสอบได้แ ละมี ก ารถ่ ว งดุ ล อ านาจ
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยบริ ษทั ฯ มีกรรมการบริ ษทั รวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ในจานวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 4 ท่าน
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยัง จัด ให้มี ฝ่ ายตรวจสอบภายในที่ ป ฏิ บัติ ง านเป็ นอิ ส ระตามความเหมาะสมและขึ้ น ตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็ นไปตามระบบที่ ได้กาหนดไว้และ
ตรวจสอบการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร ให้เกิดความโปร่ งใส อีกทั้งในกรณี เข้าทารายการที่ เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ผูม้ ีอานาจควบคุมในกิ จการที่ เกี่ ยวข้องรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการ
อนุมตั ิรายการดังกล่าว และในการอนุมตั ิรายการจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ภาวะการตลาด การแข่ งขัน และแนวโน้ มอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั คนไทยนิยมบริ โภคขนมปั งมากขึ้น เพราะขนมปั งเป็ นเมนูอาหารที่หารับประทานได้ง่ายและสะดวกในการซื้ อ
รวมทั้งยังมีราคาที่ไม่แพง หาซื้อได้ง่าย ประกอบกับธุรกิจขนมปั งมีอยูห่ ลายแบรนด์มาทาตลาด เพื่อสร้างสี สันและเพิ่มทางเลือก
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค รวมถึงตลาดบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปขยายตัวขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการแป้ งสาลีเป็ นจานวนมาก
เพื่อไปผลิตเป็ นสิ นค้า โดยยังไม่รวมความต้องการการนาแป้ งสาลีไปผลิตสิ นค้าชนิดอื่น
ลักษณะการตลาด
เนื่ องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าแปรรู ปนาไปผลิตสิ นค้าให้แก่ผบู ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ จะเน้นการผลิตและจาหน่าย
สิ นค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์แปรรู ปแป้ งที่ทนั สมัย เพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตสู ตรแป้ งอย่างแม่นยา สะอาด
และถูกสุ ขลักษณะ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการผลิตสิ นค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า โดยผลิ ตแป้ งสาลีตามสู ตรเฉพาะของบริ ษทั ฯ รวมถึ งการให้บริ การผลิตแป้ งสาลีตามสู ตรเฉพาะที่ ลูกค้าต้องการ
(Tailor-Made Flour) และมีการคิดค้นแป้ งสาลีสูตรใหม่ (Novel Products) เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
นอกจากการพัฒนาคุณภาพของสิ นค้า ซึ่งเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่สาคัญของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ ได้มีการศึกษาการเคลื่อนไหว
ของตลาด ทาการวิเคราะห์คู่แข่งขันและคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน
ที่เหมาะสม
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ถึ งแม้ว่าบริ ษทั ฯ จะเพิ่งเริ่ มดาเนิ นธุ รกิ จ โรงงานผลิ ตแป้ งสาลี เมื่ อกลางปี พ.ศ.2550 แต่หากพิจารณาจากปริ มาณ
การขายสิ นค้าแล้วพบว่า บริ ษทั ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งกลยุทธ์การแข่งขันในทางการตลาดมีความสาคัญมากที่ ทาให้
บริ ษทั ฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้ มุ่งเน้นการส่ งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพ การให้การบริ การที่ เน้นการเอาใจใส่ ความต้องการของ
ลูกค้า ดังนั้นในด้านการตลาดบริ ษทั ฯ จึงมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยแบ่งออกได้ ดังนี้
1) กลยุท ธ์ ด้ านคุณภาพ บริ ษทั ฯ เลื อกใช้อุ ปกรณ์ เครื่ อ งจักรที่ ทันสมัย ใช้ระบบแปรรู ปแป้ งสาลี อ ัตโนมัติซ่ ึ งมี
ความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้ งสาลีสูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยา สะอาดและถูกสุ ขลักษณะ รวมถึงการมีฝ่าย
ประกันคุ ณภาพที่ ดูแลคุณภาพการผลิต ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิ ตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์
ขั้นสุ ดท้ายก่ อนการส่ งมอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็ นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยใน
กระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่ มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุกๆ 2 ชัว่ โมง สาหรับกรณี ที่ซ้ื อแบบเทกองและเก็บ
ตัวอย่า งจากรถทุ กคัน กรณี ซ้ื อเป็ น Container เพื่อนามาวิเคราะห์ ค่า ความชื้ น โปรตี นและเถ้า ส าหรั บผลิ ตภัณฑ์ระหว่า ง
กระบวนการผลิตจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลูเตน ตรวจดูสีแป้ ง วิเคราะห์เชื้อจุลินทรี ย ์ และ
ทา Baking test (นาแป้ งมาทาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ตามที่ ลูกค้าจะนาไปใช้ ) รวมถึ งการดู แลแป้ งที่ ผลิ ตเรี ยบร้ อยให้ เก็บในสถานที่
ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็ นต้น
2) กลยุทธ์ ด้านบริ การ พนักงานขายจะเน้นการเอาใจใส่ ความต้องการของลูกค้าเป็ นสาคัญ และมีการสอบถามลูกค้า
เพื่อประเมินคุณภาพสิ นค้าว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรื อไม่ รวมถึงมีแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทาการวิเคราะห์
วิจยั หาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าให้เลือกที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการให้บริ การ
หลังการขาย หลังจากส่งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว หากสิ นค้ามีปัญหาบริ ษทั ฯ จะรี บส่งฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจหาสาเหตุ
ให้กบั ลูกค้าและจะรี บดาเนินจัดส่งสิ นค้าใหม่ให้ลูกค้าไม่เกิน 7 วัน
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3) กลยุทธ์ ด้านราคา ในช่วงเริ่ มเปิ ดดาเนิ นธุรกิจ การใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
เพิ่งเริ่ มดาเนินธุรกิจไม่นานต้องสร้างฐานลูกค้าให้เข้มแข็งเพื่อจะเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไป ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงจาเป็ นต้อง
จาหน่ายสิ นค้าในราคาที่จูงใจต่อลูกค้าในช่วงแรก และปั จจุบนั ได้ปรับราคาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้าที่ลูกค้า
ได้รับ
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
เนื่ องจากแป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิ บหลักที่จาเป็ นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภท ซึ่ งลูกค้าแต่ละ
ประเภทจะนิ ยมซื้ อแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนแตกต่างกันขึ้ นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จะผลิตแป้ งสาลี
ตามสู ตรเฉพาะของบริ ษทั ฯ และผลิตตามสู ตรเฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการ (Tailor-Made Flour) เพื่อสามารถรองรับตามความ
ต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่ซ้ือแป้ งสาลีโปรตีนสูง คิดเป็ นสัดส่ วนรายได้ประมาณร้อยละ 75 ของรายได้
รวม ได้แก่ ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป ผลิตบะหมี่สด ผลิตขนมปั ง และผลิตแป้ งอเนกประสงค์
ส่ วนแป้ งสาลีโปรตีนต่ า คิ ดเป็ นสัดส่ วนรายได้ร้อยละ 25 จะเป็ นผูป้ ระกอบกิ จการรายย่อย ได้แก่ ร้ านเบเกอรี่ ร้านขนมคุกกี้
ขนมขบเคี้ยว ขนมอบนานาชนิด ซาลาเปาและปาท่องโก๋
ลักษณะลูกค้าของบริ ษทั ฯ จะสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มลูกค้าที่สงั่ ซื้ อสิ นค้าเป็ นครั้ง โดยไม่มีการ
ผูกสัญญาระยะยาว ซึ่ งกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้ บริ ษทั ฯ จะทาการส่ งใบเสนอราคาล่าสุ ดไปให้ตามสิ นค้าที่ ลูกค้าแต่ละรายต้องการ
สัง่ ซื้อ และ 2) กลุ่มลูกค้าที่มีการผูกสัญญาเป็ นรายไตรมาส โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ บริ ษทั ฯจะมีการส่ งใบเสนอราคาไปเช่นกัน
แต่จะระบุให้ชดั เจนว่าราคาที่นาเสนอเป็ นราคาที่ครอบคลุมช่วงระยะเวลาใด และในแต่ละเดือนจะมีปริ มาณการจัดส่ งมากน้อย
เพียงใด และรวมของทั้งสัญญาจะมีปริ มาณเท่าใด โดยจะมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นข้อมูลล่าสุ ดให้กบั ลูกค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง
โดยที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนยอดขายของลูกค้าแต่ละประเภทอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลาดับ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1)โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตบะหมี่สาเร็ จรู ป ผลิตบะหมี่ สด และผลิตขนมปั ง 2) ผูข้ ายส่ งหรื อยี่ปั๊วรายใหญ่ และ 3) ผูใ้ ช้แป้ งสาลีขนาดกลางและย่อม
(SME) บริ ษทั ฯ มีการให้เครดิตในการชาระค่าสิ นค้าประมาณ 15-60 วัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ลูกค้าแต่ละประเภท โดยพื้นที่กลุ่มลูกค้า
ของบริ ษทั ฯ โดยส่วนใหญ่จะอยูบ่ ริ เวณกรุ งเทพมหานคร และเขตปริ มณฑล รวมไปถึงแถบภาคตะวันออก
นโยบายการกาหนดราคา
แป้ งสาลีที่บริ ษทั ฯ จาหน่ ายมีหลายประเภท โดยแยกเป็ นแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนสู งและโปรตีนต่า แป้ งสาลีที่มี
ปริ มาณโปรตีนสูงสามารถแบ่งได้หลายชนิ ด ได้แก่ แป้ งบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป แป้ งบะหมี่สด แป้ งขนมปั ง และแป้ งอเนกประสงค์
ส่วนแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนต่าเป็ นแป้ งสาลีจาพวกแป้ งเอนกประสงค์ บิสกิต เค้ก ซาลาเปา และปาท่องโก๋ จากคุณสมบัติที่
แตกต่างกันจึงมีผลต่อต้นทุนการผลิตของแป้ งสาลี ทาให้ราคาขายสิ นค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันรวมถึงบริ ษทั ฯ ต้องคานึ งถึง
กลุ่มลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ ว่าเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรื อเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก
บริ ษทั ฯ จึ งมีนโยบายในการกาหนดราคาแป้ งในลักษณะต้นทุ นในการผลิตบวกด้วยอัตรากาไรตามที่ คณะกรรมการบริ หาร
ได้กาหนดไว้ โดยจะพิจารณาราคาขายสิ นค้าของผูป้ ระกอบการรายอื่นประกอบด้วย ซึ่ งในการตั้งราคาขายดังกล่าวต้องไม่เกิน
ราคาขายที่บริ ษทั แจ้งกับกรมการค้าภายในไว้
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ปั จจัยที่สาคัญในการดาเนิ นธุรกิจผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีมาจากการถูกควบคุมของหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน
ได้แก่ 1) กรมการค้าภายใน และ 2) กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมการค้าภายในได้กาหนดให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมราคา
จาหน่าย และให้ผปู ้ ระกอบการต้องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ เรื่ อง การแจ้งต้นทุน
ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้ งสาลี เพื่อที่ หน่วยงานราชการจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาให้ราคาเป็ นธรรม
และป้ องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการไม่สามารถขึ้นราคาขายให้สูงกว่าราคา
ที่ผปู ้ ระกอบการแจ้งได้ ดังนั้น หากราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น จนทาให้ราคาขายสิ นค้าสู งกว่าราคาขายที่ได้แจ้งไว้
โรงงานผลิตแป้ งสาลีไม่สามารถผลักภาระต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้ท้ งั หมด เนื่ องจากมีขอ้ จากัดในการปรับขึ้นราคา ซึ่ งโรงงาน
จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อนจึงจะปรับขึ้นราคาได้ รวมถึงเรื่ องความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากแป้ งสาลี
เป็ นวัตถุ ดิบ หลักในการนาไปผลิ ตสิ นค้ามากมายที่ เราบริ โ ภคในแต่ล ะวัน ดัง นั้น กระทรวงสาธารณสุ ขมี บทบาทที่ สาคัญ
ในการดาเนินการให้โรงงานสามารถผลิตสิ นค้าที่ปลอดภัยตรงตามสุขลักษณะทุกอย่าง
การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะการขายของบริ ษทั ฯ จะเน้นการขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะสั่งสิ นค้าเป็ นล็อต โดยมีการกาหนดราคา
ล่วงหน้าเป็ นระยะสั้น ๆ และบริ ษทั ฯ จะทยอยจัดส่งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการตามราคาที่ตกลงไว้ โดยการชาระเงินมีท้ งั แบบ
การให้เครดิ ตทางการค้า และแบบเงิ นสด ในการขายตรงดังกล่าวบริ ษทั ฯ มีทีมงานขายของบริ ษทั เอง โดยจะเน้นกรุ งเทพ
และปริ มณฑลเป็ นหลัก ในปี 2558 มีทีมงานขายจานวน 6 คน ดูแลลูกค้ากว่า 300 ราย ซึ่ งพนักงานขายมีประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญและชานาญในด้านการขาย โดยทาหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผูค้ า้
ส่งหรื อยีป่ ั๊ วจะเป็ นช่องทางในการจัดจาหน่ายสิ นค้าเพื่อให้สินค้ากระจายถึงผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
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ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตข้าวสาลีและแป้ งสาลีในตลาดโลก
ตลาดข้าวสาลีปรับตัวลดลงเล็กน้อยในฤดูกาลการตลาดปี 2561-2562 เนื่ องจากการผลิตคาดว่าจะลดลงต่ากว่าระดับ
สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ของปี ที่แล้ว ด้วยการบริ โภคของโลกที่คาดว่าจะขยายตัวเกินกว่าการผลิต
คาดการณ์อุปสงค์และอุปทานข้าวสาลีทวั่ โลกจะตึงตัวใน
ปี 2561-2562 ซึ่ งเป็ นผลมาจากราคาต่างประเทศที่ ทรงตัว
เมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผา่ นมา การคาดการณ์สาหรับการผลิต
ข้าวสาลีทวั่ โลกในปี 2561 ได้มีการปรับลดลงในช่วงไม่กี่
เดื อนที่ ผ่านมาและได้รับการตรึ งที่ 727.9 ล้านตันลดลง
4.3% จากระดับสู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์ ในปี 2560 บัญชี
EU, สหพันธรัฐรัสเซีย, จีนและออสเตรเลียมีการหดตัวมาก
เมื่ อเที ยบเป็ นรายปี พวกเขายังอยู่เบื้ องหลังการลดลงเมื่ อ
เร็ วๆ นี้ ในมุมมองการผลิ ตทัว่ โลกในขณะที่ แนวโน้มการ
ปรับปรุ งในอเมริ กาเหนื อและใต้ การใช้ขา้ วสาลีโดยรวม
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในปี 2561-2562 เนื่ องจาก
การเติ บ โตของการใช้อ าหารสัต ว์ข ้าวสาลี ทั่ว โลกได้รั บ
ผลกระทบจากปริ ม าณการบริ โภคที่ ล ดลงในรั สเซี ย และ
ยูเ ครนส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากอุ ป ทานภายในประเทศลดลง
อย่า งไรก็ต ามการใช้ข ้า วสาลี ทั่ว โลกส าหรั บ การบริ โ ภค
อาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ซึ่ งน่าจะส่ งผลให้ระดับเฉลี่ยต่อ
หัวค่อนข้างคงที่
ด้วยการคาดการณ์การผลิตทัว่ โลกจะต่ากว่าการใช้โดยรวม
สิ นค้าคงเหลือข้าวสาลีทวั่ โลกในปี 2562 คาดว่าจะลดลง
4.5% จากระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ การเบิกถอนคาดว่า
จะมีความเข้มข้นในหมู่ผสู ้ ่งออกที่สาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สหพันธรัฐรัสเซี ยสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริ กามากกว่า
การชดเชยการสะสมที่สาคัญที่คาดหวังในประเทศจี นและ
ในระดับที่ นอ้ ยกว่าในอินเดี ย ดังนั้นอัตราส่ วนของหุ ้นปิ ด
ของผู ้ส่ ง ออกข้า วสาลี ร ายใหญ่ ต่ อ การหายไปทั้ง หมด
(หมายถึ ง การใช้ป ระโยชน์ ภ ายในประเทศบวกกับ การ
ส่ งออก) ซึ่ งเป็ นมาตรวัดความได้เปรี ยบในตลาดโลก-ถูก
กาหนดให้ลดลงต่าสุ ดในรอบ 5 ปี ที่ 16.3% ตรงกันข้ามกับ
การคาดการณ์ ก่ อ นหน้า นี้ การค้า ข้า วสาลี โ ลกคาดว่า จะ
หดตัวในปี 2561-2562 (กรกฎาคม / มิถุนายน)
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แม้ว่าจะสู งกว่าระดับสู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์ในสองฤดูกาลที่
ผ่านมาในบรรดาผูน้ าเข้าแอลจีเรี ยอินเดียและแอฟริ กาใต้คาดว่า
จะลดการซื้ อ ข้า วสาลี เ นื่ องจากการเก็ บ เกี่ ย วในประเทศที่ มี
ขนาดใหญ่ข้ ึ น สาหรั บการส่ ง ออกการจัดส่ ง จากสหพันธรั ฐ
รัสเซียถูกกาหนดเป็ นสัญญาสะท้อนถึงการลดลงของการผลิต
ในประเทศ ในท านองเดี ย วกั น การส่ ง ออกข้า วสาลี จ าก
ออสเตรเลียสหภาพยุโรปและยูเครนคาดว่าจะลดลงซึ่ งมากกว่า
ที่จะตอบโต้การฟื้ นตัวของยอดขายจากต่างประเทศที่โดดเด่น
โดยสหรัฐอเมริ การวมถึงการขนส่ งที่ใหญ่ข้ ึนจากอาร์ เจนตินา
และแคนาดา
ราคาข้ าวสาลีโลก
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าวสาลีขา้ วโพดและถัว่ เหลือง
ได้ทาตามเส้นทางที่ แตกต่างในช่วงห้าเดื อนที่ ผ่านมาโดยได้
แรงหนุ นจากปั จจั ย พื้ นฐานทั่ ว โลกการพั ฒ นาพื ช ผล
ภายในประเทศและนโยบายการค้า ราคาข้าวสาลีโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่
ประมาณ 8% สู งกว่าในช่ วงครึ่ งแรกของปี โดยมีปัจจัยหนุ น
จากแนวโน้มการเพาะปลูกพืชผลในหลายภูมิภาครวมถึงยุโรป
ตอนเหนื อสหพันธรัฐรั สเซี ยและออสเตรเลี ย สต๊อกข้าวสาลี
ทั้ง หมดคาดว่า จะลดลงประมาณ 5% จากระดับ สู ง สุ ด เป็ น
ประวัติ การณ์ ข องปี ที่ แ ล้วท าให้ร าคาข้า วสาลี พุ่งขึ้ น สู่ ร ะดับ
สูงสุดในรอบ 3 ปี ในเดือนสิ งหาคมและรักษาระดับพรี เมี่ยมใน
ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ในช่ ว งสองปี ที่ ผ่ า นมา ราคาข้า วโพดมี
ประสบการณ์ตามฤดูกาล
ลดลงระหว่างเดื อนพฤษภาคมและกันยายนเนื่ องจากสภาพ
อากาศที่ เอื้ ออานวยในสหรั ฐทาให้อตั ราผลตอบแทนเพิ่มขึ้ น
แม้จะมี เวชภัณ ฑ์ที่จุ ดเริ่ มต้น ของปี การเพาะปลู ก ข้า วโพดปี
2561-2562 (1 กันยายน) ค่ายังคงสู งขึ้นเมื่อเที ยบกับช่วงเวลา
เดียวกันในช่วงสองปี ที่ผ่านมา ในทางกลับกันถัว่ เหลืองได้จด
ทะเบียนราคาที่แย่ที่สุดในบรรดาสิ นค้าโภคภัณฑ์สามรายการ
หลัง จากที่ ล ดลงสู่ ร ะดั บ ต่ า สุ ด ในรอบสิ บ ปี ณ สิ้ น เดื อ น
มิถุนายนเพื่อตอบโต้ภาษีการค้าของจีนที่เสนอราคายังคงเป็ น
ทุกข์เมื่อรายงานความคื บหน้าการเพาะปลูกรายสัปดาห์ของ
สหรัฐส่ งสัญญาณผลผลิตและผลผลิ ตที่ สูงเป็ นประวัติการณ์
แม้ ว่ า สหรั ฐ จะมี ต ้ น ก าเนิ ด จากถั่ ว เหลื อ งที่ ล ดลงต่ า กว่ า
ต้นก าเนิ ด อื่ นๆ ถึ ง 30% แต่มี การกาหนดราคาในอัต ราภาษี
ศุลกากรของจีนเท่านั้น
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210,000 ตัน (สิ นค้าถัว่ เหลืองสามสหรัฐ) ถูกส่งไปยังประเทศจีน
ระหว่างวันที่ 1 กันยายนถึง 1 พฤศจิ กายนเที ยบกับประมาณ 5
ล้า นตัน ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของปี ที่ แ ล้ว บัน ทึ ก ระดับ ความ
สนใจภายในประเทศของสหรั ฐ รายงานว่า เพิ่ ม ขึ้ น 17% เมื่ อ
เทียบเป็ นรายปี (y / y) ซึ่ งไม่น่าจะชดเชยการส่ งออกไปจีนที่สูญ
หายซึ่ งเกิ น 36 ล้า นตัน ในปี 2559-2560 อิ ท ธิ พ ลของตลาด
ต่า งประเทศเช่ น การเคลื่ อ นไหวของการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศและราคาพลังงานยังคงอยูภ่ ายใต้การค้าภาษีศุลกากร
และพื้น ฐานอุ ป สงค์แ ละอุ ปทาน ราคาน้ า มัน ดิ บที่ สู ง ขึ้ น ของ
West Texas Intermediate น้ ามันดิบ y / y และสัญญาของทางการ
สหรั ฐ ฯที่ จ ะขยายสั ด ส่ ว นของเอทานอลจาก 10 เป็ น 15
เปอร์ เซ็ นต์ในการผสมน้ ามันเบนซิ นในประเทศอาจอย่างไรก็
ตามได้รักษาราคาข้าวโพดจากระดับต่ ากว่าสองปี เงินดอลลาร์
สหรั ฐแม้จะมี การคาดการณ์ ข องนักวิเคราะห์ บางคนว่ามี การ
เคลื่ อ นไหวที่ เ พิ่ ม ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ก็ ซ้ื อ ขายในทิ ศ ทาง
เดี ย วกับ สกุ ล เงิ น หลัก ในช่ ว งห้ า เดื อ นที่ ผ่า นมาท าให้ เ กิ ด ผล
กระทบเล็กน้อยต่อราคาธัญพืชและน้ ามัน
ปริ มาณการค้าซึ่งทาสถิติสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ในช่วงหกเดือน
แรกของปี 2561 ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่ องสาหรับถัว่ เหลืองและ
ข้าวสาลี และข้าวโพดที่ ลดลง การชะลอตัวของการซื้ อขายถัว่
เหลื องส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากภาษี ศุลกากรของจี นที่ มีต่อต้น
กาเนิ ดถัว่ เหลืองของสหรัฐซึ่ งสร้างความแตกต่างระหว่างราคา
ของสหรัฐและนอกสหรัฐฯและลบล้างประสิ ทธิ ผลของสัญญา
ซื้ อ ขายแลกเปลี่ ย นในตลาดโลกชิ ค าโกในฐานะกลไกการ
ป้ องกัน ความเสี่ ย งทั่ว โลก ดอกเบี้ ยแบบเปิ ดส าหรั บ สิ น ค้า
โภคภั ณ ฑ์ ท้ ั งสามรายการลดลงเช่ น กั น จากระดั บ สู ง สุ ด
เป็ นประวัติการณ์ในเดื อนมิถุนายน การลดลงของดอกเบี้ยและ
ปริ มาณที่เปิ ดกว้างอาจเป็ นความเบี่ยงเบนชัว่ คราวจากแนวโน้ม
ระยะยาวของผลประโยชน์ทางการค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งยืนยันมาตั้งแต่
การซื้อขายทางคอมพิวเตอร์ กลยุทธ์การซื้ อขายมีการพัฒนามาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ ในกลยุทธ์ที่ซบั ซ้อนยิ่งขึ้น-การแพร่ กระจาย (การซื้ อ
และขายสัญญาที่ แตกต่างกันสองสัญญา) หรื อการรวมกันของ
ฟิ วเจอร์สและออปชัน่ รวมถึงการสร้างระดับธุรกรรมที่มากขึ้น
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การดาเนิ นการตามกลยุทธ์เหล่านี้ มกั ถูกสร้างขึ้นโดยอัลกอริ ทึม
ได้รับการอานวยความสะดวกอย่างมากโดยการโยกย้ายตัวเลือก
การซื้ อขายล่าสุ ดจากโวยวายเปิ ดไปสู่ กลไกการแลกเปลี่ ยนที่
ด าเนิ น การแลกเปลี่ ย นซึ่ งตรงกับ ค าสั่ ง ซื้ อ และขายทั้ง หมด
สาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวเลือกดอกเบี้ยแบบเปิ ดเมื่อเพิ่ม
ลงในสัญ ญาซื้ อขายล่ว งหน้าส าหรั บข้า วสาลี ขา้ วโพดและถัว่
เหลื อ งสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 30, 27 และ 21
เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ เพื่อเปิ ดผลรวมดอกเบี้ย แต่ยอดรวมที่รวม
ลดลงจากการบันทึก
ความผันผวนระดับความผันผวนสาหรับข้าวสาลีขา้ วโพดและ
ถัว่ เหลืองตามรู ปแบบตามฤดูกาลโดยทัว่ ไปลดลงในช่วงฤดูร้อน
เนื่องจากเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ยนื ยันระดับการเสื่ อมสภาพ
ในตลาดข้าวสาลีทวั่ โลกและสังเกตเห็นความคืบหน้าอย่างมัน่ คง
ของข้าวโพดสหรั ฐและการพัฒนาพืชถัว่ เหลือง ภาษีการค้าถัว่
เหลื องของจี นประกาศใช้ในเดื อนกรกฎาคมซึ่ งเป็ นเหตุการณ์
สาคัญ ที่ ดู เ หมื อ นว่า จะมี ผ ลกระทบต่ อ ความผัน ผวนเล็ก น้อ ย
เนื่ องจากจี นหยุดซื้ อสิ นค้าสหรั ฐตั้งแต่ตน้ เดื อนเมษายน ความ
ผัน ผวนในอดี ต (อิ ง จาก 30 วัน ) ส าหรั บ ทั้ง ข้า วโพดและถั่ว
เหลื อ งอยู่ใ นระดับ ระหว่า ง 17 และ 27 (ค่ า เฉลี่ ย รายเดื อ น)
ในขณะที่ขา้ วสาลีโดยทัว่ ไปมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ผนั ผวน
มากขึ้นอยูร่ ะหว่าง 32 และ 38 (ค่าเฉลี่ยรายเดือน) ความผันผวน
โดยนัย (คานวณโดยระดับของตัวเลือกพรี เมียมในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าอ้างอิง) สาหรับข้าวโพดและถัว่ เหลืองและไม่มีการทา
เครื่ องหมายใด ๆ และจดทะเบียนส่ วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 ปี
ต่าในขณะที่ขา้ วสาลีแตะระดับ 31 ในเดือนกรกฎาคมและลดลง
สู่ ระดับ 20 โดยทัว่ ไปความผันผวนอยูใ่ นระดับปานกลางถึงต่ า
แต่ยงั คงสู งกว่าระดับต่าสุ ดที่ บนั ทึ กไว้ในระหว่างวันที่ 18, 11
และ 12 มกราคมส าหรั บ ข้า วสาลี ข ้า วโพดและถั่ ว เหลื อ ง
ตามลาดับ ดัชนี ความผันผวนของสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่จบั ตามอง
มากที่สุดคือ OVX ซึ่ งเป็ นตัววัดความผันผวนของราคาน้ ามันดิบ
ยังคงอยูใ่ นช่วงแคบๆ ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมาแม้วา่ ราคาน้ ามันดิบ
จะเพิ่มขึ้น y / y อย่างมาก
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ดัชนีราคาการบริ โภคอาหารทัว่ โลกของ FAO สูญเสี ยโมเมนตัม
ดัช นี ร าคาการบริ โ ภคอาหารทั่ว โลกของ FAO ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของตะกร้าอาหารโลกตามที่ ปรากฎใน
งบดุลอาหารโลก FAO ล่าสุด (ดู http: //faostat3.fao. org / download
/ FB / FBS / E) หลังจากแสดงความแปรปรวนอย่างมากตลอดทั้ง
ปี 2560 ดัชนีเริ่ มไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทาสถิติสูงสุดใน
รอบสามปี ครึ่ งในเดือนพฤษภาคม 2561 นับตั้งแต่น้ นั มาก็เสี ย
คะแนนไป 10 คะแนนและอยู่ที่ 173 คะแนนในเดื อนตุลาคม
ในขณะที่ดชั นียงั คงแสดงความสอดคล้องกับดัชนี ราคาอาหาร
FAO น้ าหนักการค้า (FPI) ในแง่ของแนวโน้มแนวโน้มดัชนี
ราคาการบริ โภคอาหารทัว่ โลกของ FAO ในปั จจุบนั มีส่วนต่าง
ประมาณ 9 จุดมากกว่า FFPI นี่เป็ นเพราะราคาอาหารนานาชาติ
ที่มีน้ าหนักมากกว่าดัชนีการบริ โภคคือธัญพืช (59 เปอร์ เซ็นต์)
เพิ่มขึ้นตลอดปี 2561
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 ต่างๆ อาทิ เช่ น เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ ขนมขบเคี้ยวและอื่นๆ ทาให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลี
ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่ งเป็ นธัญพืชที่ เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ มีอากาศเย็นและ
ไม่สามารถปลูกได้ในประเทศ ประเทศไทยจึ งจาเป็ นต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ โดยประเทศไทยสามารถนาเข้าได้
ทั้งในรู ปของข้าวสาลีและแป้ งสาลี โดยข้าวสาลีและแป้ งสาลีที่นาเข้าจากแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยปกติขา้ ว
สาลีแบ่งได้ 2 จาพวก ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) ซึ่ งแป้ งที่ได้จากข้าวเมล็ดแข็งจะมี
โปรตีนสู งในขณะที่ แป้ งที่ได้จากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนต่า ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องทาการวิเคราะห์คุณภาพของข้าวสาลี
ก่อนว่ามีความเหมาะสมจะนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเพื่อง่ายต่อการสั่งซื้ อ ข้าวสาลีที่ประเทศไทยสั่งซื้ อเป็ 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 และมีบางส่ วนนาเข้าจากประเทศภายในทวีป เอเชี ยด้วยเช่ นกัน แต่เป็ นสัดส่ วนที่ น้อยเมื่ อเที ยบกับยอดสั่งซื้ อจาก
สหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย โดยราคาขายข้าวสาลีถูกกาหนดโดย Grain Exchange ในสหรัฐอเมริ กาดูได้จากสถิติแหล่ง
และปริ มาณการนาเข้าข้าวสาลีของประเทศไทยในปี 2561 (10 อันดับแรก) เป็ นดังนี้
ลาดับ

ประเทศ

ปี 2561

ประเทศ

2560

1

อเมริ กา

572,819,209

ออสเตรเลีย

334,211,329

2

ออสเตรเลีย

227,175,220

อเมริ กา

585,426,318

3

แคนาดา

118,135,208

แคนาดา

79,326875

4

มอลโดว่า

1,831,970

ยูเครน

4,838,740

5

ปากีสถาน

529,000

6

อินเดีย

24,000

อินเดีย

19,600

7

เยอรมัน

2,000

อิตาลี

4,380

8

ฟิ ลิปปิ นส์

เยอรมัน

2,750

9

ยูเครน

สโลวาเกีย

96
2

ตุรกี
ลิทวั เนีย

517,506

450
10

การนาเข้าข้าวสาลีของประเทศไทย ส่ วนใหญ่จะนาเข้าข้าวสาลีเพื่อนามาผลิตอาหาร โดยหลักๆ จะมาจาก 3 ประเทศ
ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และแคนาดา
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นอกจากการนาเข้าในรู ปข้าวสาลีแล้ว ประเทศไทยมีการนาเข้าแป้ งสาลีดว้ ยเช่นกันโดยแหล่งนาเข้าแป้ งสาลีที่สาคัญ
ของไทยในปี 2561 ได้แก่ เวียดนาม ตุรกี ฟิ ลิปปิ นส์ ศรี ลงั กา และสิ งคโปร์ โดยสถิติการนาเข้าสาหรับตลาดการนาเข้า แป้ งสาลี
ในประเทศไทยในปี 2561 (10 อันดับแรก) เป็ นดังนี้
ลาดับ

ประเทศ

ปี 2561

ประเทศ

ปี 2560

1

เวียดนาม

62,424,969

เวียดนาม

58,136,086

2

ตุรกี

24,752,472

ตุรกี

20,423,798

3

ฟิ ลิปปิ นส์

13,568,612

ฟิ ลิปปิ นส์

20,377,490

4

สิ งคโปร์

17,441,766

ศรี ลงั กา

14,962,135

5

ศรี ลงั กา

12,583,017

สิ งคโปร์

12,712,815

6

สโลเวเนีย

10,103,550

สโลเวเนีย

12,598,100

7

ลัตเวีย

10,013,576

ญี่ปุ่น

12,393,078

8

ญี่ปุ่น

8,595,087

ลัตเวีย

8,916,104

9

เกาหลีใต้

6,302,288

สาธารณรัฐเกาหลี

5,133,362

10

ออสเตรเลีย

4,138,659

มาเลเซีย

3,975,227

ในส่ วนของการอุดหนุ นจากภาครัฐสาหรับอุตสาหกรรมข้าวสาลีและแป้ งสาลีจะเป็ นในลักษณะการยกเว้นการเรี ยก
เก็บภาษีอากรขาเข้าข้าวสาลีและการลดพิกดั อัตราภาษีนาเข้าแป้ งสาลี ในปี 2548 นอกจากนี้ จะเป็ นการคุม้ ครองในส่ วนของ
ผูบ้ ริ โภคมากกว่าไม่ว่าจะเป็ นการกาหนดให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมของกรมการค้าภายในหรื อการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุ ข นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้มีการทาข้อตกลงกับสมาชิ กเขตการค้าเสรี อาเซี ยน
(AFTA) ซึ่งมีผลทาให้ตอ้ งมีการลดภาษีนาเข้าของแป้ งสาลีเหลือร้อยละ 0 โดยมีผลเริ่ มบังคับใช้ต้ งั แต่ปี 2553 เป็ นต้นไป ทาให้มี
การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการโรงงานแป้ งสาลีที่ตอ้ งพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การให้เป็ นที่
พอใจของลูกค้าในขณะที่ตอ้ งรักษาระดับราคาที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน
ภาวะการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลี ในประเทศไทยเริ่ มดาเนิ นการมากว่า 40 ปี โดยเริ่ มแรกมีผูผ้ ลิตรวม 4 ราย ได้แก่ บมจ.
ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ (UFM) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2521 และได้ขอถอนหุ ้นจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน (Delisting) แล้วตั้งแต่ปี 2553 บริ ษทั แหลมทองสหการ จากัด บริ ษทั สยามฟลาวค้าแป้ ง จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมแป้ งข้าวสาลีไทย ต่อมาหลังจากปี พ.ศ. 2534 เป็ นต้นมามีผผู ้ 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 แปซิฟิคฟลาวมิลล์
จากัด และบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จากัด (ผลิตเพื่อใช้เลี้ยงกุง้ โดยเฉพาะ) และบริ ษทั ที่เพิ่งประกอบอุตสาหกรรมแป้ ง
สาลี ได้แก่ บริ ษทั เพรซิ เดนท์ฟลาวมิ ลล์ จากัด อย่างไรก็ตามในปั จจุ บนั กลุ่มโรงงานผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทยมีท้ งั หมด
12 บริ ษทั (รวมบริ ษทั ฯ ด้วย) โดยแต่ละโรงงานมีกาลังการผลิตอยูร่ ะหว่าง 250-1,500 ตันต่อวัน
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สภาวะการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศส่ วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันกันในแง่
ของคุณภาพและการให้บริ การ หากเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่จะเน้นการใช้กลยุทธ์ราคาเป็ นหลัก นอกจากการแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมด้ว ยกันแล้วผูป้ ระกอบการยังต้องมี การดาเนิ นธุ รกิ จแข่งขันกับ ผูป้ ระกอบการที่ นาเข้าแป้ งสาลี สาเร็ จรู ปจาก
ต่างประเทศด้วย เนื่ องจากก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกาหนดพิกดั อัตราภาษีขาเข้าของแป้ งสาลีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 40
จึงทาให้อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีได้รับการคุม้ ครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบตั ิตามพันธะกรณี ขอ้ ตกลงกับสมาชิกเขตการค้า
เสรี อาเซี ยน (AFTA) รวมทั้งการทาสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทาให้เมื่อปี 2548 ไทยได้ลด
อัตราภาษีขาเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อต้นปี 2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้ งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ลดเหลือร้อยละ 0
ทาให้มีการนาเข้าแป้ งสาลีมากขึ้นโดยปี 2552 ก่อนลดอัตราภาษีประเทศไทยนาเข้าแป้ งสาลี จานวน 113,052 ตัน ต่อมาปี 2553
ปรับเพิ่มขึ้นเป็ น 173,107 ตัน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 53
หากพิจารณาจากสถิติปริ มาณการนาเข้าแป้ งสาลี การนาเข้าแป้ งสาลีมีขอ้ ด้อยในแง่ของการควบคุมคุณภาพเนื่ องจาก
ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ง ความเสี่ ยงจากความชื้น และมอด แมลง ทาให้คุณภาพแป้ งสาลีไม่เป็ นไปตามที่ลูกค้าต้องการได้
สาหรับบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าดังกล่าวไม่มากนัก เนื่ องจากเป็ นกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกับของบริ ษทั ฯ โดยส่ วน
ใหญ่กลุ่มผูป้ ระกอบการที่นาเข้าแป้ งสาลีเองจะไม่เน้นการใช้แป้ งที่มีคุณภาพสาหรับการผลิต จึงไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของ
บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มีแผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าว ดังนี้
- การเน้นคุณภาพของสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปนซึ่ งอาจอันตรายต่อการบริ โภคได้ และ
ให้ความสาคัญต่อความต้องการของลูกค้า โดยบริ ษทั ฯ จะผลิตสิ นค้าตามสู ตรเฉพาะ (Tailor-Made Flour) เพื่อให้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า และขยายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ง และหากมีการ
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดาเนินการแก้ไขให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ วไม่เกิน 7 วัน
- ปริ มาณการสั่งซื้ อ ในการสั่งซื้ อแป้ งสาลี จากต่างประเทศจะต้องสั่งซื้ อในปริ มาณมากๆ 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 ให้ความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าทั้งในแง่ปริ มาณและสถานที่
จัดเก็บ ทาให้ลูกค้าสามารถสัง่ ซื้อได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการได้
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลีคือข้าวสาลี ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่จะต้องนาเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด โดยแหล่งวัตถุดิบ
หลักของบริ ษทั มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองแหล่งถือเป็ นแหล่งเพาะปลูกและส่ งออกข้าวสาลีที่ใหญ่
ที่สุดของโลก บริ ษทั ฯ มีการสัง่ ซื้อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริ กาเป็ นส่วนใหญ่โดยซื้อแบบเทกอง (Bulk) ซึ่งระยะเวลาในการจัดซื้ อ
จะอยูใ่ นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี และจากออสเตรเลียเป็ นแบบตูค้ อนเทนเนอร์
โดยจะจัดซื้ อเฉลี่ยประมาณเดื อนละ 3-4 ครั้ง ขึ้นอยู่กบั ปริ มาณความต้องการในแต่ละช่วง ข้าวสาลีที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิ ต
มี 2 ประเภท ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และ ข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) แป้ งสาลีที่ทาจากข้าวเมล็ดแข็งมักจะมีโปรตีน
ในสัดส่ วนที่ สูงประมาณ ร้อยละ 13-15 มีคุณสมบัติเนื้ อเหนี ยว มักจะนาไปใช้ทาบะหมี่ก่ ึ งสาเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง และ
อาหารสัตว์ แหล่งนาเข้าคือสหรัฐอเมริ กา ในขณะที่แป้ งสาลีที่ทาจากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนต่ากว่าร้อยละ 10-11 จะมีความ
เหนียวน้อย และมีลกั ษณะเนื้อนุ่ม ส่วนใหญ่จะนาไปผลิตเค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ และคุกกี้ โดยมีแหล่งนาเข้าจากออสเตรเลีย
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สาหรับการบริ หารจัดการวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกาไรจากวัตถุดิบ และไม่มีการบริ หารจัดการวัตถุดิบ
ในลักษณะการเข้าทาสัญญา futures เนื่ องจากการตั้งราคาขายแป้ งจะปรับขึ้นลงตามราคาต้นทุนข้าว ซึ่ งลูกค้าเข้าใจดี สาหรับ
ขั้นตอนการจัดซื้ อข้าวสาลีจากต่างประเทศจะเป็ นการซื้ อโดยผ่าน Trader ในต่างประเทศ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาซื้ อขาย
สิ นค้าล่วงหน้าที่ Grain Exchange Market ที่สหรัฐอเมริ กา ราคาที่บริ ษทั ฯ ซื้ อส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ C&F ซึ่ งผูข้ ายจะมีหน้าที่
จัดหาเรื อขนส่ งจากต่างประเทศจนถึงประเทศไทย ส่ วนบริ ษทั ฯ จะรับผิดชอบค่าสิ นค้าและค่าประกันภัย หากสิ นค้าเกิดความ
เสี ย หายระหว่า งทาง บริ ษ ัท ฯ จะได้รั บ ชดเชยจากการท าประกัน ภัยไว้ ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ มี ก ารควบคุ มคุ ณ ภาพของข้า วสาลี
เป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษทั ฯ โดยเมื่อนาเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศแล้วจะมีการทาการตรวจสอบคุณภาพของข้าวสาลีโดยการ
สุ่มตรวจจากฝ่ ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของบริ ษทั ฯ ทุกครั้งเพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าที่สั่งซื้ อมีคุณภาพดี และเป็ นไป
ตามมาตรฐาน
ในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ โดยธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของธุรกิจโรงโม่แป้ ง บริ ษทั ฯ จะบริ หารคงคลังไม่ให้เกิ น
4-6 เดื อน เพราะถ้าบริ ษทั ฯ เตรี ยมวัตถุดิบไว้นานกว่านั้น บริ ษทั ฯจะมีตน้ ทุนและข้อเสี ยเปรี ยบอย่างมาก เช่น จะต้องแบก
รับภาระต้นทุนทางการเงินที่นามาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ถ้าบริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมวัตถุดิบไว้มากเกินไป บริ ษทั ฯ จะมีความเสี่ ยงในกรณี ที่ราคาปรับตัวลดลงทาให้เสี ยเปรี ยบคู่แข่งได้ อย่างไร
ก็ตามในการจัดซื้ อข้าวสาลีจากสหรั ฐอเมริ กาจะต้องซื้ อแบบเทกองโดยขนส่ งผ่านเรื อขนาดใหญ่ ซึ่ งจาเป็ นจะต้องสั่งซื้ อ
ในปริ มาณมาก บริ ษทั ฯ จึ งต้องหาแนวทางในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ ไม่ให้อยูใ่ นคงคลังนานเกิ นไป เพื่อเป็ นการลด
ความเสี่ ยงดังที่กล่าวมาแล้ว ในบางช่วงบริ ษทั ฯ จึงมีความจาเป็ นจะต้องขายวัตถุดิบบางส่ วนให้กบั กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ที่มีความจาเป็ นต้องซื้ อวัตถุดิบอยู่แล้วเพื่อเป็ นการบริ หารคงคลังไม่ให้เกิ น 4-6 เดื อนตามมาตรฐานที่ วางเอาไว้
นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของโรงงานอาหารสัตว์ที่จาเป็ นจะต้องซื้อข้าวสาลีไปเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม
กระบวนการผลิต
บริ ษทั ฯ มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมีการเปรี ยบเที ยบการผลิตที่ ผลิตได้จริ งกับความ
ต้องการสิ นค้าของฝ่ ายขายว่าเป็ นไปตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้การควบคุมการผลิตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึง
มีการจัดทาประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิเช่น ข้าวสาลี สารเคมี เป็ นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการ
ผลิตและมาตรฐานที่กาหนด
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตเป็ นอย่างมากเนื่ องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯเป็ นสิ นค้าเพื่อการบริ โภค
ต้องยึดหลักความสะอาดเป็ นสาคัญ โดยในระหว่างการผลิตจะมีการสุ่ มตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าจากฝ่ ายประกันคุณภาพ
และมีการจัดตั้งหน่ วยงานตรวจสอบของฝ่ ายผลิตเองเพื่อตรวจสอบสิ นค้าระหว่างผลิตก่อนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพของสิ นค้าทุกๆ 2 ชัว่ โมงโดยฝ่ ายประกันคุณภาพ และหากพบว่าสิ นค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ
และปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เลื อกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสาหรั บการผลิ ตแป้ งสาลี เป็ นเครื่ องจักรของยี่ห้อ บู ลเลอร์
(Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบารุ งเครื่ องจักรอยูเ่ ป็ นประจา รวมถึงมีการจัดทา
ขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตามระบบ ISO 22000 : 2005/GMP/HACCP โดยกระบวนการ
ผลิตแป้ งสาลีสามารถสรุ ปได้ท้ งั หมด 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
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1) การย้ายข้าวสาลี (SILO) เป็ นกระบวนการลาเลียงข้าวสาลีจากไซโลหลักมาไว้ไซโลรองเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการทา
ความสะอาดและปรั บสภาพความชื้ นของข้าวสาลีให้เหมาะต่อกระบวนการผลิ ตแป้ งสาลี ต่อไป บริ ษทั ฯ มี ไซโล
ทั้งหมด 19 ไซโล โดยแบ่งเป็ นไซโลขนาดใหญ่ 6 ไซโลมีความจุไซโลละ 6,000 ตัน ขนาด 2,500 ตัน 8 ไซโล ขนาด
2,000 ตัน 2 ไซโล และไซโลขนาดเล็ก 3 ไซโล มีความจุไซโลละ 300 ตัน สาหรับบรรจุขา้ วสาลีที่สงั่ นาเข้ามา
2) การทาความสะอาดเมล็ดข้าว (Wheat Cleaning) เป็ นขั้นตอนการทาความสะอาด ปรับสภาพความชื้น และระยะเวลา
การหมักข้าวสาลี เพื่อให้เหมาะต่อการนาไปโม่แป้ งสาลี โดยนาเมล็ดข้าวสาลีมาผ่านเครื่ องตรวจจับโลหะ คัดแยก
เศษฝุ่ นเปลือกข้าว ฝุ่ นทราย ฟาง หิ น ทาการคัดแยกเมล็ดข้าวหักออกทั้งหมด แล้วนาไปขัดผิวเมล็ด และเข้าสเปรย์น้ า
เพื่อปรับสภาพความชื้นให้เมล็ดข้าวดูดซับน้ าจนหมดเพื่อให้ขา้ วอ่อนตัวเหมาะกับการนาไปโม่ เมล็ดข้าวสาลีจะผ่าน
ขั้นตอนการทาความสะอาดและปรั บ ความชื้ นทั้งหมด 2 ครั้ ง ระยะเวลาการทาความสะอาดและปรั บความชื้ นจะ
แตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของเมล็ดข้าวสาลี หากเป็ นเมล็ดข้าวแบบแข็งต้องใช้เวลาในกระบวนการทาความสะอาด
เมล็ดข้าวประมาณ 42 ชัว่ โมงต่อข้าว 100 ตัน ในขณะที่เมล็ดข้าวแบบอ่อนใช้ประมาณ 30 ชัว่ โมงต่อข้าว 100 ตัน
3) การโม่แป้ งสาลี (Milling) การนาข้าวสาลีที่ผ่านการทาความสะอาดแล้วมาผ่านเครื่ องขัดผิวเมล็ดและตรวจจับโลหะ
ด้วยแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่ งเพื่อป้ องกันเศษเหล็กปนเปื้ อน ต่อมาผ่านขั้นตอนการบด โดยจะทาการบดทั้งหมด 2 ครั้ง
โดยการบดชุดแรกเป็ นการบดเพื่อให้ขา้ วแยกออกจากเปลือกเมล็ดข้าว ข้าวที่แตกจะผ่านตะแกรงเพื่อร่ อนเอาส่ วนที่
ละเอียด และเข้าบดชุดที่สองให้กลายเป็ นแป้ ง ในส่ วนที่ผ่านตะแกรงร่ อนแล้วมีลกั ษณะหยาบจะส่ งไปบดกับลูกกลิ้ง
อีกจนกว่าจะได้ขนาดที่ ตอ้ งการ ผลผลิ ตที่ ได้จะเป็ นแป้ งและราข้าวคิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 75 และ 25 ตามลาดับ
ซึ่งจะเก็บแยกไซโลกัน โดยแป้ งที่โม่เสร็ จบรรจุลงไซโลโดยแยกตามสายพันธุ์ของข้าวสาลี
4) การผสมและบรรจุ (Blending and Packing) การนาแป้ งสาลีจากไซโลที่ผลิตได้โดยแบ่งเป็ นแต่ละสายพันธุ์มาผสมกัน
ตามสู ตรที่ลูกค้าสั่งซื้ อไว้ หลังจากนั้นจะทาการร่ อนแป้ งเพื่อให้แน่ ใจว่าแป้ งสาลีไม่มีเศษเจือปนก่อนจะนาไปบรรจุ
ลงถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และก่อนนาไปจัดเก็บในคลังสิ นค้าจะผ่านการดักจับโลหะอีกครั้ง

ระยะเวลาในการผลิตแป้ งสาลีให้พร้อมจาหน่ายสาหรับข้าวเมล็ดแข็งและเมล็ดอ่อนอยูป่ ระมาณ 9.5 วัน และ 9.0 วัน
ต่อข้าวสาลี 100 ตัน ตามลาดับ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีสายการผลิต 1 สายการผลิต โดยสามารถที่จะผลิตได้เดินเครื่ องจักรตลอด 24
ชัว่ โมงแบ่งเป็ น 3 กะ โดยในแต่ละครั้งจะสามารถผลิตเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ กาลังการผลิตสู งสุ ดอยูท่ ี่ 500 ตันข้าวต่อวัน โดย
อัตราการใช้กาลังการผลิตในช่วงปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 65.97 ร้อยละ 66.09 และร้อยละ 68.73 ตามลาดับ โดยอัตรา
การใช้กาลังผลิตในช่วงปี 2561 มีอตั ราเพิ่มขึ้ น และถ้าดูที่ ปริ มาณการผลิตจะเห็ นได้ว่า ปี 2561 เพิ่มมากขึ้ นกว่าปี 2560 และ
ปี 2559
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

การผลิตแป้ งสาลี

ปี 2561

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

500
156,000
107,217
68.73
4.00

ปี 2560
500
156,000
103,097
66.09
0.17

ปี 2559
500
156,000
102,920
65.97
12.33

หมายเหตุ : *จานวนวันที่ผลิตคิดจาก 26 วันต่อเดือน

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มี การลงทุ นใช้เ ครื่ อ งจักรและเทคโนโลยีการผลิ ตที่ ทัน สมัยที่ สุดในประเทศ ระบบการล าเลี ย งวัตถุ ดิ บ
และกระบวนผลิตแป้ งสาลีของบริ ษทั ฯ เป็ นระบบปิ ด จึงไม่ก่อให้เกิดปั ญหาการฟุ้ งกระจายไปยังบริ เวณภายนอกหรื อชุมชนรอบ
ข้าง ประกอบกับการผลิตของบริ ษทั ฯ ไม่มีการใช้น้ าในกระบวนการผลิต จึงไม่มีการปล่อยน้ าเสี ยออกสู่ ภายนอกโรงงาน ดังนั้น
กระบวนการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ฯ จึงไม่ก่อให้เกิดปั ญหาผลกระทบหรื อข้อร้องเรี ยนด้านสิ่ งแวดล้อม
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 399,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 399,000,000
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นทุนที่ชาระแล้วจานวน 398,665,061 หุ ้น คิดเป็ น 398,665,061 บาท โดยบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ผู้ถือหุ้น
รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นและสัดส่ วนการถือหุ ้นจากทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้ว ตามที่ ปรากฏในบัญชี รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั มหาชนจากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 มีดงั นี้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) 10อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล
นายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี
นายวิบูลย์ เสรี โยธิน
นางนุศรา เพียรสุ ภาพ
บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
นางสรัตนา ลือชัยประสิ ทธิ์
นายประเสริ ฐ คงช้าง
นางสาวทิพย์สุภา สุ นทรวารี
นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ
นายอินทรัตน์ วงศ์ศรี
ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นรายย่ อยอื่นๆ
จานวนหุ้นทั้งหมด

ปี 2561
จานวนหุ้น
274,508,840
7,084,700
4,103,700
3,144,471
2,945,093
2,800,005
2,571,700
2,377,125
2,340,000
2,100,000
276,975,634
121,688,427
398,664,061

%
68.86
1.777
1.029
0.789
0.739
0.702
0.645
0.596
0.587
0.527
76.248
23.752
100.00
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล
CHASE NOMINEES LIMITED
นายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี
นายวิบูลย์ เสรี โยธิน
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นางนุศรา เพียรสุ ภาพ
นางสรัตนา ลือชัยประสิ ทธิ์
บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ
นายอินทรัตน์ วงศ์ศรี
ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นรายย่ อยอื่นๆ
จานวนหุ้นทั้งหมด

ปี 2560
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

%
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

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

บมจ.น้ าตาลขอนแก่น
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
บจก.ประจวบอุตสาหกรรม
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
บจก.น้ าตาลราชบุรี
บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
นางบุญพร้อม ชินพิลาศ
นางสาวกุลกมล ว่องวัฒนะสิ น
ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นรายย่ อยอื่นๆ
จานวนหุ้นทั้งหมด

ปี 2561
จานวนหุ้น
91,301,062
63,818,515
38,000,252
31,299,893
27,206,675
19,022,666
18,169,747
16,027,170
5,402,978
3,960,000

%
23.818
16.649
9.914
8.165
7.098
4.963
4.740
4.181
1.409
1.033

ปี 2560
จานวนหุ้น
91,301,062
63,818,515
38,000,252
31,299,893
27,206,675
18,169,747
17,788,066
16,027,170
5,402,978
3,960,000
312,974,358
70,352,823

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

314,212,442 81,970 ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
69,114,739 18.030 ผู้ถือหุ้นรายย่ อยอื่นๆ
383,327,181 100.00
จานวนหุ้นทั้งหมด

383,327,181

%
23.818
16.649
9.913
8.165
7.098
4.740
4.640
4.181
1.409
1.033
81,647
18.353
100.00

หมายเหตุ: 1. 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

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่ นๆ ตามที่บริ ษทั ฯกาหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ฐานะการเงิน 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)
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ปี 2561
106,595,447.56
5,400,000.00
101,195,447.56
119,599,218.30

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

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

118.19

61.49

77.75

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

โครงสร้างองค์กร

*บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติจากัดทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ

หมายเหตุ : อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

โครงสร้างธุรกิจและการจัดการ
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนและอนุ มตั ิวิสัยทัศน์ พันธกิ จ แผนยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ในการ
บริ หารภาคการผลิต และเป้ าหมายระยะยาวในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถเติบโตไปตามทิศทางที่วางไว้
โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบตามที่เสนอทุกประการ ดังนี้

วิสยั ทัศน์
“เรา” คือผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นา
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

มุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม
ส่งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ให้ความสาคัญเรื่ องผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผถู ้ ือหุน้ ด้วยอัตราการเติบโตของผลกาไรที่อยูใ่ นระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
เป็ นแบบอย่างในด้านความเป็ นมืออาชีพ ความโปร่ งใส และการดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป็ นแบบอย่างในการดาเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ในการบริหารภาคการผลิต
ยุทธศาตร์ ที่ 1 :
• จัดเก็บข้าวสาลีในถังเหล็กเคลือบกัลป์ วาไนซ์
• ความจุสูงสุดกว่า 60,000 ตัน
• ระบบสายพานลาเลียงอัตโนมัติครบวงจร
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA
• เทคโนโลยีการรมยาระบบ J-System
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ยุทธศาตร์ ที่ 2 :
• เทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่สุดในโลก มีกาลังการผลิตสูงสุด 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน
• กระบวนการผลิตแบบปิ ด (Closes System) เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
• รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสากล GMP HACCP ISO 22000:2005 และ HALAL

ยุทธศาตร์ ที่ 3 :
• คลังสิ นค้าจัดเก็บแป้ งสาลีถูกออกแบบให้ถูกสุขลักษณะที่ดีตามหลัก GMP
• สามารถจัดเก็บแป้ งสาลีได้สูงสุดถึง 2,000 ตัน
• มีเทคโนโลยีการร่ อนแป้ งสาลีก่อนการจัดส่งได้มากถึง 4 ตันแป้ งสาลีต่อชัว่ โมง
• ห้องรมยาแป้ งสาลีระบบปิ ด (Closed System)

ยุทธศาตร์ ที่ 4 :
• ระบบไสเจียรลูกกลิ้งโม่แป้ งสาลีแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุดในโลก
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ยุทธศาตร์ ที่ 5 :
• อุปกรณ์และเครื่ องมือในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ท้ งั หมดได้รับการทวนสอบ ผลการวิเคราะห์จาก
สถาบันภายนอกที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 17025

ยุทธศาตร์ ที่ 6 :
• มีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีให้มีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามข้อกาหนดกฎหมายอาหารสากล
(CODEX) พร้อมทั้งตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ยุทธศาตร์ ที่ 7 :
•รถเบ้าท์ขนส่งแป้ งสาลีติดตั้งอุปกรณ์และระบบขนถ่ายที่ทนั สมัยที่สุด ถังเบ้าท์บรรจุแป้ งสาลีผลิตจากถังสเตน
เลส 316 L ที่ได้รับมาตรฐานและถูกสุขลักษณะที่ดีตามหลัก GMP สามารถขนส่งแป้ งสาลีได้สูงสุด 160 ตันต่อวัน
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วัตถุประสงค์/แผนการดาเนินธุรกิจ
1. บริ ษทั ฯ จะผลักดันให้โรงงานสามารถใช้กาลังการผลิตที่มีอยูไ่ ด้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
และเพื่อให้บริ ษทั ฯ มีสินค้ามากพอสาหรับรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้
2. บริ ษทั ฯ มีแผนในการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิ มที่ เน้นเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
รายใหญ่ให้ครอบคลุมผูป้ ระกอบการขนาดกลางและเล็กให้มากขึ้น รวมถึงผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย เพื่อลดการกระจุกตัวในกลุ่ม
ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า ให้ครอบคลุมในต่างจังหวัด
เพิ่มขึ้น เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นจาหน่ายสิ นค้าให้ลูกค้าในกรุ งเทพและปริ มณฑล ซึ่ งในการขยายฐานลูกค้าดังกล่าวจะ
ทาให้บริ ษทั ฯ มีช่องทางในการเพิ่มฐานรายได้ของบริ ษทั ฯ ได้ต่อไป ทาให้อตั รากาไรเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ได้มากขึ้น
3. บริ ษทั ฯ มี แผนงานที่ จะพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ ออกมาจาหน่ ายให้มากกว่าปั จจุ บนั รวมถึ งการพัฒนาสิ นค้าที่ มีอยู่ให้
สามารถเพิ่มมูลค่าได้ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถจาหน่ ายสิ นค้าที่ ราคาสู งขึ้นได้ ซึ่ งในการดาเนิ นการดังกล่าวจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้มากยิง่ ขึ้น

เป้าหมายปี 2561 ในการดาเนินธุรกิจ
1. บริหารจัดการให้บริษทั เติบโตโดยรวม 10%
2. ลงทุนด้านการศึกษา และการพ ัฒนาผลิตภัณฑ์แป้ งสาลี (R&D) เพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้า
เป้าหมายระยะยาวในการดาเนินธุรกิจ
1. เพิม่ ลูกค้าจาก 200 รายเป็ น 300 ราย ภายในระยะเวลา 1-2 ปี
2. ผลักดันให้ใช้กาลังการผลิตให้ได้ 90-100% ของกาลังการผลิตรวม
ซึง่ อยู่ท ี่ 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน ภายในระยะเวลา 3-5 ปี ข้างหน้า
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
100%
75%

85%

95%

50%

0%
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โครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้ วย
คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน มีหน้าที่จดั การกากับดูแลกิจการทั้งปวงของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง
และเป้ าหมายที่ เป็ นประโยชน์ สูงสุ ด แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยคานึ งถึ ง ประโยชน์ข องผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม มี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบจริ ยธรรมที่ดีและแนวปฏิบตั ิที่มุ่งสู่การเป็ นพลเมืองที่ดี


ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูถ้ ือหุ ้น โดยคานึ งถึงการเติบโตอย่างยัง่ ยืน และให้
ผลตอบแทนที่ เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง ผูถ้ ื อหุ ้นแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ และพิจารณาวาระการประชุม ตามกฎหมาย รวมถึงการอนุมตั ิงบการเงิน
และค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั


 คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ซึ่ งอานาจของคณะกรรมการบริ หาร จะไม่รวมถึงการ
อนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรื อรายการใดที่ คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หาร
มีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ทาหน้าที่ตรวจวสอบงบการเงิน และให้แนวทาง
ในการตรวจสอบภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน


คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 2 คน และกรรมการอิสระ 1 คน ทาหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่ควร
ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รวมทั้งกาหนดค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม


กรรมการอิสระ
เป็ นกรรมการที่มีความอิสระจากผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อกลุ่มของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ผมู ้ ีอานาจควบคุมและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ แสดงความเห็ นอย่างเสรี ตามภารกิ จที่ ได้รับมอบหมายในการปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ณ สิ้นปี 2561 มีจานวนกรรมการอิสระ 4 คน
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ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการ 1 คน เป็ นประธานกรรมการ ทาหน้าที่สนับสนุนและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการ
บริ ษ ัท ปฏิ บัติ ห น้า ที่ อ ย่า งเต็ม ความสามารถ ตามขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบ พร้ อ มดู แ ลและติ ด ตามการบริ ห ารงานของ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิ ทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์


คณะทางานบริหารความเสี่ยง
แต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยระดับ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ัดการระดับฝ่ าย และหัวหน้าจากทุ กหน่ วยงาน
ทาหน้าที่กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง แผนการจัดการความเสี่ ยง และกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร


กรรมการผู้จดั การใหญ่
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ บริ หารจัดการงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และ
กลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างถู กต้องโปร่ งใส ประกอบด้วยฝ่ ายจัดการ
บริ หารงานในความรับผิดชอบตามนโยบายและเป้ าหมายที่ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มอบหมาย บริ หารจัดการให้เกิ ดระบบการ
ทางานที่เป็ นไปในทิศทางดียวกัน พิจารณาประเด็นสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจและกลัน่ กรอง


เลขานุการบริษัท
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ เลขานุ การบริ ษทั ตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
(ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 และตามที่ ค ณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ก าหนด รวมทั้ง ปฏิ บัติ ง านตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั


รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนทั้งหมด 12 ท่ าน ประกอบด้ วย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

รายชื่อ
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 คือนางแววตา เนตร์พนั ธ์ ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และมีผลตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม
2558 เป็ นต้นไป
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
กรรมการผูม้ ี อานาจลงนามผูกพันตามหนังสื อรั บรองบริ ษ ัทฯ คื อ นายประภาส ชุ ติมาวรพันธ์ หรื อ ดร.ชาญกฤช
เดชวิทักษ์ หรื อ นายชนะชัย ชุ ติมาวรพันธ์ หรื อ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล หรื อ นายธนดล สุ จิภิญโญ หรื อ นายชลัช
ชินธรรมมิตร์ จานวนสองในหกท่านลงลายมือชื่อร่ วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ มีความเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อกลุ่มของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ แสดงความเห็นอย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการปกป้ องผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่หรื 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 ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ นบิ ดามารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็ 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 อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม ของ ผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ 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 ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิ น
ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อหุ ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อ
ไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกิ น 1% ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่ มี
สภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
กรรมการอิสระที่ มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการ
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยบริ ษทั เดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมี
การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั ฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่ มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อ
การให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4 หรื อข้อ 6 คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พ ที่ ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
การแต่ งตั้งและพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
 การแต่ งตั้งกรรมการบริษทั
1. ผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นผูม้ ี อานาจเลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนจะท าหน้าที่
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ บริ ษทั ฯ และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ โดยมี
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
1.2 การเลื อกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งเป็ นรายบุ คคล หรื อเป็ นครั้ งเดี ยวเต็มจานวนกรรมการ
ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสี ยง
ลงคะแนน ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งเป็ นรายบุคคล หรื อเป็ นคณะบุคคลแต่ละคนที่ถือหุ ้นออกเสี ยงเลือกตั้ง
จะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นคนนั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) โดยผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว
จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด มากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
1.3 บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการตามจานวนเท่ ากับ
จานวนกรรมการที่ จะพึง มี หรื อ จะพึง เลื อกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่ บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อ กตั้งในลาดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนกรรมการที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธาน
ในที่ประชุมนั้นเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการ
คนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานได้ เพื่อปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ และตามที่ ประธานกรรมการมอบหมาย
(ปั จจุบนั ไม่มีการแต่งตั้งรองประธานบริ ษทั )
3. คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึงเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลื อกบุ คคล
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดื อน บุคคลซึ่ งเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
5. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยูก่ ระทาการ
ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งทั้งหมดเท่านั้น
โดยให้กระทาภายในหนึ่งเดือน นับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึ่ งเข้า
เป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน
6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ควรได้รับฟังการบรรยายสรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลที่จาเป็ น และเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ ภายในเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 การพ้ นจากตาแหน่ ง
1. ครบวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้)
2. นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อตาย หรื อลาออก หรื อขาดคุณสมบัติ
หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก หรื อศาลมีคาสัง่ ให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ ใบลาออกไปถึ ง
บริ ษทั ฯ
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทและหน้าที่ ในการกาหนดนโยบายกากับดูแลกิ จการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ ตลอดจนกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่ได้กาหนดไว้ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ที่ มีต่อ
บริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กภาคส่ วน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี บทบาทและหน้าที่ ในการกากับดูแลให้การ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. มีหน้าที่กาหนดเป้ าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
ควบคุม และกากับดูแลการบริ หารการจัดการให้ฝ่ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่
คณะกรรมการกาหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกาไรสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
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2. มี อานาจและรั บผิ ดชอบในการปฏิ บัติหน้าที่ ใ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษ ั ท ฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และมีความรับผิดชอบต่อ
ผูถ้ ือหุน้ โดยสม่าเสมอ
3. มีอานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดาเนินงานสาหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสม่าเสมอ และดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจน
มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส
5. มีอานาจติดตามผลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนการดาเนิ นงานและงบประมาณการดาเนิ นงานของบริ ษ ัทฯ
ตลอดจนติดตามการดาเนินกิจการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิผล
6. มีอานาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรื อแนะนาให้อนุ กรรมการหรื อคณะทางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิ บตั ิ ในเรื่ องหนึ่ ง
เรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
7. ดาเนินการให้บริ ษทั ฯมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
การจัดการความเสี่ ยงและความเชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงิ น โดยจัดให้มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ ิดตามและ
ดาเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิ น เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี 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 คณะกรรมการยังมี ขอบเขตหน้าที่ ในการกากับดูแลให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการเกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
อานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษัท
1. อนุมตั ิวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สาคัญ เช่น นโยบายกรกากับดูแลกิจการที่ ดี
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
2. อนุ มตั ิ หลักเกณฑ์การเงิ น การลงทุน และทิ ศทางการลงทุนของบริ ษทั ฯ รวมถึงเป้ าหมายทางการเงิ น แผนงาน
และงบประมาณประจาปี
3. อนุมตั ิการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมตั ิของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. อนุ มตั ิการดาเนิ นงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย กรอบวัตถประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ
และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นตามนโยบายและแผนงานที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล
5. อนุ มตั ิ การท ารายการตามหลักเกณฑ์ข องพระราชบัญญัติห ลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ รวมถึ งกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
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6. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และวงเงินปรับค่าตอบแทนประจาปี ของพนักงาน
7. อนุมตั ิการไปดารงตาแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อานาจการอนุมตั ขิ องผู้ถือหุ้นเพือ่ ดาเนินงานในเรื่องสาคัญ
การดาเนิ นงานในเรื่ องสาคัญต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน มีดงั ต่อไปนี้
1. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
3. การทา แก้ไข หรื อการยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อปริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
7. การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั ฯ หรื อการออกหุน้ กู้
8. การควบบริ ษทั หรื อเลิกบริ ษทั
อานาจหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
เพื่อให้อานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย และการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน
รวมถึ งเพื่อให้บทบาทการเป็ นผูน้ าคณะกรรมการบริ ษทั และการก ากับ ดู แลการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ ห ารเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จึงได้กาหนดให้ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการ
บริ ษทั มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เรี ย กประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นประธานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท และการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น
ตลอดจนการกาหนดระเบียบวาระการประชุม ร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไป
ตามระเบี ยบข้อบังคับบริ ษทั ฯ สนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามามรถแสดง
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
3. สนับสนุนและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. ดูแล ติดตาม การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้
5. ลงคะแนนเสี ยงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงทั้งสองฝ่ ายเท่ากัน
คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณา
กลัน่ กรองการดาเนินงานที่สาคัญเป็ นการเฉพาะเรื่ องให้เป็ นไปอย่างรอบคอบและมีประสิ ทธิ ภาพ โครงสร้างของคณะกรรมการ
ชุดย่อย มีดงั ต่อไปนี้
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ หาร 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

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ดาเนิ นกิ จ การและบริ หารกิ จการของบริ ษทั ฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบี ยบ ข้อกาหนด ค าสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯทุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิ ศ ทาง และกลยุทธ์ การดาเนิ นธุ รกิ จ ของบริ ษทั ฯ กาหนดแผนการเงิ นงบประมาณ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกากับดูแลให้
การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้ าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาและอนุมตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงและเพิม่ เติมงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระหว่าง
ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดาเนิ นการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การจัดซื้ อทรัพย์สินวัตถุ
ดิบ เครื่ องจักร ยานพาหนะ การประมูลงานฯลฯ ในวงเงินสาหรับแต่ละรายการ ไม่เกิน 10,000,000 (สิ บล้าน) บาท และอนุมตั ิ
วงเงิ นสาหรับการจัดซื้ อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สาหรับแต่ละรายการ ไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิ บล้าน) บาท และให้
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงิ นการจัดหาวงเงิ นสิ นเชื่อหรื อการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน
การค้ าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ
7. เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบตั ิการอื่นๆ
8. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกาหนดเงิ น
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด
โดยอยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ หาร หรื อ อาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า ว มี อ านาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริ หารเห็ นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรื ออานาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
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10. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป

ทั้ง นี้ อ านาจของคณะกรรมการบริ หาร จะไม่ร วมถึ ง การอนุ มตั ิ ร ายการใดที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง หรื อ รายการใดที่
คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
กับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ โดยต้องมี
คุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียง
พอที่จะทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1
นายสมชัย
วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ
3
นายเอนก
คาชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางแววตา เนตร์พนั ธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

โดยมีบุคคลลาดับที่ 1 นายสมชัย วนาวิทย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์
ด้ านบัญชี และการเงิน เพียงพอที่ จะสามารถทาหน้ าที่ สอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงิน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ กาหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่ กาหนดไว้ในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เป็ นผูท้ ี่ สามารถปฏิ บัติหน้าที่ และแสดงความเห็ น หรื อรายงานผลการปฏิ บตั ิ งานตามหน้าที่ ที่ ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างเป็ นอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อญาติสนิ ท
ของบุคคลดังกล่าว
4. มี ค วามรู ้ และประสบการณ์ เพี ย งพอที่ จ ะสามารถท าหน้า ที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง นี้ ต้อ งมี ก รรมการ
ตรวจสอบอย่า งน้อ ยหนึ่ งคนที่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เพี ย งพอที่ จ ะสามารถท าหน้าที่ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ
ของงบการเงินได้
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วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
2. กรรมการตรวจสอบที่ พ ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระ อาจได้รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ใหม่ ไ ด้อี ก ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควร
3. กรณี ก รรมการตรวจสอบพ้น จากต าแหน่ ง ไม่ ว่า ในกรณี ใ ดกรณี หนึ่ ง บริ ษ ัทฯ จะต้อ งชี้ แ จงสาเหตุ ใ ห้ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ ทราบ
4. ในกรณี ที่ก รรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วนั ที่มี
จานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่กาหนด
อานาจและหน้ าทีต่ ามกฎบัตร
1. สอบทานให้บ ริ ษ ัท ฯ มี ก ารรายงานทางการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ ก าหนดโดยกฎหมายอย่างถู กต้อ ง
และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และสอบทานประสิ ทธิผล และความเพียงพอของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เสนอเลิกจ้าง
เสนอค่าตอบแทนของผูส้ บอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ
หนึ่งครั้ง
6. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบบัญชี และสานักตรวจสอบภายในให้มี
ความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ าซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
7. ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากาลังของ
สานักตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผูจ้ ดั การตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของสานักตรวจสอบ
ภายใน
9. สอบทานความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสี่ ยง
10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
11. มี อานาจในการเข้าถึ ง ข้อมู ล ของการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องภายใต้ขอบเขตอานาจหน้า ที่ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
12. หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทาซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิ นและผล
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขอย่าง
ทันเวลา ได้แก่
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12.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.2 การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
12.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่ เหมาะสม โดยไม่มีเหตุ
อันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมายดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
13. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน
เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย
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

วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ได้อีก
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควร
อานาจและหน้ าทีต่ ามกฎบัตร
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ
1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยให้มี
ความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุ รกิ จ ด้วยความโปร่ งใส ปราศจากอิทธิ พลของผูถ้ ือหุ ้นที่ มีอานาจ
ควบคุม และสร้างความมัน่ ใจให้กบั บุคคลภายนอก เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั และ / หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจาณาอนุมตั ิ
แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่ จะมาเป็ นกรรมการบริ ษทั ให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
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2.2 คุณลักษณะทัว่ ไป อาทิ ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสิ นใจด้วยข้อมูลเหตุผล ความมีวฒ
ุ ิ
ภาวะ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ การยึดมัน่ ในหลักการและมาตรฐานเยีย่ งมืออาชีพ
และความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความรู ้ ประสบการณ์ ในการทางาน อายุ และเพศ
2.3 คุณลักษณะด้านความรู ้ ความชานาญเฉพาะด้าน (Skill Matrix) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการของ
บริ ษทั หรื อตามเงื่อนไขที่มีความจาเป็ น และหากอยูใ่ นบัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มีการรับรอง ก็จะ
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
2.4 พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทาหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการต้องไม่ดารง
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 5 แห่ง และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่ควรดารงตาแหน่งในบริ ษทั จด
ทะเบียนเกิน 3 แห่ง
3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ จะมาเป็ นกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับบริ ษทั ฯ และหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนด
4. เสนอหลักเกณฑ์และกรรมการในการสรรหากรรมการบริ ษทั ที่ จะมาดารงตาแหน่ งเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณา
5. พิจารณาคัดสรรบุ คคลที่ สมควรได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริ ษทั ทั้งในกรณี ที่มีตาแหน่ งว่าง หรื อกรณี
กรรมการครบวาระการดารงตาแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั และ / หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ
แล้วแต่กรณี
6. พิจารณารายชื่ อกรรมการบริ ษทั ที่ สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณากลั่นกรองรายชื่ อ และประวัติของบุ คคลที่ จะเสนอชื่ อให้ดารงตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ อย่า ง
รอบคอบ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
8. พิจารณากาหนดองค์ประกอบและเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทั้งในเรื่ องความเป็ นผูน้ า
กากาหนดและการดาเนิ นการตามกลยุทธ์ ผลประกอบการด้านการเงิ น ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการและฝ่ าย
บริ หาร การวางแผนสื บทอดตาแหน่ ง เป็ นต้น เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน และกาหนด
ค่าตอบแทนประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รวมถึงอัตราการปรั บ
เงิ นเดื อนประจาปี โบนัส สวัสดิ การ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่ เป็ นตัวเงิ นและมิใช่ตวั เงิน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
10.พิจารณาแผนสื บทอดตาแหน่งของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้มีผสู ้ ื บ
ทอดงาน ในกรณี ที่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง เกษี ยณอายุหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้
เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
ส่ วนที่ 2 ด้านการกาหนดค่าตอบกรรมการ
1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย เช่น
ค่าตอบแทนประจา โบนัส เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินที่เหมาะสม
กับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็ นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับ
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ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย จะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. กาหนดหลักเกณฑ์และรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยคานึ งถึงความเหมาะสม เพียงพอ
และเป็ นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืนให้แก่บริ ษทั และสามารถรักษาผูบ้ ริ หารที่มี
ความสามารถให้อยูก่ บั บริ ษทั โดยค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
3. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ
เมื่อคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน ได้คดั เลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อ
กรมการชุดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดกรองคุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
และตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. พิ จ ารณาความเหมาะสมของความรู ้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้า น ที่ เ ป็ นประโยชน์ กับ ริ ษ ัท ฯ
มี ป ระสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมหลัก ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น กิ จ การอยู่ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท
มีองค์ประกอบตามที่ กาหนด โดยจัดทาเป็ น Board Skills Matrix ซึ่ งช่วยทาให้การสรรหากรรมการมีความ
สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั (หน้ 117)
2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้ อชาติ สัญชาติ ความชานาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills
Matrix) ความรู ้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านปั จจัยสนับสนุนความยัง่ ยืน เพื่อให้ได้มาซึ่ งกรรมการ
ที่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสนับสนุ นให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมิติความหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ให้
การทางานมีประสิ ทธภาพสูงสุด
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เช่น พ.ร.บ.
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็ นกรรมการเดิ มที่ จะกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอี กวาระ
ให้พิ จารณาผลการปฏิ บัติ งานในช่ ว งที่ ด ารงตาแหน่ ง กรรมการ รวมถึ งพิจ ารณาจ านวนบริ ษ ัทจดทะเบี ยนที่
กรรมการแต่ ล ะคนด ารงต าแหน่ ง ให้เ หมาะสมกับ ลัก ษณะหรื อ สภาพธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ซึ่ งไม่ เ กิ น 5 บริ ษ ัท
จดทะเบียน
5. กรณี การเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่ จะเสนอชื่ อให้เป็ นกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑ์ที่สานัก ก.ล.ต.กาหนด และหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาความจาเป็ นในการสรรหา
กรรมการอิ ส ระเพิ่ ม เติ ม กรณี ที่ ป รากฏว่า มี ก รรมการอิ ส ระปั จ จุ บัน ขาดคุ ณ สมบัติ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้โ ครงสร้ า ง
คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
6. พิจารณาวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็ นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดารงตาแหน่ง
อีกวาระ จะต้องมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่ องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั้ง
แรกไม่เกิน 9 ปี
7. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าว
มีความยินดีที่จะมารับตาแหน่งกรรมการบริ ษทั หากได้รับการแต่งตั้ง
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8. เสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด้พิ จ ารณาคัด กรองตามเกณฑ์ ข ้า งต้น พร้ อ มคุ ณ สมบัติ แ ละเหตุ ผ ลในการคัด เลื อ ก
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนาเสนอผูถ้ ือหุ ้ นอนุมตั ิ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
แต่งตั้งได้ในกรณี เป็ นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตาแหน่งที่วา่ ง หรื อมีกรรมการลาออกระหว่างปี ซึ่ งเป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและพระราชบัญญัติมหาชนจากัด
9. สาหรั บกรรมการชุ ดย่อย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาความรู ้ ความสามารถที่
เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดารงตาแหน่ง อาทิ Board Skills Matrix
คุณสมบัติความเป็ นอิสระของกรรมการ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
คณะทางานบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ ายจัดการ
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ ง ความสาคัญในการพัฒนาระบบบริ ห ารความเสี่ ยงที่ เป็ นระบบขึ้ น ภายในองค์กร ซึ่ งถื อเป็ น
เครื่ องมือสาคัญประการหนึ่ งของการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ คณะทางานบริ หารความเสี่ ยงจะให้การสนับสนุ นโดยอาศัย
หลักการพื้นฐานของการกากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
และเป้ าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk
Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร และปลูกฝังให้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยขององค์กรสามารถเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงในระดับฝ่ ายจัดการ เพื่อติดตามดูแลการ
บริ หารความเสี่ ยงและระบบควบคุมภายในทัว่ ทั้งองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพ มีจานวนทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1
ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
ประธานคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
2
นางสาวสุรางค์รัตน์
จงประสพทรัพย์
รองประธานคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
3
นางแววตา
เนตร์พนั ธ์
รองประธานคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
4
นายณัฐพงษ์
สุตระ
หัวหน้าคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
5
นางเพ็ญฤดี
ม่วงเกษม
รองหัวหน้าคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
6
นางสาวมศารัศม์
พุฒิพีรวิทย์
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
7
นายนพพร
วิหก
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
8
นายภิรมย์สุข
สวยสม
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
9
นายปฏิพล
โพชนุกลู
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
10
นางสาวสุภาพ
นิ่มพลับ
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
11
นายชินโชติ
ฐิติวรชิน
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
12
นายสุขสันต์
ชัยรัตน์ล้ ีตระกูล
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
13
นางวรรณรักษ์
โชติงามขา
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
14
นายภวิศ
สุบรรณวงศ์
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
15
นางสาวเฌอพรี ม
วิมลไตรรัตน์
เลขานุการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
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ขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งครอบคลุมถึงความเสี่ ยงประเภท
ต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ ยงด้านการเงิ น ความเสี่ ยงด้านการลงทุน และความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงของกิจการ
เป็ นต้น เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ
2. กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริ มาณความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
3. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อติดตามความเสี่ ยงที่มีสาระสาคัญ และดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่าองค์กรมีการ
จัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
5. กาหนดเกณฑ์วดั ความเสี่ ยงและเพดานความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ จะยอมรับได้
6. กาหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยง โดยรวมถึงความมีประสิ ทธิ ผลของระบบและการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับการบริ หาร การดาเนิ นงาน และสถานะความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ และ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนด
9. ให้คาแนะนาหน่ วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่ เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
10. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรื อทดแทนในคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม รวมทั้ง
กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
11. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
12. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวัน
พฤหัสบดี สัปดาห์ สุดท้ายของเดื อน และอาจมี การประชุ มวาระพิเศษเพิ่มเติ มตามความเหมาะสม ประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เป็ นผูร้ ่ วมกันกาหนดวาระการประชุ มและเรื่ องที่ จะบรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม โดยเปิ ดโอกาสให้
กรรมการบริ ษทั แต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และเอื้อ
ประโยชน์ต่อการปฏิ บัติหน้าที่ ของกรรมการ อาทิ การให้คาแนะนาและข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้อบังคับบริ ษ ัท
เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่จดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
7 วัน ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เข้าข่ายมีความ
เกี่ ยวข้อง หรื อมี ส่วนได้เสี ยในแต่ละวาระการประชุ มจะออกจากห้องประชุ ม หรื องดออกเสี ยงในวาระนั้นๆ โดยประธาน
กรรมกรจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็น
ก่อนที่จะลงมติโดยคะแนนเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษ และในการลงมติตอ้ งมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ
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ทั้งหมด โดยจะมีการบันทึ กไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้อย่างชัดเจน
และจะนาเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว
พร้อมเอกสารประกอบวาระการระชุมจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกต่อการสื บค้นอ้างอิง
ในปี 2561 บริ ษ ัทฯ จัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรั บทราบผลการดาเนิ นงาน จ านวน 12 ครั้ ง/ปี
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร จานวน 12 ครั้ง/ปี คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 4 ครั้ง/ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 2 ครั้ง/ปี และการประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม
จานวน 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น
สัดส่ วนคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะที่ เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2561 มากกว่าร้ อยละ 80 และ
กรรมการบริ ษทั แต่ละท่านมีสดั ส่วนเข้าร่ วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 รายละเอียดตามตารางการเข้าร่ วมประชุมฯ ต่างๆ ดังนี้
ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

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

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

4/4
3/4
3/4
-

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่ าตอบแทน
2/2
2/2
2/2

การประชุ ม
โดยไม่ มี
ฝ่ ายจัดการ
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

การประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

หมายเหตุ : -โดยบริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงตวามเห็นมติที่ประชุมว่า ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด
-ในปี 2561 บริ ษทั ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง/ปี เพิม่ เป็ น 2 ครั้ง/ปี และจัดประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่ วมประชุม 1 ครั้ง/ปี

ฝ่ ายจัดการ
โครงสร้างของฝ่ ายจัดการบริ ษทั ฯ มีกรรมการผูก้ ารใหญ่เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ด รับผิดชอบในการบริ หารงานตามที่ ได้
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดตามสถานการณ์ ที่เหมาะสม เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ าง
ฝ่ ายจัดการอย่างมีนยั สาคัญ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยในปี 2561 ไม่มีการ
ปรับโครงสร้างอย่างมีนยั สาคัญ
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รายชื่อผู้บริหาร 4 ลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจานวนทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1
ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
2
นางสาวสุรางค์รัตน์
จงประสพทรัพย์
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายโรงงาน
3
นางแววตา
เนตร์พนั ธ์
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
4
นางสาวมศารัศม์
พุฒิพีรวิทย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขาย
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
คระกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ในฐานะหัวหน้าสู งสุ ดของฝ่ ายจัดการเป็ นผูม้ ีอานาจ
หน้าที่ในการบริ หารจัดการงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
ไว้และจะต้องบริ หารบริ ษทั ฯ ตามแผนงานหรื องบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครัด ซื่ อสัตย์สุจริ ต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ อย่างดีที่สุด
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั ฯ
2. ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และ/
หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นผูร้ ับมอบอานาจของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ฯให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ / หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
ทุกประการ
4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิ บตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสื อมอบอานาจฉบับนี้ และ / หรื อ
ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ฯ กาหนดไว้
5. ติดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากปั จจัยต่างๆไม่ว่า
ภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
6. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิ จการของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งกาหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทาสัญญาดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดาเนิ นการตามปกติ โดยตั้งงบประมาณไว้ของบริ ษทั ฯ เช่น การติดต่อ
เรื่ องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกิน 1,000,000 บาท
8. พิจารณาจัดสรร เงิ นบ าเหน็ จ เงิ นรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
แก่พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้บริ ษทั ฯ
9. มีอานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการพ้น
จากการเป็ นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ยกเว้น
พนักงานระดับผูบ้ ริ หาร
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10.มีอานาจออกคาสั่ง ระเบี ยบ ประกาศ บันทึ ก เพื่อให้การปฏิ บัติงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
11.ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควรจะไม่รวมถึงอานาจ และ / หรื อการมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใด
ที่ตนหรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ / หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ 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 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และส่ งสาเนารายงานดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่ รับผิดชอบต่อหน่ วยงานกากับ ดู แลให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ
4. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั ฯ
5. ให้ข่าวสารข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เพื่อประกอบการปฏิ บัติ
หน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนให้คาปรึ กษาแนะนาแก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ กฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
6. จัดให้มีคาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศและกาหนด
8. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และไม่กระทาการใดอันขัดหรื อแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
ในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่งไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั คนใหม่
ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการคนเดิมพ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้กาหนดวงเงินรวมสู งสุ ดสาหรับค่าตอบแทน
และโบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร ในปี 2561 และมอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงิ นสู งสุ ดที่ ผถู ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิเป็ นค่าตอบแทน ซึ่ งในปี
2561 ได้รับการอนุมตั ิ จานวน 15,044,250 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ
โบนัสกรรมการ ดังนี้
อัตราค่ าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
ค่าเบี้ยประชุม
การประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2561

ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2560

35,000
25,000

35,000
25,000

10,000
5,000
20,000

10,000
5,000
20,000

5,000 บาท/คน/ครั้ง

5,000 บาท/คน/ครั้ง

เงินโบนัสกรรมการ
เงินโบนัสกรรมการขึ้นกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีมติให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรเงินโบนัสแก่กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสม
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ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินของกรรมการบริษัท ประจาปี 2561
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา
และพิจารณา
ค่ าตอบแทน

โบนัส

รวม

1

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์

ประธานกรรมการบริ ษทั

420,000

262,500

682,500

2

คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร

300,000

187,500

487,500

3

นายสมชัย วนาวิทย

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

300,000

262,500

682,500

4

ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์

กรรมการ รองประธานกรรมการบริ หาร

300,000

187,500

487,500

5

คุณชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

300,000

187,500

487,500

6

ดร.สุ ภสร ชโยวรรณ

กรรมการ

300,000

5,000

187,500

492,500

7

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

300,000

5,000

187,500

492,500

8

นายเอนก คาชุ่ม

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

300,000

60,000

5,000

225,000

590,000

9

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

300,000

60,000

225,000

585,000

10

คุณณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการ กรรมการบริ หาร

300,000

187,500

487,500

11

นายธนดล สุ จิภิญโญ

กรรมการ กรรมการบริ หาร

300,000

187,500

487,500

12

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

กรรมการ กรรมการบริ หาร

300,000

187,500

487,500

2,475,000

6,450,000

รวม

3,720,000

120,000

240,000

15,000

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

เงินเดือนรวม
ค่าโทรศัพท์และค่าเสื่ อมรถยนต์
โบนัสรวม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

ปี 2561
ปี 2560
จานวนกรรมการ จานวนกรรมการ
จานวนกรรมการ
จานวนเงิน (บาท)
บริหารและผู้บริหาร บริหารและผู้บริหาร บริหารและผู้บริหาร
(ราย)
(ราย)
(ราย)
18,995,651
10
10
16,586,484
59,467
10
10
99,667
11,816,715
10
10
9,901,798
206,018
10
10
174,444
32,593
10
10
30,309
31,110,444
10
10
26,792,702
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หมายเหตุ :
“ผูบ้ ริ หาร” ในที่น้ ี หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สี่ รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริ หารรายที่สี่ทุกราย ตามนิ ยามในประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นับจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา มีผชู ้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายโรงงาน, ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี , ผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการฝ่ าย
ขาย, ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขาย
 บริ ษท
ั ฯ และพนักงานของบริ ษทั ฯ ร่ วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2551 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 2 และเงิ นที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด


(2) ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
1. กรรมการผูจ้ ดั การ
2. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายโรงงาน
3. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
4. ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

:
:
:
:

มีรถประจาตาแหน่ง พนักงานขับรถ และค่าน้ ามันรถ
มีรถประจาตาแหน่งและค่าน้ ามันรถ
มีรถประจาตาแหน่งและค่าน้ ามันรถ
มีรถประจาตาแหน่งและค่าน้ ามันรถ

บุคลากร
ณ 31 ธันวาคม 2560 และปี 2561 บริ ษทั ฯ มีจานวนพนักงานโดยไม่นบั รวมกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารสี่ รายแรก
ต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา สามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงาน ดังนี้
ลาดับ
สายงาน
ณ 31 ธ.ค. 2561
ณ 31 ธ.ค. 2560
1
ผลิตและซ่อมบารุ ง
52
54
2
QA และ R&D
12
12
3
4
5
6
7
8
9

สานักงาน
บัญชี
การเงิน
ขายและการตลาด
คลังสิ นค้า
เลขานุการ
สานักกรรมการผูจ้ ดั การ
รวม

10
7
5
5
21
5
117

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ
ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ
รวม

ปี 2561
25,872,595
12,889,895
3,727,427
713,503
1,857,571
45,060,991
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13
7
5
9
22
6
2
128

ปี 2560
25,808,131
13,722,654
3,349,487
850,072
2,024,500
45,754,844
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รายงานประจาปี 2561

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัดซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี เป็ นเงินจานวน 710,000
 ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นเงินจานวน 60,000 บาท
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2561 ทั้งสิ้น 770,000
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัดซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี เป็ นเงินจานวน 680,000
 ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นเงินจานวน 60,000 บาท
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2560 ทั้งสิ้น 740,000
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การกากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มนักลงทุน
ไทย โดยบริ ษทั ฯ ได้รับผลการประเมินในระดับดีเยีย่ ม (100 คะแนนเต็มต่อเนื่อง 2 ปี ) และยังได้รับการประเมินการรายงานการ
กากับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย โดยบริ ษทั ฯ ได้รับผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี มาก
( 4 ดาว)
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเชื่อมัน่ ว่าแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีน้ ี จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้
บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ การเป็ นบริ ษทั ชั้นนาที่ มีความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณา
ทบทวนปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์และเป็ นปั จจุบนั โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ ือหุ้น
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ
ของผูถ้ ื อหุ ้น ด้วยความรั บผิดชอบในการบริ หารงานบริ ษทั
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคานึ งถึงสิ ทธิ และความ
เท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นและรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์สูงสุ ด
ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ทุกรายทั้งใน
ฐานะของนักลงทุนในหลักทรั พย์ ทั้งในฐานะนักลงทุ นราย
ย่อย นักลงทุนสถาบันและในฐานะเจ้าของบริ ษทั พึงได้รับ
ดังต่อไปนี้

 สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่งตั้ง
และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
 สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนวาระต่างๆ
ของบริ ษทั ฯ
 สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนวาระต่างๆ
ของบริ ษทั ฯ
 สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการส่งคาถาม
ล่วงหน้า
 สิ ทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ
ของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
 การอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ใน
การใช้สิทธิเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ได้อย่างเต็มที่

1.1 สิ ทธิข้ นั พื้นฐาน
 สิ ทธิในการซื้อขายหรื อโอนหุน้
 สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
 สิ ทธิในการมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
 สิ ทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
 สิ ทธิในการรับเงินปั นผล
 สิ ทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ
 สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้ง
หรื อถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล
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1.2 การประชุมสามัญประจาปี
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นปี ละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชี ของบริ ษ ัท และหากมี ความจาเป็ นเร่ งด่ วนต้อ ง
เสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษซึ่งเป็ นเรื่ องกระทบหรื อเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อเกี่ยวกับเงื่อนไขหรื อกฎหมายที่
ใช้บงั คับที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ
ผูถ้ ื อ
หุ ้น
26 ษ 2561
09:00-11:00 น.ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 6 บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรง
กลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1.5 การอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้น
และนักลงทุนสถาบัน
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น เสนอวาระการ
ประชุม เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการ และส่ ง ค าถามเป็ นการล่ ว งหน้า ในการประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 ตั้ง แต่วนั ที่ 26 ตุล าคม 2561
จนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอ
วาระการประชุมและเสนอชื่ อผูท้ ี่ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ จะ
ได้รับ การแต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการ รวมทั้งไม่ มีก ารส่ งค าถาม
เกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

1.3 การเผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุม
ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการได้จดั ทา
เป็ นหนังสื อนัดประชุ ม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบ
วาระการประชุมและเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ ประชุม พร้อมด้วย
รายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุ วาระการประชุม
ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระ และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบ โดยจัดส่ ง
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวัน
ประชุ ม พร้ อ มทั้ งเผยแพร่ ไว้บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
www.tmill.co.th และทาการโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสื อพิมพ์ ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ซึ่ งเป็ นไป
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และหรื อตามที่กฎหมายกาหนด

บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมความพร้ อมเพื่อให้การประชุ ม
ดาเนิ นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบริ ษทั ฯ ได้เตรี ยม
พนั ก งานไว้ต ้ อ นรั บ และให้ ก ารดู แ ล การจั ด เจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบเอกสาร การจัด เตรี ยมอากรแสตมป์ เพื่อ อ านวย
ความสะดวกแก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม อบ/ได้รั บ มอบฉัน ทะ การจัด
อาหารว่ า งเพื่ อ รั บ รองผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ร อเข้า ร่ ว มประชุ ม การ
ลงทะเบี ยนและนับคะแนนเสี ยงโดยการใช้ระบบ Barcode
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมได้ล่วงหน้า
2 ชัว่ โมงก่อนการเริ่ มประชุม และได้จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนน
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างครบถ้วนตามวาระ

1.4 การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ จะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณี ไป
หรื อเมื่อผูถ้ ือหุน้ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของ
จานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 25
คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บของจานวน
หุ ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ ท้ ั งหมดจะเข้า ชื่ อ กั น ท าหนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้ คณะกรรมการต้อ งจัด
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นภายในหนึ่ งเดื อนนับแต่วนั ที่ ได้รับหนังสื อ
จากผูถ้ ือหุน้
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1.6 การมอบฉันทะ
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุ ม
ด้วยตัวเองได้ บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมหนังสื อการมอบฉันทะที่มี
รู ป แบบที่ ง่ า ยต่ อ การกรอกข้อ มู ล ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถเลื อ ก
กรรมการด้ว ยตนเอง หรื อใช้ท างเลื อ กโดยการเสนอชื่ อ
กรรมการอิสระหรื อบุคคลอื่นในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น
โดยให้ใ ช้ห นัง สื อ มอบฉัน ทะแบบหนึ่ ง แบบใดที่ บ ริ ษ ัท ฯ
ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ ้น
สามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริ ษัท ฯ ได้อี ก ทางหนึ่ งด้ว ย ส าหรั บ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ เ ป็ น
นัก ลงทุ น สถาบัน หรื อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ เ ป็ นผูล้ งทุ น ต่ า งประเทศ
และแต่ ง ตั้ง ให้ ค ัส โตเดี ย น (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นบริ ษทั ได้ประสานงานเรื่ องเอกสาร
และหลัก ฐานที่ จ ะต้อ งแสดงก่ อ นเข้า ร่ ว มประชุ ม เป็ นการ
ล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบี ยนในวันประชุมเป็ นไปอย่าง
สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น

3. การจัด ท ารายงานการประชุ ม และการเปิ ดเผยมติก าร
ประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ได้ แ จ้ ง มติ ที่ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และได้จดั ให้มีการบันทึ กการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทุ กครั้ ง โดยมี เนื้ อหาการประชุ มที่ ถูกต้อง
ครบถ้วน รวมถึ งรายละเอี ยดของกรรมการ คณะผูบ้ ริ หาร
เลขานุการ และผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่ วมประชุม การแจ้งคะแนน
ทุกวาระ และข้อซักถาม การตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็ น
ที่สาคัญ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งรายงานการประชุ มไปยังตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
ะชุม
ผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้น
และผูเ้ กี่ ย วข้อ งสามารถตรวจสอบได้ และจัด ส่ ง รายงาน
ประจาปี พร้ อมสาเนางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนที่ ผูส้ อบ
บัญชี ตรวจสอบและที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้อนุ มตั ิแล้ว พร้อม
กับ ส าเนารายงานการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
อนุ มตั ิ งบดุล การจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงิ นปั นผลไปยัง
นายทะเบี ยนบริ ษทั มหาชนจากัด รวมทั้งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ www.tmill.co.th

2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการของบริ ษ ัท คณะผูบ้ ริ หาร เลขานุ การ
บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี ได้เข้าร่ วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม
ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ประธานได้ม อบหมายให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษัท ชี้ แจง
จ านวนผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม าด้วยตนเองและแบบมอบฉัน ทะ และ
ชี้ แจงต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ ท ราบถึ ง สิ ทธิ ตามข้ อ บั ง คั บ การ
ดาเนิ นการประชุ ม วาระการประชุ ม วิธีการสอบถามหรื อ
แสดงความคิ ดเห็ น วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนโดยใช้บัตร
ลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน การประกาศผลการ
นับคะแนนเสี ยง
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บัติตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในการ
ลงคะแนนเสี ยงอย่างเคร่ งครัด และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นจากที่
ได้กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั ฯ ได้เตรี ย มบัตรลงคะแนนเสี ย งไว้ใ ห้กับ
ผูถ้ ื อ หุ ้น ครบทุ ก วาระ สาหรั บ วาระการแต่ ง ตั้ง กรรมการ
บริ ษทั ได้ให้ผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ในการพิจารณาแต่งตั้งผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นรายบุคคล โดยกาหนดให้หนึ่ งหุ ้นคือหนึ่ งคะแนนเสี ยง
และการลงคะแนนเสี ยงให้ทาโดยเปิ ดเผย
ประธานฯ เป็ นผูค้ วบคุมการประชุมและเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุ ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และข้อซักถามอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนั้นๆ จัด
ให้มีบตั รลงคะแนนโดยแจกบัตรลงคะแนนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
เมื่อผูถ้ ือหุ ้นได้ลงคะแนนเสี ยงแล้ว จัดให้มีการนับคะแนน
และประกาศผลการนับคะแนนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบ และ
เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สมั ค รเข้ า ท าหน้ า ที่ ตรว จนั บ
สังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสี ยงใน
วาระต่างๆ
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ซึ่งเป็ นอย่างเปิ ดเผยและถูกต้อง โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดเก็บ
บัต รลงคะแนนไว้เ ป็ นหลักฐานสาหรั บ การตรวจสอบใน
ภายหลัง รวมถึ ง ได้มี ก ารบัน ทึ ก มติ ที่ ป ระชุ ม ทั้ง จ านวน
คะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละ
วาระ ตลอดจนบันทึ กข้อซักถาม การตอบคาถาม และการ
แสดงความคิดเห็นของที่ประชุม ทั้งยังจัดให้มีการบันทึกภาพ
การประชุมในลักษณะสื่ อวีดีทัศ น์ไว้ด้วย ซึ่ งได้นาเทปการ
บันทึกวิดีโอเผยแพร่ ไว้บน YouTube

ในปี 2561 ษ

ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการ
2561 ที่ ระดับคะแนน 100
คะแนน จาก 100 คะแนน
“ดีเลิศ” อย่างต่อเนื่ อง
2 ปี ติ ดต่อกัน จากโครงการประเมิ นคุณภาพการจัดประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ (Annual General Meeting : AGM) ของ
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หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน

6. คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ ยวข้องซึ่ งหมายถึงคณะกรรมการผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
บริ ษัท และพนั ก งานในหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ข้อ มู ล
(รวมทั้งคู่สมรสและบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุ คคล
ดังกล่าว) ดังนี้
6.1 ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการซื้ อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ภายใน 30 วัน (1 เดื อ น) ก่ อ นมี ก ารเปิ ดเผยงบ
การเงิ นรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และภายใน 24
ชัว่ โมงหลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
6.2 ในกรณี ที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยซึ่ ง
อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องไม่ทาการ
ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จนกว่า จะพ้น ระยะเวลา 24
ชั่ว โมง นับ แต่ ไ ด้มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล นั้น สู่ ส าธารณะทั้ง
หมดแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้ผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ ได้รับ
ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่ บุคคลภายนอก
หรื อบุคคลที่ ไม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกัน
ไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
6.3 ในกรณี ที่กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารซึ่ งหมาย
รวมคู่ ส มรสและบุ ต รที่ ย ัง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงจ านวนหุ ้ น ที่ ถื อ อยู่จ ะต้อ งแจ้ง รายงานการ
เปลี่ยนแปลงตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทาการนับจาก
วันที่ซ้ือ ขาย โอนหรื อรับโอน
6.4 บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการและผู ้บ ริ ห าร
รายงานการถื อครองหลักทรั พ ย์ของบริ ษทั ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
6.5 บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการและผู ้บ ริ ห าร
ระดั บ สู งแจ้ ง การซื้ อขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ต่ อ
คณะกรรมการอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
7. บริ ษ ัท ฯ ได้ต ระหนักถึ ง ความสาคัญ ในเรื่ องการ
จัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ซึ่ ง หมายถึ ง คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ ห าร และพนักงาน
อย่างรอบคอบเป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่างๆ ในเรื่ องความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
ทุ ก กลุ่ ม ไม่ ว่า จะเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้อ ย
ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ เ ป็ นผู ้บ ริ หาร นั ก ลงทุ น สถาบัน หรื อผู ้ถื อ หุ ้ น
ต่างชาติ เป็ นเรื่ องที่บริ ษทั คานึงถึงและพยายามสร้างเครื่ องมือ
ที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริ ง โดยเฉพาะกับผูถ้ ือ
หุน้ ส่วนน้อย เช่น
1. การกาหนดให้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมเป็ นไปตาม
จานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ อยูโ่ ดยหนึ่งหุน้ มีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสี ยง
2. ส าหรั บ การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น นั้ น บริ ษัท ได้จัด ท า
หนัง สื อ มอบฉั น ทะรู ป แบบที่ ผู ้ถื อ หุ ้น ก าหนดทิ ศ ทางการ
ลงคะแนนได้ต ามแบบที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ก าหนดและได้
จัดส่ งไปพร้ อมกับหนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยสามารถ
มอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั ได้ดว้ ย ซึ่งจะระบุ
รายชื่อกรรมการดังกล่าวไว้ในหนังสื อเชิญประชุม นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังได้ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมภายหลังจากได้
เริ่ มประชุมแล้วมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนสาหรับวาระที่ อยู่
ในระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติ โดยนับเป็ น
องค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสี ยงเป็ นต้น
ไป เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
3. บริ ษ ัทฯ มี น โยบายที่ จ ะไม่ เ พิ่ ม ระเบี ย บวาระในที่
ประชุม โดยผูถ้ ือหุ ้นที่ เป็ นผูบ้ ริ หารไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นอื่น
ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีโอกาสศึ กษาข้อมูลของ
ระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
4. ในวาระการเลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั ได้ใช้วิธีเลือก
กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่มีสัดส่ วนการถือ
หุ ้นขั้นต่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ ้นบริ ษทั ที่ชาระแล้ว
ทั้ง หมดต่ อ เนื่ อ งมาไม่ น้ อ ยกว่ า 12 เดื อ น สามารถเสนอ
ระเบี ย บวาระการประชุ ม ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี
รวมทั้งเสนอชื่อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการโดย
ให้ ร ะยะเวลา 3 เดื อ น นับ ตั้ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคมจนถึ ง เดื อ น
ธันวาคมของปี นั้นๆ ซึ่ งได้ประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ แสดงถึ ง
ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนและโปร่ งใส
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสีย

7.1 ก าหนดให้ก รรมการและผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเองและบุคคลที่มีความ
เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งเป็ นส่ ว นได้เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห าร
จัดการกิ จการของบริ ษทั เมื่ อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
หรื อ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง เป็ นครั้ งแรก และรายงานทุ ก ครั้ ง
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล การมี ส่ ว นได้เ สี ย รวมถึ ง
รายงานเป็ นประจาทุกสิ้ นปี ทั้งนี้ เลขานุ การบริ ษทั จะต้อง
จั ด ส่ ง ส าเนารายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ยดั ง กล่ า วให้ แ ก่
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงาน เพื่อให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และเพื่อใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการตรวจสอบและ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2 มี การเปิ ดเผยโครงสร้ างการถื อหุ ้นในบริ ษทั
ร่ วมกิ จการที่ มีอานาจควบคุมร่ วมกันอย่างชัดเจน รวมทั้ง
ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี อ านาจ เพื่ อ ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท มี
โครงสร้างการถือหุน้ ที่ชดั เจน โปร่ งใส ไม่มีการถือหุ ้นไขว้
กับ ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ จึ ง ไม่ ท าให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง
7.3 ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท หาก
กรรมการบริ ษทั คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสี ยกับผลประโยชน์
ในเรื่ องที่กาลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนเสี ยจะต้อง
ไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องนั้น โดยอาจไม่เข้า
ร่ ว มประชุ ม หรื อ งดออกเสี ย งเพื่ อ ให้ ก ารตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริ ง

คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญ
ในการดูแลและการปฏิบตั ิต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาค
ส่ วน ทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริ ษทั
(กรรมการ ผู ้บ ริ หาร และพนั ก งาน) และผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย
ภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่ วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นสิ ทธิ ที่กาหนดโดยกฎหมายหรื อโดย
ข้อตกลงที่ ทาร่ ว มกัน รวมถึ ง ความรั บผิ ดชอบร่ วมกันต่ อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจที่ดีให้แก่บริ ษทั ฯ อย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจนเป็ นการสร้ างความสัม พันธ์และ
ความร่ วมมือที่ดีระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุ ้น
ทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน และคานึ งถึ งการสร้างมูลค่าของ
ธุ ร กิ จ ในระยะยาว เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยเน้น การ
สร้ า งผลก าไรจากการด าเนิ น งานและการแบ่ งปั น ผลก าไร
(เงินปั นผล) ที่เป็ นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างความมัน่ ใจ
ในการลงทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริ ษทั โดยยึดมัน่ การ
ปฏิบตั ิงานบนพื้นฐานของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ลูกค้ า / ผู้บริโภค บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนิ น
ธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืน จึ งมุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้าและบริ การให้ดีข้ ึ น
รวมทั้งเคารพในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและจริ ยธรรมทาง
การค้าอย่างเคร่ งครัด ไม่กระทาการใดอันเป็ นการเอารัดเอา
เปรี ย บผูบ้ ริ โภค ภายใต้กฎหมายคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค และ
กฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้า บริ ษทั ได้วางระบบที่
เป็ นมาตรฐานและน่าเชื่อถือได้สาหรับการทาธุรกรรมทางการ
ค้ากับลูกค้า ใส่ใจในการบริ การทั้งก่อนและหลังการขาย
คู่ค้า บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับคู่คา้ ซึ่ งถือเป็ นผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยสาคัญในการขับเคลื่อนธุ รกิ จไปด้วยกัน โดยบริ ษทั ฯ
ยึดถือจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจกับคู่คา้ คู่สัญญา โดย
จะปฏิบตั ิกบั คู่คา้ อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการค้าที่ เป็ น
ธรรมและการดาเนิ นงานอย่างโปร่ งใส ประสานประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ และคู่สัญญาด้วยความยุติธรรม โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้
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สั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้ อม บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการ
ดาเนิ นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่ ง แวดล้อ มมี ก ารด าเนิ น งานและปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริ ยธรรมและ
คุณธรรม ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการดาเนิ นธุรกิจ
ด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม เสมอภาค และไม่เอารัดเอา
เปรี ยบสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ภาคส่วน และไม่ทาการใดๆ ที่ขดั หรื อผิดกฎหมาย นอกจากนี้
บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารสื่ อ สารและอบรมพัฒ นาบุ ค ลากรอย่า ง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม ตลอดจนปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

คู่แข่ ง บริ ษทั ฯ ยึดถือการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรม
โดยยึดหลักการดาเนิ นธุรกิจอย่างโปร่ งใสและส่ งเสริ มการค้า
เสรี บริ ษทั ฯ กาหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิ บตั ิที่ดีในการ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
การแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็ นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการไม่สุจริ ต รวมถึงไม่ใช้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จที่
จะทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มาจนถึงปี ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใดๆ ในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า
เจ้ าหนี้ บริ ษทั ฯ เคารพและปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มีต่อ
เจ้าหนี้ การค้า และสถาบันการเงินอย่างเคร่ งครัด โดยปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนด และเงื่อนไขทางการเงิ นที่กาหนดไว้ร่วมกัน
เปิ ดเผยข้อมูล ที่ ถูกต้อ งและเป็ นความจริ ง รวมถึ ง ไม่ปกปิ ด
ข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งอันจะทาให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าหนี้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีไว้วา่ หากใน
กรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อผูกพันในสัญญาได้
บริ ษทั ฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวร่ วมกัน ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาจนถึ งปี ปั จจุ บัน
บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีเหตุผิดนัด/ ผิดสัญญา หรื อข้อพิพาทใดๆ กับ
เจ้าหนี้
พนักงาน บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพของบุ ค ลากร เนื่ อ งจากพนั ก งานถื อ เป็ น
ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดขององค์กร คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้
กาหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารจัด การทรั พ ยากร
บุคคลให้เป็ นมาตรฐานสากล จัดให้มีกระบวนการที่เป็ นระบ
ระบบ นับตั้งแต่ข้ นั ตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การ
พัฒนาทรั พยากรบุ ค คล การประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของ
พนั ก งาน การเลื่ อ นระดับ การก าหนดค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิ การแก่ พนักงานทุ กระดับอย่างเป็ นธรรม บนพื้นฐาน
ของการประเมินการปฏิบตั ิงานตาม KPI รายบุคคล รวมทั้งจัด
ให้มีการดู แลพนักงานในด้านต่างๆโดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อ
ส่งเสริ มการทางานอย่างเป็ นสุขปลอดภัยและยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของพนักงาน

ช่ องทางการติดต่ อของผู้มีส่วนได้ เสี ย ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
คนใดมี ค วามประสงค์จ ะติ ด ต่ อ กับ คณะกรรมการบริ ษ ัท
โดยตรง โดยไม่ผ่านผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อแสดงความ
คิ ด เห็ น ต่ า งๆ เกี่ ย วกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยให้ ส่ ง ไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั โดยตรง ดังนี้
• ส่งทางไปรษณี ย ์ : นายสมชัย วนาวิทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
• ส่งทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ : vanavit@yahoo.com
หมายเหตุ : ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยชื่อแต่อย่างใด บริ ษทั ฯ จะรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้
ข้อมูลและความเห็ นต่างๆ ไว้เป็ นความลับและจะมีการตอบ
กลับเป็ นการส่วนตัว โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
จะดาเนิ นการตรวจสอบข้อ มูลหรื อข้อเท็จจริ งตามที่ มีผูแ้ จ้ง
เบาะแสหรื อ ข้อ ร้ อ งเรี ย น แล้ว น าเสนอให้ ค ณะกรรมการ
บริ ษทั ได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อมูล
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ สาคัญที่มีผลกระทบ
ต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุ นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งหมดได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศ
ของบริ ษทั ฯ ต่อผูถ้ ือหุ ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและ
สื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ที่ www.tmill.co.th
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ ง ความรั บ ผิ ดชอบ
และมุ่งมัน่ ที่ จะดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่ เกี่ยวข้องเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
 บริ ษั ท ฯ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)
พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านทาง เวบไซต์ของ
บริ ษัท ฯ โดยมี ก ารดู แ ลปรั บ ปรุ งข้อ มู ล ให้ เ ป็ นปั จ จุ บั น
อย่างสม่าเสมอ
 คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
กากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิ น แสดงควบคู่ ไ ปกับ
รายงานของ ผูส้ อบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกากับดูแล
กิ จ การของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี
(แบบ 56-2)
 คณะกรรมการมี การเปิ ดเผยรายชื่ อ บทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวน
ครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่ กรรมการแต่ละท่าน
เข้าร่ วมประชุมในแต่ละปี ผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)

รายงานประจาปี 2561
 เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุ น เรื่ อ งหลักเกณฑ์เ งื่ อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผย
ข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ซึ่งมีการเปิ ดเผยข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ (3) ปั จจัยความเสี่ ยง (4) ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย
(6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น (7) ข้อมูลหลักทรัพย์
และผูถ้ ือหุน้ (8) โครงสร้างการจัดการ (9) การกากับดูแล
กิจการ (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม (11) การควบคุม
ภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง (12) รายการ
ระหว่างกัน (13) ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ (14) การ
วิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
 คณะกรรมการและผู ้บ ริ ห ารมี ก ารรายงานการถื อ
หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
 กรรมการและผูบ้ ริ หาร 4 ลาดับแรกนับจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเอง
และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริ ษทั และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปิ ด
เผยข้อ มู ล ให้ ก รรมการทุ ก ท่ า นทราบ ตามพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
 คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบ
ควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้า น ทั้ งด้ า นการเงิ น การ
ปฏิ บัติงาน การดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ ง และจัด ให้มี ก ลไกตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการปกป้ องรักษาและดูแลเงิ นลงทุน
ของผู ้ถื อ หุ ้ น และสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษัท ฯ อยู่ เ สมอ ก าหนด
ระเบียบ
 ปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบ
ภายในที่เป็ นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทา
หน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่ วยงงานให้เป็ นไป
ตามระเบียบที่วางไว้
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 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบบริ หารความ
เสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ด้า น ครอบคลุ ม ปั จ จัย ความเสี่ ย งที่
เกี่ ย วข้อ งกับ วิสั ย ทัศ น์ เป้ าหมาย กลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ การ
บริ หารจัดการการเงิน การดาเนิ นงาน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และการปฏิ บัติง านด้านอื่ นๆ โดยพิจ ารณาถึ งโอกาสและ
ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ กาหนดมาตรการในการ
ป้ อ ง กั น แ ก้ ไ ข ก าร ดู แ ล แ ล ะ ก าร ติ ด ต า ม ผ ล โ ด ย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มี หน้าที่ ในการประเมิ น
ความเสี่ ยงและน าเสนอแผนงานการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้เลขานุ การบริ ษทั มี หน้าที่
และความรับผิดชอบด้านนักลงทุ นสัมพันธ์ เพื่ อทาหน้าที่
สื่ อสารกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญให้ประชาชนทราบ
 เผยแพร่ สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทัว่ ถึง
 ชี้แจ้งกรณี ที่มีข่าวลือหรื อข่าวสารต่างๆ
 การเปิ ดเผยในเชิงส่งเสริ มที่ไม่มีเหตุอนั ควร
 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน โดย
ใช้ขอ้ มูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา
เท่าเทียม โปร่ งใส และเป็ นธรรม
 การดาเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
โดยจัดให้มีช่องทางเพื่ออานวยความสะดวกใน
การติดต่อ ดังนี้
โทรศัพท์ : 02-017-9999 ต่อ 200
โทรสาร : 02-017-9999 ต่อ 111, 222
Email : waewta@tmill.co.th
Website : www.tmill.co.th
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บริ ษ ัท ฯได้ก าหนดให้บุ ค คลที่ มี อ านาจในการประสานงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contact Person) ดังนี้
 การเปิ ดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการ
ได้มา/จาหน่ ายไป ซึ่ งสิ นทรั พย์ รายการเกี่ ยวโยง กาหนดวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูส้ อบบัญชี การ
ย้า ยที่ ต้ ัง ส านัก งานใหญ่ รายงานการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น และ
โครงการลงทุ น การจ่ า ย/งดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล โดยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
 การเปิ ดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่
งบการเงิ น ประจ าปี และงบการเงิ น รายไตรมาส แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1) รายงานประจาปี (แบบ56-2)
โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
 การให้ขอ้ มูลข่าวสารทัว่ ไปสาหรับการบริ หารองค์กรกับ
สื่ อสารมวลชน โดยกาหนดให้กรรมการผูจ้ ัดการ มี หน้าที่ ใน
การให้ขอ้ มูลข่า วสารที่ เกี่ ยวกับการบริ ห ารจัดการองค์กรต่ อ
สื่ อสารมวลชน
 กาหนดบุ คคลผูป้ ระสานงาน (Contact Person) กับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 บริ ษ ัท ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน
 ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้ อม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรี บบเทียบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
ลาดับ

รายชื่อกรรมการ

จานวนหุ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2561
สั ดส่ วนการถือ
สั ดส่ วนการถือ
หุ้น / จานวนหุ้น หุ้น / จานวนหุ้น

ตาแหน่ ง

จานวนหุ้นเพิม่
(ลด) ระหว่ างปี

หมายเหตุ

-ใช้สิทธิ แปลงสภาพ
จานวน 90 หุ น้
-ซื้อหุ น้ เพิ่ม 70,500 หุ น้
-ใช้สิทธิ แปลงสภาพ
จานวน 200,300 หุ น้
-ซื้อหุ น้ เพิ่ม 1,686,188 หุ น้
-ใช้สิทธิ แปลงสภาพ
จานวน 27,520 หุ น้
-ใช้สิทธิ แปลงสภาพ
จานวน 200 หุ น้
-ใช้สิทธิ แปลงสภาพ
จานวน 256 หุ น้
-ใช้สิทธิ แปลงสภาพ
จานวน 14,727 หุ น้

1.

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ *

ประธานกรรมการบริ ษทั

413,527

484,117

70,590

2.

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
(รวมคู่สมรส)

ประธานกรรมการบริ หาร

901,893

1,886,488

984,595

3.

นายสมชัย วนาวิทย *

ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

4.

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริ หาร

165,120

192,640

27,520

รองประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูก้ รรมการผูจ้ ดั การ

2,002,200

2,002,400

200

กรรมการบริ หาร

12,035

12,291

256

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายโรงงาน
รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายการเงินและบัญชี /
เลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

-

-

-

88,366

103,093

14,727

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
(รวมมารดาและคู่สมรส)
นายธนดล สุ จิภิญโญ
(รวมคู่สมรส)
นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
นายเอนก คาชุ่ม *
นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ *
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
(รวมบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

12.

นายสุ ภสร ชโยวรรณ

13.

นางสุ รางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์

14.

นางแววตา เนตร์พนั ธ์

15.

นางสาวมศารัศม์ พุฒิพีรวิทย์

หมายเหตุ

1 * กรรมการอิสระ
2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
นางสุ มิตรา ชุติมาวรพันธ์ (ภรรยา)
3. นายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
นางอรุ ณี เดชวิทกั ษ์ (มารดา)
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ (ภรรยา)
4. นายธนดล สุ จิภิญโญ
นางเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ (ภรรยา)
5. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
ดญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จานวน 1,884,400 หุ ้น
จานวน 2,088 หุ ้น
จานวน 1,000 หุ ้น
จานวน 2,000,000 หุ ้น
จานวน 1,400 หุ ้น
จานวน 10,496 หุ ้น
จานวน 1,795 หุ ้น
จานวน 33,093 หุ ้น
จานวน 70,000 หุ ้น
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นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ ยวกับด้านนักลงทุ นสัมพันธ์ในการสื่ อสาร
และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่ อมวลชน และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องอื่นๆ
อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ผ่านสื่ อด้านต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและแถลงข่าว
ต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ ขอ้ มูลทางเว็ปไซต์ อีเมล์ เป็ นต้น
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 )
แฟ็ กซ์ :
02-017-9999
เว็บไซต์ :
www.tmill.co.th
อีเมล์ :
weawta@tmill.co.th
บริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เข้าร่ วมสัมมนาหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอ โดยในปี 2561 เจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์ได้
จัดโดยส่ วนงานพัฒนานักลงทุน
สัมพันธ์ ฝ่ ายพัฒนาธรรมภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์
กิ จ กรรมบริ ษ ัท จดทะเบี ย นพบผู ้ล งทุ น “Opportunity Day” จัด โดยตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ ยวกับธุ รกิจและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ แก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่ อมวลชน
และผูท้ ี่สนใจที่มาร่ วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังจากการประกาศงบการเงิน
ทุกๆ ไตรมาส โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีกาหนดการพบปะผูล้ งทุน ดังนี้
ลาดับ
ไตรมาส
วัน/เดือน/ปี
1.
ไตรมาสที่ 4/2560
วันที่ 20 มีนาคม 2561
2.
ไตรมาสที่ 1/2561
วันที่ 1 มิถุนายน 2561
3.
ไตรมาสที่ 2/2561
วันที่ 3 กันยายน 2561
4.
ไตรมาสที่ 3/2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

103

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมนี้ อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลที่ ผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุนจะสามารถรับชม
ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.tmill.co.th) และเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อีกทั้งในปี 2561 บริ ษทั ฯ ยังเข้าร่ วมกิจกรรม Roadshow ซึ่งเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดที่บริ ษทั ฯ เข้าร่ วม
เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ

กิจกรรม “mai FORUM 2018”
ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ นาสิ นค้าและบริ การคุณภาพร่ วมโชว์ศกั ยภาพ
ในงาน “mai FORUM 2018 มหกรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิร์ล จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่ วมกับสมาคมจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (maiA)
ภายใต้แนวคิด 3S : SMEs SE Startup พัฒนาก้าวหน้า สร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ให้กบั นักลงทุน นักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ สื่ อมวลชน และผูท้ ี่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ต่างๆ ตลอดจนทราบถึงนโยบาย แนวทาง และผลการดาเนินงาน
ที่ผา่ นมาของบริ ษทั นั้นๆ ซึ่ งภายในงานได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อาทิเช่น การออกบูธ้ แสดงข้อมูล และสิ นค้าของ
บริ ษทั จดทะเบียน การสัมมนาด้านการลงทุน กิจกรรม Opportunity Day เป็ นต้น ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากนักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่สนใจเป็ นจานวนมาก
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 กิจกรรมเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านช่องทางอื่นๆ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแนะนาบริ ษทั การให้ขอ้ มูลผลการ
ดาเนิ นงาน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กบั สื่ อมวลชนในช่วงที่ มีข่าวสารที่ มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกส่วน และผูท้ ี่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น
หนังสื อพิมพ์ การเผยแพร่ ผา่ นรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ การเป็ นวิทยากรรับเชิญในการเสวนาต่างๆ เป็ นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการในการกาหนดนโยบาย และทิ ศ
ทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ การติดตามดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตาม
หน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์
มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีความเป็ นอิสระในการ
ตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
องค์ ประกอบทีเ่ อือ้ อานวยให้ คณะกรรมการสามารถปฏิบัตหิ น้ าทีไ่ ด้ อย่ างสมบูรณ์ คือ
โครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการบริ หาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีจานวนกรรมการที่ เหมาะสมกับขนาดของกิ จการและการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
โดยปั จจุบนั มีกรรมการ จานวน 12 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน
8 ท่าน โดยกรรมการ 8 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ จานวน 4 ท่าน
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารถ่ ว งดุ ล ของกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผู ้บ ริ ห าร โดยบริ ษ ัท ฯ มี ค ณะกรรมการทั้ง สิ้ น จ านวน 12
สถานะ
กรรมการที่เป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุน้
กรรมการอิสระ
รวม

กรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1
1

กรรมการ
ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
7
1
8
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ตรวจสอบ
3
3

รวม
8
4
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บริ ษทั ฯ มี กรรมการอิสระที่ เป็ นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน คิ ดเป็ นร้อยละ 25 ของคณะกรรมการทั้งหมด
และมีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทั้งหมด 8
ป็
66.67
ดังนั้น บริ ษทั ฯ มีกรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 คณะ
ารทั้งหมด บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั โดยไม่ให้
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดมีอานาจในการตัดสิ นใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรื อกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพและ
สร้างกลไกการถ่วงดุล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างการจัดการที่ชดั เจนตามที่แสดงไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่ งมีการ
แบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชดั เจน มีการกระจายอานาจในการบริ หารงานและการตัดสิ นใจลงไปในฝ่ ายต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ
ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้อานาจในการตัดสิ นใจและการบริ หารงานอยูท่ ี่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผูเ้ ดียว
1. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด และกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อไม่ก็ได้
2. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมี กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี จานวนไม่ต่ ากว่า
3 คน ซึ่ งกรรมการอิสระถือหุ ้นไม่เกินถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยรวมหุ ้นที่ ถือ
โดยบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้องด้วยต้อ งมี คุณ สมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุ นที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุ ญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี ทุ ก ครั้ ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่ จ ะต้อ งออกจากต าแหน่ งในปี แรกและปี ที่ ส องภายหลัง จดทะเบี ย นบริ ษทั ฯนั้น ให้จับ ฉลากกัน ว่า ผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี หลังต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ ง
ตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
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 อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยงเท่ ากันเกิ นจานวน
กรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
5. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกบุคคล
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายว่า ด้ว ยบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยูใ่ น
ตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่ าวาระที่ ยงั เหลื ออยู่ของกรรมการที่ ตนเข้าไปแทน โดยมติ ดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็ นสมควรจะเลือกคน
หนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับและตามที่ประธานกรรมการ
มอบหมาย
7. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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8. การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น : คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาถึงประสิ ทธิ ภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลาย
บริ ษทั อย่างรอบคอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการให้เวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ในบริ ษทั ฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบายกาหนด
จานวนบริ ษทั ที่กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การสามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดี
ตามหลักการกากับดูแลกิจการของหน่วยงานกากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 การดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการบริ ษทั ฯ นั้น กรรมการแต่ละคนควรดารงตาแหน่งกรรมการ
ในบริ ษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
 การดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การนั้น คณะกรรมการบริ ษทั มีแนวทางให้ปฏิ บตั ิตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ข้อกาหนดหรื อกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับอื่นที่
เกี่ยวข้อง
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นไม่เกิน 2 แห่ง
9. คณะกรรมการเป็ นผูค้ ดั เลือกประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการต้องเป็ นกรรมการอิสระ
10. คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนเรื่ องคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกิ น 1% ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ ปรึ กษา ของส่ วนราชการ
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจ ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
3. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
4. ไม่เ ป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ 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
107

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
7. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย
หรื อไม่ เป็ นหุ ้น ส่ วนที่ มี นัยในห้า งหุ ้น ส่ ว น หรื อเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ ว มบริ ห ารงาน ลู กจ้าง พนักงาน
ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ ้นเกิ น 1% ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่ น
ซึ่งประกอบกิจการ ที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
กรรมการอิสระที่ มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการ
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยบริ ษทั เดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมี
การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการ
ให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4 หรื อข้อ 6 คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการ
อานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษัท
ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายอ านาจที่ ส งวนไว้ส าหรั บ กรรมการของบริ ษัท และโดยกฎหมายข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท
คณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงการกาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์กลยุทธ์อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และอนุมตั ิ
ในการดาเนินงาน แผนหลักในการดาเนินงาน นโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง แผนงบประมาณและแผนการดาเนิ นงานธุรกิจ
ประจาปี การกาหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการของผลการดาเนิ นงานการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนที่
กาหนดไว้
1. อนุมตั ิวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สาคัญ เช่น นโยบายกรกากับดูแลกิจการที่ ดี
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
2. อนุมตั ิหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริ ษทั ฯ รวมถึงเป้ าหมายทางการเงิน แผนงาน และ
งบประมาณประจาปี
3. อนุมตั ิการขอซื้อขอจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมตั ิของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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4. อนุ มตั ิการดาเนิ นงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย กรอบวัตถประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ
และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงติ ดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นตามนโยบายและแผนงานที่ กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
5. อนุ มตั ิ การท ารายการตามหลักเกณฑ์ข องพระราชบัญญัติห ลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ รวมถึ งกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
6. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และวงเงินปรับค่าตอบแทนประจาปี ของพนักงาน
7. อนุมตั ิการไปดารงตาแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถเสริ มสร้ างความรู ้ความแข็งแกร่ งในด้านการกากับดูแลกิ จการที่ ดีได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญในเชิงรุ ก ดังต่อไปนี้
1. กาหนดวิสยั ทัศน์ทิศทาง/ภารกิจและกลยุทธ์ของบริ ษทั ที่สนับสนุนการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ
สัง คม สิ่ ง แวดวล้อ ม โดยร่ ว มกัน แสดงความคิ ด เห็ น อย่า งเต็ม ที่ ใ ห้ค วามส าคัญ ในการแสวงหาข้อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มนั่ ใจได้
ว่าผูบ้ ริ หารจะสามารถนาวิสยั ทัศน์ทิศทางและกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นไปปฏิบตั ิให้เกิดผลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ทบทวนและให้ความเห็ นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญอย่างน้อยทุก 5 ปี รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
ทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของบริ ษทั พร้อมทั้งติดตามผูบ้ ริ หารให้มีการปฏิบตั ิตามแผนงานที่กาหนดไว้ ตาม
ทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ
3. กาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงจัดให้มีการประเมินถึงปั จจัยเสี่ ยงสาคัญที่อาจเกิดขึ้นและกาหนดแนวทางการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุมดูแล
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการใน
การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
5. สอดส่ องดูแลและจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการเกี่ยวโยง ให้
ความสาคัญในการพิจารณาธุ รกรรมหลักที่มีความสาคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยโดยรวม โดยจัดทาเป็ นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดให้มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หารที่ มีความเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิ ดแรงจูงใจ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
7. ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นประจาทุกปี เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
กาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบตั ิงาน
8. จัดให้มีการจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารสูงสุด เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อมในกรณี ผบู ้ ริ หารสูงสุดไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้
9. จัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิ ดเผยข้อมูล
เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่ งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
10. เป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิงานที่ดีสอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
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11. สนับสนุ นให้บริ ษทั มีการดาเนิ นงานเพื่อต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
ธุรกิจของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
12. ให้จดั ทาคู่มือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
13. กาหนดให้คู่มือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเป็ นระเบียบที่กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบตั ิตาม
14. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ นี้ แก่ ก รรมการ ผู ้บ ริ หาร พนัก งาน และ
บุคคลภายนอก โดยการ
14.1 แจกคู่มือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
14.2 ประกาศคู่มือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจลงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง ของกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษทั มหาชน
พ.ศ. 2535 โ กรรมการและกรรมการอิสระ วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระสามารถ
เลื อ กตั้งกลับเข้า มาดารงต าแหน่ ง ใหม่ไ ด้ ทั้งนี้ กาหนดให้กรรมการอิ ส ระแต่ล ะคนด ารงตาแหน่ ง กรรมการอิ สระต่ อเนื่ อ ง
ได้ไม่เกิน 9 ปี
การประชุมคณะกรรมการ
1. ในปี 2561 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงาน จานวน 12 ครั้ง/ปี
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร จานวน 12 ครั้ง/ปี คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 4 ครั้ง/ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 2 ครั้ง/ปี และการประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม
จานวน 1 ครั้ง/ปี และอาจมีการประชุ มพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น โดยจะมีการกาหนดตารางและวาระการประชุมล่วงหน้า
ไว้ชดั เจน
ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2561 มีดงั นี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

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

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

4/4
3/4
3/4
-
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คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่ าตอบแทน
2/2
2/2
2/2

การประชุ ม
โดยไม่ มี
ฝ่ ายจัดการ
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

การประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

หมายเหตุ : -โดยบริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงตวามเห็นมติที่ประชุมว่า ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด
-ในปี 2561 บริ ษทั ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง/ปี เพิ่มเป็ น 2 ครั้ง/ปี และจัดประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่ วมประชุม 1 ครั้ง/ปี

2. คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีการประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ น
ความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการ มีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด
ในรอบปี
4. ในการประชุมคณะกรรมการสามารถจะลงมติได้เมื่อมีจานวนกรรมการขั้นต่าอยูไ่ ม่นอ้ กว่า 2 ใน 3 จึงถือว่าครบ
องค์ประชุม
5. กรรมการทุกคนมีสดั ส่วนของการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
6. ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ่ วมกันกาหนดวาระ
การประชุมประจาปี เพื่อพิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ
เสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
7. เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน
ทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ น
อิสระของคณะกรรมการ
8. ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ ห ารระดับสู งได้เข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์และ
รับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนาไปปฏิ บตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริ ษทั
หรื อเฉพาะคณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็ นอิสระในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ของคณะกรรมการ
9. เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริ ษทั เป็ นที่มีหน้าที่จดั ทารายงานการประชุมที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนนาเสนอให้
ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อนการ
ประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด
ได้ภายใน 14 วันทาการ
10.รายงานการประชุมที่รับรองโดยที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสารชั้นความลับของ
บริ ษทั ณ สานักงานเลขานุ การ และจัดเก็บในรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุม
ต่างๆ เพื่อสะดวกในการสื บค้นอ้างอิง
การรายงานข้ อมูล
1. คณะกรรมการมี หน้า ที่ รั บผิ ดชอบต่ อการรายงานข้อ มูล ทางการเงิ น และข้อมู ล ทัว่ ไปต่อ ผูถ้ ื อ หุ ้น และผูล้ งทุ น
โดยทัว่ ไปอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง โปร่ งใส และตรวจสอบได้ มี การอธิ บายอย่างมีเหตุผลทั้งในด้านนโยบาย ผลการ
ดาเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสาเร็ จและอุปสรรคของกิจการ
2. คณะกรรมการมีความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชี
3. คณะกรรมการได้จดั ทารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานทางการ
เงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจาปี ควบคู่กบั งบการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
 ข้อกาหนดของกฎหมายที่ กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการจัดทางบการเงิ น เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงิน และผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาที่เป็ นจริ ง และสมเหตุสมผล
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 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดการให้มีขอ้ มูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเพื่อจะดารง
รักษาไว้ซ่ ึงทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และเพื่อให้ทราบถึงปั ญหา อุปสรรค และป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ต หรื อมีการดาเนิ นงานที่
ผิดปกติ
 ให้คายืนยันว่า บริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทางบการเงินของบริ ษทั ฯ
การสรรหาผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เป็ นกรรมมการบริ ษทั และเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ความรู ้ ความสามารถที่ เหมาะสม จะดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งเป็ น
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจได้เป็ นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผูน้ าและ
ประพฤติตนตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ส่ วนการสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู ง ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ ต้องได้รับอนุมตั ิ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั และการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีนยั สาคัญ ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เช่นกัน
แผนสืบทอดตาแหน่ งกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีการจัดทาแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้า
มารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริ หารที่สาคัญทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เตรี ยมการสร้างแผนการฝึ กอบรมทักษะและความรู ้
เพิ่มเติม วางแผนพัฒนาสายอาชี พ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแผนการสื บทอดตาแหน่ งสาหรับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง และผูบ้ ริ หารระดับกลาง เพื่อสร้างผูส้ ื บทอดตาแหน่งงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อให้สามารถรับมือได้ทนั กับ
ทุกสถานการณ์ ทั้งในงานวิชาการ การบริ หารจัดการ และภาวะผูน้ า
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จดั การ
บริ ษทั ฯ มีแผนงานการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อให้มนั่ ใจว่า
บริ ษทั ฯ ได้กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การที่มีความเป็ นมืออาชีพ และบริ หารได้โดยเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อรายอื่น
โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูส้ รรหาบุ คคลที่ มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลื อก
โดยผ่า นหลัก เกณฑ์และวิธี การสรรหาคัด เลื อ กที่ กาหนด ซึ่ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารคัดเลื อกขึ้ น อยู่กับความเหมาะสมของ
สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีบทบาทและหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551
เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็ นบุ คคลที่ มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็ น
บุคคลที่ไม่มีประวัติตอ้ งคาพิพากษาถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรื อ
ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนเป็ นบุคคลที่ได้รับการพิจารณาปั จจัยในด้าน
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อื่นๆ มาประกอบกัน เพื่อให้คณะกรรมการมีความหลากหลาย เช่น ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเสนอชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู งซึ่ งเป็ นบุคลากรที่
มีความรู ้ ประสบการณ์ มีความสามารถในการบริ หารจัดการงานในสายงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ
เป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสูง
การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่ กาหนดไว้โดยในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ ง กรรมการจะต้อง
ลาออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุด
กับจานวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปอาจจะเลือก
เข้ารับตาแหน่งได้อีก บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจาปี เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้
รับทราบทัว่ กันโดยแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณา
คัดสรรบุคคล ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรา 68
แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา โดยมีขอ้ บังคับไว้วา่ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมีกรรมการไม่นอ้ ย
กว่า 5 คน โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ดงั นี้
1. คณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบด้ว ยกรรมการจ านวนไม่ น้อ ยกว่า 5 คน เลื อ กตั้งโดยที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น
ทั้งนี้กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระ ที่มีความเป็ นมืออาชีพมากที่ สุดเท่าที่ จะเป็ นไปได้ และต้องมีจานวน
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
3. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่กาหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่ งใส ชัดเจน มีประวัติของบุคคล
นั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. ต้องเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจาปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบทัว่ กัน
5. มีเลขานุ การบริ ษทั ทาหน้าที่ ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ คณะกรรมการจะต้องทราบ
และปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มี การปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการ
6. มีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริ หารออกจากกันโดยชัดเจน
7. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ น
้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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8. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตาแหน่ งหนึ่ งในสาม (1/3) ถ้าจานวน

9.

10.

11.

12.

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม
สาหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯ นั้นให้ใช้วิธีการ
จับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออกส่ วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน
้ ลงมติให้พน้ จากตาแหน่ง
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระคณะกรรมการบริ ษ ัท
อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดื อน บุ คคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่ าวาระที่ ยงั
เหลื ออยู่ของกรรมการซึ่ งตนแทนโดยมติ ข องคณะกรรมการต้อ งประกอบด้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่
ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งยังคงอยูร่ ักษาการในตาแหน่ง
เพื่อดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็ นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมี
คาสั่งเป็ นอย่างอื่น ในกรณี ที่คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่ งตามคาสั่งศาลคณะกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ ง
ต้อ งจัดให้มีก ารประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อเลื อ กตั้ง คณะกรรมการชุ ด ใหม่ ภายในหนึ่ งเดื อนนับ แต่ ว นั พ้นจาก
ตาแหน่ ง โดยส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าสิ บสี่ วนั ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา
สามวันติดต่อกัน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้น ที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนและมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับตาแหน่งใหม่ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ภาพรวมของ
ธุรกิจ โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมถึง
แนวทางการปฏิบตั ิสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ส่ง
มอบเอกสารที่สาคัญให้กบั กรรมการใหม่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรม
ทางธุรกิจ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สรุ ปหลัก
เกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการใหม่ตอ้ งผ่านการอบรมและได้รับประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Director’s Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมสัมมนาหลักสู ตรที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ นกับ
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสู ตรที่ จัดโดยหน่ วยงานที่ ดูแลการฝึ กอบรม
พนักงานของบริ ษทั ฯ และหลักสู ตรที่จดั โดยหน่วยงานกากับดูแลของรัฐ หรื อองค์กรอิสระ เช่น หลักสู ตรกรรมการบริ ษทั ของ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ณ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้กรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยนต้องผ่านการอบรม
อย่างน้อยหนึ่ งหลักสู ตร ซึ่ งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit
Committee Program (ACP)
การประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ จัดให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุ ดในปี 2561 ดังนี้ คณะกรรมการบริ ษทั
แบบทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคในระหว่างปี ที่ ผ่านมา
และเพื่อให้การทางานของคณะกรรมการมี ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้ น ตลอดจนเพื่อช่ วยในการสร้ างและปรั บปรุ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยใช้แบบฟอร์ มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีหัวข้อการ
ประเมินผล อาทิเช่น โครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายของกรรมการ การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
การพัฒนาความรู ้กรรมการ การเตรี ยมตัวก่อนเข้าประชุม ความเหมาะสมของการประชุม การทาหน้าที่ ของประธานที่ ประชุม
ผลการดาเนินงาน นโยบาย การบริ หารจัดการ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระบบการควบคุม
ภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การทาหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย การทาหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ เป็ นต้น
ตารางแสดงข้ อมูลการประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการแต่ ละชุดในปี 2561 มีดงั นี้
ลาดับ
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รายชื่อ
นายปรี ชา
นายประภาส
นายสมชัย
นายชนะชัย
ดร.ชาญกฤช
นายณรงค์
นายธนดล
นายชลัช
นายเฉลิมชัย
นายเอนก
นายสมชาย
ดร.สุ ภสร

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

คณะกรรมการ
บริษัท













คณะกรรมการชุ ดย่ อยแบบรายคณะ / รายบุคคล
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา
บริหาร
ตรวจสอบ
และพิจารณาค่ าตอบแทน












-
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ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
 ผลการประเมินการปฏิบต
ั ิงานโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ประจาปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 96.30%
(ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 96.08%)
หัวข้อการประเมิน
คะแนน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.88%
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.84%
การประชุมคณะกรรมการ
3.83%
การทาหน้าที่ของกรรมการ
3.83%
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
3.90%
การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผูบ้ ริ หาร
3.83%
การประเมินคณะกรรมการชุดย่ อยแบบรายคณะ และชุดย่อยรายบุคคล มี 3 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่ อยแบบรายคณะ
 ผลการประเมินการปฏิบต
ั ิงานโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ประจาปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 96.63%
(ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 95.99%)
หัวข้อการประเมิน
คะแนน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.85%
การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
3.87%
ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่ อยแบบราย
 ผลการประเมินการปฏิบต
ั ิงานโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ประจาปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 96.63%
(ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 94.13%)
หัวข้อการประเมิน
คะแนน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.91%
การประชุมของคณะกรรมการ
3.87%
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.86%
การประเมินผลกรรมการผู้จดั การ
การประเมินผลปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดาเนิ นการโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาค่ า ตอบแทน และน าเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อ พิจ ารณาอนุ มตั ิ ก ระบวนการ ประเมิ นผลได้ กาหนดภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่ งใส สะท้อนผลการปฏิ บัติงานอย่างเป็ นรู ปธรรม เป็ นธรรม และเหมาะสม กับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ
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ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ของคณะกรรมการ (Broad Skill Matrix)
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้น 12 คน มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีทกั ษะความเป็ นผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์และการ
ตัดสิ นที่เป็ นอิสระในการกาหนดทิศทางของธุ รกิ จและการดาเนิ นงานตามภารกิ จและนโยบายของบริ ษทั ฯ โดยมีการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ฯ ใช้ระบบ Skills Matrix มาใช้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ของกรรมการที่เป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กร เช่น ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งทักษะด้านความเสี่ ยงและการจัดการ
ความเสี่ ยง ความเป็ นผูน้ าที่มีวสิ ยั ทัศน์และความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่ อสาร

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

กฎหมาย

บัญชี/การเงิน/
การธนาคาร/
การตรวจสอบ


วิศวกรรม

Broad Skill Matrix
การตลาด
บริ หาร โภชนาการ
และการ
ธุรกิจ ด้านอาหาร
จัดการ

คอม
พิวเตอร์























ภาวะ
ความเป็ นผูน้ า













การกากับ
ดูแลกิจการ
ที่ดี













การดูแลให้ มกี ารปฏิบัตติ ามและการทบทวน
คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคู่มือนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่ งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมัน่ คง
และยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
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นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ ต่อการดาเนิ นธุ รกิจให้มีความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนด้วย
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิ บตั ิตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบาย
การกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ จริ ยธรรมทางธุรกิจ สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนาไปใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน ซึ่ งได้มีประกาศและสื่ อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ ไว้
ในเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.tmill.co.th)
กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกระดับของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามนโยบาย การกากับดูแลกิจการ
ที่กาหนด ฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเผยแพร่ ความรู ้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริ มให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการอย่างจริ งจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบตั ิงาน
นโยบายด้ านการควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ทุกหน่ วยงานทางานอย่างมีระบบ มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของ
บริ ษทั ฯ มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการประเมินและการ
บริ หารความเสี่ ยงที่ รัดกุมต่อเนื่ องมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อป้ องกันเหตุการณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้างความเสี ยหายให้กบั
บริ ษทั ฯ ได้ และพัฒนาให้บุคลากรในหน่ วยงานมี ความรู ้สึกร่ วมในอันที่ จะปฏิ บตั ิงานตามวิธีปฏิ บตั ิ งานที่ เหมาะสม รวมถึ ง
ระเบี ยบ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และพร้ อมที่ จะให้บริ ษทั ฯ ประเมิ นและตรวจสอบการทางานได้ตลอดเวลา โดยบริ ษทั ฯ
มีแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี้
 กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารทุกระดับชั้นที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการ
ทางานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบตั ิงาน โดยมีระบบการ
ควบคุ ม ภายในที่ รั ด กุม สามารถตรวจสอบได้ และทุ ก หน่ วยงานจะต้อ งจัด ท าคู่ มื อ ก าหนดขั้น ตอนการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นบรรทัดฐานสาหรับการดาเนินกิจการในส่วนงานที่อยูใ่ นความดูแลของตน โดยถือปฏิบตั ิตาม
นโยบายคุณภาพของบริ ษทั ฯ
 กาหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลด
ผลกระทบหรื อลดโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ ยงดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ต้องการให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วน
ร่ วมในการประเมินและควบคุมความเสี่ ยงโดยทัว่ กัน เพื่อช่วยป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
 ผูต้ รวจสอบภายในรับผิดชอบโดยตรงในเรื่ องการประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามระบบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และปั จจัยความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
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นโยบายการเข้ าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือการได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของบริษัทฯ
ในกรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ถื อหุ ้นไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของทุ นชาระแล้ว )
มีรายการที่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ในเรื่ องดังกล่าว ในกรณี ที่
บริ ษ ัท ฯ จะต้อ งขอความเห็ น ชอบของผู ้ถื อ หุ ้น ในการตกลงเข้า ท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ การได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไป
ซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย
นโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ ว่าการ
ตัดสิ นใจใดๆ ในการดาเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้
บริ ษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้เสี ยของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิ นใจ รวมถึง
ไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนั้นๆ
หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มิใช่การดาเนินการตามธุรกิจปกติหรื อเป็ นไปตาม
เงื่ อนไขการค้าทั่วไป จะต้องนาเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาอนุ มตั ิ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี )
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจาปี (แบบ 56-2) และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
นโยบายการป้ องกันการนาข้ อมูลภายในไปใช้ ประโยชน์ ของผู้บริหาร
 บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
 ให้ความรู ้ แก่ กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ ยวกับหน้าที่ ที่ตอ้ งรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
พ.ศ. 2535
 บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ก รรมการและผูบ้ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลัก ทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญ ญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสาเนารายงานนี้ให้แก่บริ ษทั ฯในวันเดียวกับวันที่ส่ง
รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ เกี่ ยวข้องที่ ได้รับทราบข้อมูลภายในที่ เป็ นสาระสาคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลภายในนั้น
จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเป็ นเวลา 30 วัน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
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นโยบายเกีย่ วกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยแจ้งผ่านเลขานุการบริ ษทั เพื่อการรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
 ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 30 วันก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
 ในฐานะของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การใช้ขอ้ มูลภายในต้องดาเนิ นการให้มี
ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็ นการป้ องกันการกระทาผิดกฎหมายของบุคลากรทุก
ระดับของบริ ษทั ฯ และครอบครัวที่ได้รับทราบ หรื ออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน บริ ษทั ฯ จึงห้าม
บุคคลดังกล่าวทาการซื้ อขายหุ ้นหรื อชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้ อ หรื อขาย หรื อเสนอซื้ อ/เสนอขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะด้วย
ตนเองหรื อผ่านนายหน้าในขณะที่ ยงั ครอบครองข้อมูลที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริ ษทั ฯ และตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ถือว่าเป็ นการซื้ อขายหลักทรัพย์เพื่อเกร็ งกาไร หรื อเพื่อสร้างความได้เปรี ยบให้กบั บุคคล หรื อกลุ่มบุคคลใด
กลุ่มหนึ่ง
 เพื่อให้การปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บริ ษทั ฯ จะจากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ โดยให้รับรู ้ เฉพาะผูเ้ กี่ ยวข้องเท่านั้น โดยจัดระดับความปลอดภัยในที่ทางานเพื่อป้ องกันการรั่วไหลของข้อมูล และ
ขอให้เจ้าของข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนกาชับผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด
 สาหรับการใช้ขอ้ มูลภายในในทางมิชอบดังกล่าวข้างต้น ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกลงโทษทางวินัย และ/ถือกฎหมาย
แล้วแต่กรณี
 ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุน้ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน
ทาการซื้อขายหลักทรัพย์
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้กรรมการ กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร รายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเริ่ มดารงตาแหน่ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็ นประจาทุกปี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการรายงานส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในปรัชญาการดาเนินธุรกิจในด้านพาณิ ชย์ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมัน่ ที่
จะธารงรักษาไว้ซ่ ึงคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด รวมถึงการบริ หารการจัดการ และการใช้
ทรัพยากรในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม เพียงพอ และอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อความมัน่ คง ความเจริ ญรุ่ งเรื องของกิจการ คงไว้ซ่ ึ ง
ศักดิ์ศรี และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การดาเนิ นงานสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมาย ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้กาหนด
แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
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 ดาเนิ นธุรกิ จเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงของลูกค้าด้วยความร่ วมมือร่ วมใจของพนักงาน
และผูร้ ับเหมาที่ทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
สิ่ งแวดล้อม และความสามารถของห้องปฏิ บตั ิการทดสอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย ระเบี ยบ
ข้อบังคับของทางราชการ และข้อกาหนดของบริ ษทั ฯ ที่ได้ทาความตกลงไว้กบั ภายนอกอย่างเคร่ งครัด
 ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องยึดถือและปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกาหนดและมาตรฐาน
ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
 พัฒนาระบบบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรให้เป็ นมาตรฐานสากลด้วยกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างต่อเนื่ องเพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุ ณภาพ และบริ การที่ ดีเยี่ยมเพื่อให้ลูกค้าได้รับความ
พึงพอใจสูงสุดโดยยึดถือความปลอดภัยเป็ นหัวใจในการปฏิบตั ิงาน
 บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการทุ กวิถีทางเพื่อควบคุ มและป้ องกัน ความสู ญเสี ยในรู ปแบบต่างๆ อันเนื่ องมาจาก
อุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน ทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหาย การละเมิดระบบ
รักษาความปลอดภัย และการปฏิ บัติงานที่ ไม่ถูกวิธีและทาให้เกิ ดความผิดพลาดต่างๆ ตลอดจนรั กษา
สภาพแวดล้อ มในการท างานที่ ป ลอดภัย ต่ อพนัก งาน ทั้ง นี้ ถื อ เป็ นหน้าที่ รั บ ผิ ด ชอบของผูบ้ ริ ห ารและ
พนักงานในการรายงานอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
 จัดให้มีแผนควบคุมและป้ องกันเหตุฉุกเฉิ นในทุกพื้นที่ปฏิบตั ิการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิ น และสภาวะวิกฤต
ขององค์กร เพื่อเตรี ยมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉิ นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกล้น หรื อ
รั่วไหลของสารเคมีหรื อของเสี ย และมีการเตรี ยมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่ นๆ ที่ อาจทาให้การดาเนิ นธุ รกิ จ
หยุดชะงักและ/หรื อเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
 จัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานทุ กวิชาชี พ ทุ กระดับ ทุ กคน เพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่องด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและเผยแพร่ ขอ้ มูลแก่พนักงาน ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง
เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบตั ิและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนนาไปยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
 บริ ษทั ฯ มุ่งส่ งเสริ มและปลูกฝั งจิ ตสานึ กทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
ให้เป็ นวิถีในการดาเนิ นชี วิตประจาวันของพนักงาน โดยไม่ก่อให้เกิ ดอันตรายต่อสุ ขภาพ ทรัพย์สินและ
สิ่ งแวดล้อม
 บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังและต่อเนื่ องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยตระหนักถึง
ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่ งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
 บริ ษ ัท ฯ สนับ สนุ นกิ จกรรมเพื่อ สาธารณประโยชน์ต่อ สัง คมและสิ่ งแวดล้อ ม โดยส่ งเสริ มให้บุ คลากร
ทุกระดับให้ความสาคัญ และมีส่วนร่ วมกิ จกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชน ตลอดจนส่ งเสริ มองค์กร
ภาครัฐหรื อเอกชนที่มีภารกิจอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
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ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานทุ กระดับ ถือเป็ นสิ่ งที่ สาคัญที่ สุดในการทางาน บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการ
บริ หารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู ง และตัวแทน
จากฝ่ ายและแผนกต่างๆ เพื่อทาหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางาน รายงานและติดตามผล
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ตลอดจน
พัฒนาโครงการเพื่อสร้างและปลูกจิตสานึกและสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กบั พนักงาน
โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ดังนี้
 เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรม Safety & Energy Day

แนวคิด (Concept)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริ มในด้านความปลอดภัยให้เป็ นศูนย์และการอนุรักษ์พลังงาน
โดยกาหนดให้พนักงานทุ กระดับ มีส่วนร่ วมในตอบสนองต่อนโยบาลที่ บริ ษทั ฯกาหนด เพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายการดาเนิ นงาน
ร่ วมกัน จึงได้จดั กิจกรรมส่งเสริ มให้กบั พนักงานได้มีจิตสานึกด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
2. เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีข้นั ตอนในการลดอุบตั ิเหตุ
3. เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีให้กบั พนักงาน
4. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
5. เพื่อถ่ายทอดความรู ้และความตั้งใจของผูบ้ ริ หารที่ให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
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ขั้นตอนดาเนินงาน (Method)
1. จัดประชุมกิจกรรม Safety & Energy Day โดยคณะทางาน CSR
2. นาเสนอกิจกรรม Safety & Energy Day ในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ในด้าน งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรม
3. ติดต่อประสานงานกับสานักงานความปลอดภัยแรงงาน ตลิ่งชัน เพื่อเช่าชุดเกมส์และมาสคอตมาใช้ในการจัด
กิจกรรม
4. ประชาสัมพันธ์ในการประกวดคาขวัญความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้สาหรับปี 2562
5. ตัดสิ นผลการประกวดคาขวัญโดยคณะกรรมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
6. จัดกิจกรรมให้พนักงานเข้าร่ วมในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผชู ้ นะเลิศการประกวดคาขวัญ
ประเมินผลกิจกรรม
1. พนักงานมากกว่าร้อยละ 95 เข้าร่ วมกิจกรรม
2. พนักงานมากกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
3. พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะ จิตสานึกด้านความปลอดภัยและอนุ รักษ์พลังงาน สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
 เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจาปี 2561

-

-
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บริ ษทั ฯ ยังได้เข้าร่ วมโครงการสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน จัดโดยสมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายอุบตั ิเหตุจากการ
ทางานเป็ นศูนย์ (Zero Accident) โดยมีการเก็บสถิติอุบตั ิเหตุจากการทางานให้เป็ นศูนย์ ประจาปี 2561 ดังนี้
ตารางบันทึกชัว่ โมงการทางาน (ปกติ)
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบตั ิเหตุจากการทางานให้เป็ นศูนย์ ประจาปี 2561
ชื่อสถานประกอบกิจการ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
จานวนวันทางาน
ต่ อเดือน

ลาดับที่

วัน/เดือน/ปี

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

1-31/01/61
1-28/02/61
1-31/03/61
1-30/04/61
1-31/05/61
1-30/6/61
1-31/7/61
1-31/8/61
1-30/9/61
1-31/10/61
1-30/11/61
1-31/12/61

จานวนชั่วโมง
การทางานต่ อวัน

23
23
27
27
26
26
26
26
26
24
26
24
รวมชั่วโมงการทางาน (ปกติ)

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

จานวนลูกจ้ าง
ต่ อเดือน
126
125
122
122
124
125
122
119
122
123
124
121

จานวนชั่วโมง
การทางานต่ อเดือน
23,184
23,000
26,352
26,352
25,792
26,000
25,376
24,752
25,376
23,616
25,792
23,232
298,824

ตารางบันทึกชัว่ โมงการทางาน (ล่วงเวลา)
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบตั ิเหตุจากการทางานให้เป็ นศูนย์ ประจาปี 2561
ลาดับที่

วัน/เดือน/ปี

จานวนวันทางาน
ต่ อเดือน

จานวนชั่วโมง
การทางานต่ อวัน

จานวนลูกจ้ าง
ต่ อเดือน

1
2
3
4
5
6

1-31/01/61
1-28/02/61
1-31/03/61
1-30/04/61
1-31/05/61
1-30/6/61

23
23
27
27
26
26

8
8
8
8
8
8

65
65
65
65
65
65

124

จานวนชั่วโมง
การทางานต่ อเดือน
11,960
11,960
14,040
14,040
13,520
13,520
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7
8
9
10
11
12

1-31/7/61
1-31/8/61
1-30/9/61
1-31/10/61
1-30/11/61
1-31/12/61
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26
8
26
8
26
8
24
8
26
8
24
8
รวมชั่วโมงการทางาน (ล่ วงเวลา)

125

65
65
65
65
65
65

13,520
13,520
13,520
12,480
13,520
12,480
158,080
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นโยบายการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้ อม การปกป้ อง และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีความตระหนักและให้ความสาคัญกับการคานึ งถึงผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิตสิ นค้า
บริ ษทั ฯ จึง มีการออกแบบอาคารโรงงาน สายงานการผลิต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสิ น ค้าที่ทนั สมัย
ประกอบกับการกระบวนการผลิตสิ นค้าเป็ นระบบปิ ด ดังนั้น ตลอดสายงานการผลิตสิ นค้าจึงไม่เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
และไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนในด้านสิ่ งแวดล้อม นอกจากนั้นในกระบวนการผลิตสิ นค้า ยังไม่ก่อให้เกิดของเสี ยจากกระบวนการผลิต
บริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามส าคัญ กับ ปั ญ หามลพิ ษ ทางเสี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมการผลิ ต ที่ มี ผ ลการะทบต่ อ การด าเนิ น
ชีวติ ประจาวันของชาวชุมชน จึงได้ก่อสร้างผนังกาแพงลดเสี ยงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็ นตัวช่วยในการลดระดับความดังของเสี ยงที่
เกิ ดจากการทากิจกรรมการผลิตของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นชีวิตของชาว
ชุมชนได้ ซึ่งผลจากการก่อสร้างผนังลดเสี ยง ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวัดผลค่าของเสี ยงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตเป็ นประจาทุกปี
โดยจัดจ้างบริ ษทั เอกชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็ นหน่วยงานที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวัง
และควบคุ มระดับของเสี ยงจากกิ จกรรมการผลิ ตไม่ให้เกิ นค่ามาตรฐานที่ กฎหมายควบคุมมลพิษกาหนด และเพื่อเป็ นการ
เตรี ยมการแก้ไขป้ องกันปั ญหาเสี ยงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต อีกทั้งตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางฝุ่ นที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบ้าท์ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ประจาวันของชาวชุมชนด้านหลังไซโลเฟส 2 โดยมี
ความเป็ นห่วงถึงสุขภาพระบบทางเดินหายใจของพนักงานและชาวชุมชน จึงได้จดั สร้างแผงกั้นฝุ่ น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็ นตัวป้ องกัน
ฝุ่ นละอองที่เกิดจากการรับข้าวเรื อเบ้าท์ให้เจื อจางลดลง และเพื่อให้กิจกรรมการรับข้าวเรื อเบ้าท์เป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ น
ชีวิตของชาวชุมชนได้ ทั้งนี้ ผลจากการจัดสร้างแผงกั้นฝุ่ นละออง ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศที่
เกิดจากการรับข้าวเรื อเบ้าท์เป็ นประจาทุกปี โดยจัดจ้างบริ ษทั เอกชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็ นหน่วยงานที่ข้ ึนทะเบียนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เช่ นกัน และมีการตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่ นละอองที่ สภาพหน้างานจริ ง โดยกรมควบคุมมลพิษ
เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมไม่ให้กิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ มีความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศ
เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกาหนด เพื่อการบริ หารจัดการ ดูแล และปกป้ องด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั ฯ ได้นาหลักการพื้นฐานในการดาเนินธุรกิจ โดยกาหนดเป้ าหมายและสิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายมาใช้ดาเนินงาน
โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดการผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การปกป้ อง และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม ในโครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สาคัญ ด้านสิ่ งแวดล้อม หน้ า 167-175
นโยบายด้ านการซ่ อมบารุงทรัพย์ สิน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านการซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ ทั้งหมดของโรงงานจะได้รับการบารุ งรักษาอย่างเป็ นระบบ และได้รับการตรวจเช็คดูแลและบารุ งรักษาตามช่วงระยะเวลา
ที่กาหนด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่เกิดความเสี ยหายในขบวนการผลิตและสามารถดาเนินการผลิตสิ นค้า
ได้ตามข้อกาหนดของลูกค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานและจัดตั้งเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย
ด้านการซ่อมบารุ งทรัพย์สิน ดังนี้
 ควบคุ ม เวลาสู ญเสี ยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมในขบวนการผลิ ต ไม่ ให้เกิ น 1.5%
ต่อเดือนของเวลาการผลิตในแต่ละส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานทาความสะอาดข้าวสาลี ส่ วนงานโม่แป้ ง
สาลี และส่วนงานผสมและบรรจุ
 วางแผนการบารุ งรั กษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดของโรงงาน โดย
กาหนดความถี่ ในการตรวจเช็ค และบารุ งรั กษา ซึ่ ง จัดท าเป็ นคู่มื อในการทางาน ประกอบด้วย รายการ
126

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

บารุ งรักษาประจาวันและประจาสัปดาห์ โดยมีการจัดพนักงานเข้าตรวจสอบเครื่ องจัก รแต่ละประเภทตาม
ความถี่ที่ได้วางไว้ เช่น ตรวจสอบการหล่อลื่นเครื่ องจักรที่ใช้งานแบบสายพานลาเลียง โซ่ลาเลียง ใช้น้ ามัน
เกี ยร์ ในการหล่ อลื่ น ใช้เฟื องโซ่ ขบั ใช้แบบลูกปื นเติ มจารบี และใช้แบบลู กกลิ้งบด รายการบารุ งรั กษา
ประจาเดือน โดยมีการจัดทาการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อบารุ งรักษายืดอายุการใช้งานของเครื่ องจักรเป็ นประจาทุก
เดือน แบ่งการทางานออกเป็ น 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 12 ชัว่ โมง และรายการบารุ งรักษาประจาปี โดยจัดให้มี
การเปลี่ยนอะไหล่เป็ นประจาทุกปี เพื่อบารุ งรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่ องจักร โดยจัดทาในช่วง
วันหยุดยาว แบ่งการทางานออกเป็ น 2 ครั้งต่อปี
 จัดทาการตรวจเช็คสต็อกอะไหล่เครื่ องจักรประจาทุกเดื อน เพื่อให้มีอะไหล่สารองเพียงพอต่อเหตุการณ์
ที่จาเป็ นต้องใช้และเปลี่ยนอะไหล่
 ส่ ง เสริ มให้พนัก งานให้ความร่ ว มมื ออย่างใกล้ชิ ดในการท างานร่ ว มกัน ในแผนกและกับ ฝ่ ายอื่ น ๆ เพื่ อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการทางาน ความมัน่ คง และความปลอดภัยของบุคลากร
 ดาเนินการเพื่อให้เครื่ องจักรและอุปกรณ์มีประสิ ทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ เสี ยเวลาการหยุดการผลิตน้อย
ที่ สุด โดยค านึ งถึ ง ความมั่นคงและความปลอดภัยเป็ นสิ่ งส าคัญ ทั้งนี้ เพื่ อให้สามารถใช้ประโยชน์ จาก
ทรั พ ย์สิน ดังกล่ าวได้อย่า งเต็ม ที่ รวมทั้ง จะด าเนิ น การด้ว ยประสิ ทธิ ภาพสู ง สุ ด ทั้ง ในด้านค่า ใช้จ่ ายและ
กาลังคนที่ใช้
นโยบายรายการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ ยึดถือนโยบายที่ จะดาเนิ นการในรายการระหว่างกัน เป็ นไปตามลักษณะธุ รกิ จการค้าปกติทวั่ ไป และเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
 คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ
 คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล การทารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สิน
ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ตามมาตรฐานการบัญชีกาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
 การทารายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันของบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิ บตั ิตามภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พ.ศ.2546 และ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่ งครัด
 ในกรณี ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจาเป็ นต้องทารายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั
เป็ นหลัก และให้ท ารายการนั้น เสมื อ นการท ารายการกับ บุ คคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ
พนักงานทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
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นโยบายด้ านการจัดซื้อจัดจ้ าง
เพื่อให้การดาเนิ นงานด้านการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้างของบริ ษทั ฯ มีความรวดเร็ ว ถูกต้องประหยัด และรัดกุม เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตามข้อกาหนดอย่างถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ บริ ษทั ฯ จึ งกาหนดนโยบาย
เพื่อเป็ นแนวทางให้ผเู ้ กี่ยวข้องปฏิบตั ิ ดังนี้
 การจัดซื้อ เช่า หรื อจัดจ้างจะต้องคานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ สู งสุ ด ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จานวน
เวลา และไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่ งแวดล้อม ตามนโยบายคุ ณภาพ อาชี ว
อนามัย ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ด้วย โดยการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้าง ที่ มีมูลค่าไม่เกิ น
1,000,000 บาท นาเสนอขออนุ มตั ิต่อกรรมการผูจ้ ดั การ หากมีมูลค่าเกิ น 10,000 บาท ขึ้นไป นาเสนอขอ
อนุ มตั ิต่อกรรมการผูจ้ ัดการ และประธานกรรมการบริ หาร และการจัดซื้ อ เช่ า หรื อจัดจ้าง ที่ มีมูลค่าเกิ น
100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องนาเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ หาร หากมีมูลค่าเกิน 10,000,000 บาท
จะต้องนาเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั
 ในการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้าง จะต้องสรรหา คัดเลือกผูข้ ายและผูร้ ับจ้างเปรี ยบเที ยบกันไม่น้อยกว่า 3 ราย
เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ โดยหากวงเงินต่ากว่า 20,000 บาท อาจไม่ตอ้ งมีใบเสนอราคาก็ได้
แต่ตอ้ งมีขอ้ มูลสอดคล้องกับเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง
 หลักเกณฑ์ในการจัดทาสัญญา คือต้องมีวงเงินในการว่าจ้างตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท และมีระยะเวลา
จัดจ้างตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป โดยผูร้ ับจ้างจัดทาสัญญา และแผนกที่ขอจัดจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบเนื้ อหาในสัญญา
หากวงเงินในการว่าจ้างมากกว่า 1,000,000 บาท ผูร้ ับจ้างจัดทาสัญญา และ/หรื อจัดจ้างที่ปรึ กษากฎหมายทา
สัญญา โดยแผนกที่ ขอจัดจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบเนื้ อหาในสัญญา กรณี งานจัดจ้างบริ การรายปี จะต้องจัดทา
สัญญาทุกงาน
 จัดทา และควบคุมเอกสาร อย่างถูกต้อง เป็ นระเบียบและโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้
 บริ ษทั ฯ จะต้องไม่เอาเปรี ยบผูค้ า้ ซึ่ งในการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้าง จะต้องคานึ งถึง
ผลประโยชน์ และความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้น ในแง่ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้น
ในด้านชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์
 เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผูค้ า้ ตามควรแก่ กรณี เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ตอ้ งอยู่บน
พื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และรักษาความลับของคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด
 ต้องปฏิบตั ิงานโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด และสม่าเสมอ
 ดาเนิ นการอย่างมีระบบ มีการวางแผนการดาเนิ นการล่วงหน้าที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิตอันจะส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหายต่อผลิตภัณฑ์ และเพื่อช่ วยหลีกเลี่ยงการจัดซื้ อหรื อการจัดจ้างอย่าง
เร่ งด่วน หรื อโดยปราศจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
นโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษ ัท ฯ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะผลัก ดัน ให้ พ นัก งาน และผู ้ป ฏิ บัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้อ งใช้ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อันประกอบด้วยวงจรเครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้ มข้อมูล และข้อมูลของบริ ษทั ฯ
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และไม่ ข ัด ต่ อ กฎหมายหรื อ พระราชบัญ ญัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยมี ม าตรฐานความปลอดภัย ที่ เ พี ย งพอ
เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิผลทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
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 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้นามาเพื่อส่ งเสริ มกิ จการของบริ ษทั ฯ พนักงานจะต้องไม่กระทาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
 ข้อมูลที่ ได้บนั ทึ กและเผยแพร่ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล
นั้นๆ ที่จะต้องดูแลมิให้เกิดความเบี่ยงเบนความผิดทางกฎหมายหรื อละเมิดต่อบุคคลที่สาม
 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานนั้น ให้คานึ งถึง Software ที่เป็ นมาตรฐานอันดับแรกก่อนที่
จะทาการพัฒนา Software ภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
 เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนาเครื่ องมือและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้จะต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานที่ ได้ผ่านการอนุ มตั ิและระเบี ยบปฏิ บัติ
ที่กาหนด
 เจ้าของข้อมูลจะต้องป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ สาคัญทางธุรกิ จของตนเองจากการ
เข้าถึงจากภายนอกหรื อการโจรกรรมและการบ่อนทาลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริ ษทั ฯ ดาเนิ นต่อไปได้
อย่างต่อเนื่องโดยมีผลกระทบน้อยที่สุด
 มีวินยั ในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของบริ ษทั ฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริ ษทั ฯ
และผูอ้ ื่น อาทิเช่น ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง
และทรัพย์สิน รบกวนหรื อก่อความราคาญต่อการทางานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอด
รหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ ภาพ ข้อความ หรื อเสี ยงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิง
ธุรกิจส่วนตัวหรื อการกระทาที่ผิดกฎหมาย
 บริ ษทั ฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หาก
พบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรื อมีเหตุอนั ควร เพื่อป้ องกันความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศบริ ษทั ฯ
นโยบายด้ านการบัญชี
บริ ษ ัท ฯ ให้ค วามสาคัญ ต่ อ รายงานทางบัญ ชี แ ละการเงิ น ซึ่ ง จะต้อ งถู กต้องสมบู ร ณ์ ต ามความเป็ นจริ ง ทัน เวลา
สมเหตุสมผลและเชื่ อถื อได้ เพื่อเสนอต่อบริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น หน่ วยงานของรัฐ และผูเ้ กี่ ยวข้องอื่ นๆ ดังนั้นจึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่
บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึง
ข้อกาหนดทางการบัญชีและการเงินของบริ ษทั ฯ และหลักการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปอย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
 ความถูกต้องของการบันทึกรายการจะต้องถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีขอ้ จากัดหรื อ
ยกเว้น บันทึกรายการตามความเป็ นจริ งตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ เป็ นไปตามระเบียบและ
ข้อ ก าหนดต่ า งๆ ของบริ ษ ัท ฯ เอกสารหลัก ฐานประกอบการลงรายการทางธุ ร กิ จ จะต้อ งครบถ้ว น
และผ่านการตรวจสอบที่เหมาะสม
 รายงานทางการเงินและบัญชีทุกประเภทของบริ ษทั ฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีขอ้ มูลที่เป็ นสาระสาคัญ
เพียงพอ รวมทั้งมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่ เป็ นที่ ยอมรั บโดยทั่วไปเป็ นไปตาม
ระเบี ยบของการเงิ นและการบัญชี ของบริ ษทั ฯ พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงาน
ทางการบัญชีและการเงินเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการนั้นๆ
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 การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ และหรื อต่างประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารจัด ท าบัญ ชี แ ละ
บันทึ กทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างถูกต้อ งและสมบู รณ์ เช่ นเดี ยวกับการปฏิ บัติหน้าที่ ในความ
รับผิดชอบอื่นๆ ของตน โดยต้องยึดหลักความซื่ อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่ อตรงในการดาเนิ นการ
ที่เกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน
นโยบายด้ านการปฏิบัตงิ านการเสียภาษี
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเป็ นพลเมืองที่ดีในด้านการปฏิบตั ิงานการเสี ยภาษี โดยถือเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์ดา้ นการ
พัฒนาความยัง่ ยืนขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการด้านภาษีอากรที่รัดกุมและส่ งเสริ ม
การสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยการเสี ยภาษีอากรอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด มีแนวทางในการวางแผนและ
การปฏิ บัติทางด้านภาษี สอดคล้องไปในทิ ศทางเดี ยวกัน มี การจัดทาและบริ หารการจัดการด้านภาษี ที่เหมาะสมและยัง่ ยืน
ตลอดจนมีการจัดการทางภาษีอย่างเหมาะสมแสดงถึงความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
สู่ความยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ด้านการเสี ยภาษีอากร ดังนี้
 การวางแผนและแนวทางการปฏิ บัติทางด้ านภาษี
 บริ หารจัดการด้านภาษีอากรเพื่อประโยชน์สูงสุ ดทางด้านภาษีแก่องค์กร โดยปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทาง
กฎหมาย ส่งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีขององค์กรต่อหน่วยงานด้านภาษี
ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 นาส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และบริ หารจัดการการจ่ายภาษีหรื อขอคืนภาษี
อากรเพื่อให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
 พิจารณาผลกระทบทางภาษีต่อโครงการลงทุนใหม่หรื อธุรกรรมทางธุรกิจใหม่ เพื่อให้โครงการหรื อ
ธุรกรรมใหม่น้ นั สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจกลยุทธ์ขององค์กรและถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ให้
พิจารณาสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีหรื อมาตรการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
 บริ หารจัดการทางด้านภาษีให้เป็ นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
 การประสานงานด้ านภาษีกับหน่ วยงานราชการ
 บริ ษทั ฯ จัดให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านภาษี และประสานงานกับหน่ วยงานทางด้านภาษี ของภาครั ฐและ
เจ้าหน้าที่
 ที่ ปรึ กษาภาษีอากร
 บริ ษทั ฯ มีที่ปรึ กษา ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านภาษีในการให้คาปรึ กษาเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับเจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายยึดถือแนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ รวมถึงการชาระคืนตาม
กาหนดเวลา โดย แนวปฏิบตั ิที่ดี ดังนี้
1. รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่ งครัด ทั้งในแง่การชาระเงินคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค้ าประกันและ
เงื่อนไขอื่นๆ
2. รายงานฐานะการเงินแก่เจ้าหนี้ ตามข้อกาหนดในสัญญาเงินกูอ้ ย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
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3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา และร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้
นโยบายการติดตามหนีแ้ ละการตั้งสารองหนีส้ ู ญ
บริ ษทั ฯ ใช้นโยบายการพิจารณาลูกหนี้รายตัวในการตั้งสารองหนี้สูญ
1. ขั้นตอนในการติดตามหนี้
พิจารณาจากรายงานอายุลูกหนี้ หากรายใดค้างชาระเกิ น 60 วัน นับจากวันครบกาหนด ทางแผนกการเงิ นจะจัดทา
จดหมายแจ้งเตือนฉบับที่ 1 ส่ งไปรษณี ยต์ อบรับไปยังลูกค้า โดยให้ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิ นและบัญชี และผูจ้ ัดการฝ่ ายขายและ
การตลาด เป็ นผูล้ งนามในจดหมาย เมื่อส่งจดหมายไปแล้ว แผนกการเงินก็จะยังคงมีการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เป็ นระยะๆ
โดยบริ ษทั ฯ จะให้เวลาลูกค้าอีก 60 วันเพื่อชาระหนี้ หากยังไม่ได้รับการชาระเงินจากลูกค้าภายใน 60 วันนับจากส่ งจดหมาย
ฉบับที่ 1 ทางแผนกการเงินจะจัดทาจดหมายฉบับที่ 2 ซึ่ งมีขอ้ ความที่รุนแรงขึ้นและส่ งไปรษณี ยต์ อบรับไปยังลูกค้า โดยให้
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี ผูจ้ ัดการฝ่ ายขายและการตลาด และผูจ้ ดั การสานักงาน เป็ นผูล้ งนามในจดหมาย เมื่อส่ งจดหมาย
ฉบับที่ 2 ไปแล้ว แผนกการเงินก็จะยังคงมีการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เป็ นระยะๆ เช่นเดิม และบริ ษทั ฯ ยังคงให้เวลาลูกค้า
อีก 30 วัน เพื่อชาระหนี้
หลังจากส่ งจดหมายฉบับที่ 2 ครบ 30 วัน หากยังไม่ได้รับการชาระเงิ นจากลูกค้า ทางที่ ปรึ กษาทางกฎหมายจะเป็ น
ผูจ้ ดั ทาจดหมายฉบับที่ 3 และส่งไปรษณี ยต์ อบรับไปยังลูกค้า โดยข้อความจะมีความรุ นแรงกว่าฉบับที่ 2 และบริ ษทั ฯ จะให้เวลา
ลูกค้าอีก 30 วัน เพื่อชาระหนี้
หากยังไม่ได้รับการชาระเงินจากลูกค้าภายใน 30 วันหลังจากส่ งจดหมายฉบับที่ 3 บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นคดีตามกฎหมาย
ต่อไป โดยเมื่อเริ่ มมีการฟ้ องร้องต่อศาล ทางแผนกบัญชี ก็จะทาการตั้งสารองหนี้ สูญ (เว้นแต่หนี้ ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมี
จานวนไม่เกิน 20,000 บาท เมื่อส่งจดหมายทวงถามทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับครบ 2 ฉบับแล้วไม่ได้รับการชาระหนี้ ไม่
ต้องรอฟ้ องร้องต่อศาล ให้ทาการตั้งสารองหนี้สูญได้)
เมื่อดาเนินคดีกบั ลูกค้าสิ้นสุดแล้ว ฝ่ ายสานักงานจะนาผลสรุ ปของคดีความส่งให้แผนกบัญชี เพือ่ นาไปบันทึกบัญชี
ต่อไป โดยถ้ามีหนี้ที่ตอ้ งตัดเป็ นหนี้สูญทางแผนกบัญชีจะต้องขออนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การก่อนการบันทึกบัญชี
2. การบันทึกบัญชี
เมื่อบริ ษทั ฯ เริ่ มดาเนิ นการตามกฎหมายกับลูกค้าในชั้นศาล (ขั้นตอนที่ 2.4) ทางแผนกบัญชี จะทาการบันทึ กบัญชี
โดยเดบิตหนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บาท
เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บาท
ตามจานวนเงินคงค้างที่นาไปดาเนินคดีความ
หากดาเนินคดีความแล้วได้รับชาระเงินจากลูกค้า ทางแผนกบัญชีจะทาการบันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX.XX บาท
เครดิต ลูกหนี้
XXX.XX บาท
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บาท
เครดิต หนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บาท
ตามจานวนเงินที่ได้รับชาระ
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เมื่อคดีความสิ้นสุด และมีจานวนเงินที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บจากลูกค้าได้ ทางแผนกบัญชีจะทาการบันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บาท
เครดิต หนี้สงสัญจะสูญ
XXX.XX บาท
เดบิต หนี้สูญ
XXX.XX บาท
เครดิต ลูกหนี้
XXX.XX บาท
ตามจานวนเงินในที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บจากลูกค้าได้แน่นอนหลังสิ้นสุดการดาเนินคดีความ
นโยบายเกีย่ วกับการรักษาความลับ
บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ พึงรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุ คคลภายนอก อันนาไปสู่
การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว หรื อพวกพ้องในทางมิชอบ เช่นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้น ความลับ
ทางการค้า สู ตรการประดิ ษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่ งถื อเป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ การป้ องกันข้อมูลประเภทนี้ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีความสาคัญต่อความมัน่ คงในอาชี พการงานของทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อ
บุคคลภายนอกเป็ นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสี ยหายต่อธุรกิจและชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ จึงกาหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการ
รักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี้
 ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่ บริ ษทั ฯ มีไว้กบั คู่สัญญา ถื อเป็ นความลับที่ ไม่อาจเปิ ดเผยให้
บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ฯ และคู่สญ
ั ญา
 การใช้ขอ้ มูลภายในร่ วมกันของพนักงาน ต้องอยูใ่ นกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ เท่าที่พนักงานพึงได้รับ
มอบหมายเท่านั้น
 จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริ ษทั ฯ ภายในฝ่ าย/แผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ขอ้ มูลภายในที่สาคัญของบริ ษทั ฯ เปิ ดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการ โดยให้ถือ
ว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ด้วย
 ให้ถือเป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาในลาดับขั้นต่างๆ จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการ
รั่ ว ไหลของข้อ มู ล และข่ า วสารที่ ส าคัญ ของบริ ษัท ฯ ออกสู่ ภ ายนอก โดยพนั ก งานในสายงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ ขอ้ มูลอย่างเป็ นทางการของบริ ษทั ฯ พนักงานที่ เปิ ดเผยข้อมูล และ
ข่าวสารที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ออกสู่ บุคคลภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการจะได้รับการพิจารณา
มาตรการทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
 การเปิ ดเผยข้อมูลที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ ก่อนออกไปสู่ ภายนอกจะต้องได้รับความเห็ นชอบจากกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเองหรื อมอบหมายให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นผูใ้ ห้หรื อผูต้ อบ
นโยบายด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญและมีคุณค่ายิง่ ต่อความสาเร็ จ ความก้าวหน้า และความเจริ ญ
เติบโตอย่างมัน่ คง บริ ษทั ฯ จึงมุ่งดาเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้มีความเป็ นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้าน
การจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทางานจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานที่ทนั สมัยอย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทน
และสวัสดิการการทางานในระดับเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทางานที่
ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสู งสุ ด พนักงานจึงควรปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ โดยถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
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องค์ประกอบของนโยบายด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้แก่
 การสรรหาทรั พยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายที่ จะให้มีความมัน่ คง ในการจ้างงานสาหรับพนักงานของบริ ษทั ฯ โดย
ค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ นของต าแหน่ ง งานตามแผนอัต ราก าลัง การเปิ ดโอกาสให้ พ นั ก งานภายในที่ มี
ความสามารถและเหมาะสมกับตาแหน่ งงานที่ ตอ้ งการก่ อน และให้ความยุติธรรมเพื่อคัดเลื อกผูท้ ี่ มีพ้ืน
ฐานความรู ้ มีความสามารถและทัศนคติที่ดี บรรจุในตาแหน่งว่างที่บริ ษทั ฯ ต้องการรับเข้าทางาน
 การจ่ ายค่ าตอบแทนให้ พนักงานและสวัสดิการต่ างๆ
บริ ษ ัทฯ มี ระบบการจ่ ายค่า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารต่า งๆ ที่ เที ยบเคี ยงกับ ธุ ร กิ จ อุต สาหกรรม
ประเภทเดียวกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจาปี เงินกู้
เพื่อที่อยูอ่ าศัย เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร และเงิน
ช่วยเหลืองานฌาปนกิจ ทั้งนี้ เงินเดือนของพนักงานจะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความสาคัญของตาแหน่งงาน
และความรับผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนในกรณี ปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของ
ฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นที่ ตอ้ งให้ พนักงานทางานล่วงเวลาในบางครั้ง โดยพิจารณาตามความ
จาเป็ นจริ งๆ เพราะบริ ษ ทั ฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานต้องทางานล่วงเวลา แทนที่จะได้พกั ผ่อนร่ างกายและ
จิตใจ การทางานล่วงเวลาแต่ละครั้งจะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ต้องการให้พนักงานมีความมัน่ คงในการดาเนิ นชี วิต ทั้งในระหว่างการปฏิ บตั ิงานและ
เมื่อสิ้ นสุ ดความเป็ นพนักงานแล้ว โดยได้จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งเป็ นการสะสมทรั พย์ร่วมกัน
ระหว่างพนักงานและบริ ษทั ฯ
 การประเมินผลการปฏิ บัติงาน
บริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิ บัติงานของพนักงานสู งสุ ด การขึ้นเงิ นเดื อนประจาปี จะใช้เกณฑ์การประเมิ นผลงานดังกล่าว
เป็ นบรรทัดฐานความก้าวหน้าในเงินเดือนของพนักงานย่อมขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงาน และความสามารถ
ของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนขั้น
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารทรัพยากรบุคคล เนื่ องจากการ
บริ หารผลการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องนาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์กรโดยรวม และยังนาไปสู่ การสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั พนักงานเพื่อให้สร้ างผลงานที่ ดีข้ ึ นอย่างต่อเนื่ องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีกระบวนการ
ออกแบบความสัมพันธ์การบริ หารผลการปฏิ บตั ิ งานที่มีการพิจารณาอย่างเป็ นกระบวนการ ประกอบด้วย
Input, Process, Output และ Impact
-Input ค่านิยมองค์กร ที่ใช้เป็ นบรรทัดฐานในการคิดการแสดงออกของบุคคลาทุกคน
ที่มีผลให้การทางานเกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุดโดยสมรรถนะของ
บุคลากรถือเป็ นมาตรฐานทั้งในมิติของสายงานอาชีพ และมิติของบทบาทหน้าที่
ในองค์กร
Process การบริ หารผลงาน ได้มีการกาหนดและถ่ายทอดเป้ าหมายในทุกระดับ
นอกจากนั้นยังมีกระบวนการติดตามประเมินผลสาเร็ จและอุปสรรค เพื่อดาเนินการ
แก้ไขระหว่างปี
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Output ผลงาน มีการออกแบบคานิยามของผลงาน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาภายใน
องค์กร โดยกาหนดให้ผลการปฏิบตั ิงานประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ความสาเร็ จของงาน
ความรู ้ความสามารถและค่านิยมองค์กร
Impact ผลประกอบการ พนักงานทุกคนจะรับรู ้ว่าตนเองมีคุณค่าต่อความสาเร็ จของ
องค์ก ร ทั้ง ในรู ป แบบของตัว เงิ น (ความพึ ง พอใจ) ของผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย การพัฒ นา
ระบบงาน และการบริ หารจัดการความรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ

ในปี 2561 ได้มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับปรุ งโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุน่ แบ่งความรับผิดชอบในโครงสร้างองค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริ ษทั ฯ
สามารถแข่งขันได้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั
2. บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริ หารผลการปฏิ บัติงานเพื่อให้เป็ นเครื่ องมื อการบริ หารในองค์กรที่ ให้
ความสาคัญกับกระบวนการทางานอย่างสมบูรณ์ ทั้งผลลัพธ์หรื อความสาเร็ จของงาน ตลอดจนสมรรถนะในงานและพฤติกรรม
พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้ในการผลักดันงานให้สาเร็ จ
3. จัดให้มีการหลักสู ตรต่างๆ ให้กบั พนักงาน โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เป็ นวิทยากรให้ความรู ้แก่
พนักงาน
 วินัยและโทษทางวินัย
บริ ษทั ฯ มีเจตนาที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเข้าใจดี ความเห็นใจ และด้วยขันติธรรม
อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ จาต้องรักษาไว้ซ่ ึ งความมี วินัยในเรื่ องของการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานทุ กคนภายใน
ขอบเขตอันสมควร ซึ่งเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อการรักษาความสงบในการพิจารณามาตรการทางวินยั นั้น จะกระทา
โดยยึดหลักให้มีการสอบสอนแสวงหาข้อเท็จจริ งที่ แวดล้อมแต่ละกรณี โดยตั้งอยู่บนรากฐานของความ
ยุติธรรม บริ ษทั ฯ เชื่อว่าวัตถุประสงค์ของการมีมาตรการทางวินัย ก็เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิ บตั ิตนให้
สอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ และเพื่อแก้ไขการประพฤติปฏิบตั ิที่ผิดให้ถูกต้อง
 วิธีการร้ องทุกข์
บริ ษทั ฯ จะจัดสภาพการทางานโดยทัว่ ๆ ไปภายในบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกับ
ความประสงค์ของพนักงาน ไม่เกิ ดข้อขัดแย้งอย่างใดๆ ขึ้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิอาจจะมีขอ้ ขัดแย้ง
เกิดขึ้นได้ ซึ่งบริ ษทั ฯ ก็มีความปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงความรู ้สึกของพนักงานโดยละเอียดและฉับพลัน
ฉะนั้น บริ ษทั ฯ จึงขอความร่ วมมือจากพนักงานแจ้งข้อขัดแย้งของตนแก่ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งจะทาหน้าที่ให้
คาแนะนา หรื อดาเนินการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของพนักงานตามความเหมาะสมโดยเร็ ว
 การสื่ อข่ าวสารพนักงาน
พนักงานจะได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารโดยรวดเร็ ว และถูกต้องในเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ฯ และหน้าที่พนักงานปฏิบตั ิ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ พึงปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงข่าวสารในเรื่ องต่างๆ จาก
พนักงานอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ระหว่างกัน เพื่อ
ร่ วมกันปฏิบตั ิภารกิจให้บรรลุเป้ าหมายด้วยดี
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีวธิ ีการและช่องทางการสื่ อข่าวสารสองทิศทางเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
สื่ อด้วยความรวดเร็ ว

134

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผูท้ ี่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชางาทุกระดับมีบทบาทอันสาคัญยิง่ ในฐานะเป็ นผูถ้ ่ายทอด
และรับทราบถึงบรรดาข่าวสารต่างๆ
 ความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน และความมัน่ คงปลอดภัยของโรงงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีสภาพการทางานที่มีความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน ฝ่ ายจัดการ
และผูบ้ งั คับบัญชา งานทุกระดับมีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทางาน
กาหนดวิธีการทางานที่ ปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายต่างๆ ตลอดจนให้การศึ กษาอบรมแก่
พนักงาน ให้มีความรู ้ความเข้าใจอันที่จะทางานโดยมีความปลอดภัย
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องศึกษาเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน ปฏิบตั ิตามวิธีการต่างๆที่
กาหนดไว้ และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ จัดไว้ ตลอดจนการบอกกล่าวให้ผูบ้ งั คับบัญชาได้ทราบถึ ง
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น เพื่อดาเนินการแก้ไข
 การสิ ้นสุดการจ้ างและการจ่ ายผลประโยชน์
การจ้างอาจสิ้ นสุ ดโดยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาของบริ ษทั ฯ หรื อของพนักงานเองก็ได้
ในการสิ้ นสุ ดการจ้างงาน บริ ษทั ฯ จะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงจะได้รับ ตามสิ ทธิ ที่ระบุไว้ในระเบียบ
ของบริ ษทั ฯ แต่ไม่วา่ กรณี ใดจะต้องไม่นอ้ ยกว่าสิ ทธิที่พนักงานจะพึงได้รับตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของพนักงานทุกคนให้มีความรู ้ความสามารถ ส่ งเสริ มการ
พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้มีความเป็ นเลิศ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือปั จจัยสาคัญ
ในการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็ จ การตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ นั้น เห็นได้จากพันธะกิจ
ข้อที่ 2 ของบริ ษทั ฯ ซึ่งระบุไว้วา่ บริ ษทั ฯ มุ่ง “ส่งเสริ 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
กาหนดไว้ และนาไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น อาทิ เช่น หลักสูตรความรู ้พ้นื ฐาน GMP/HACCP/ISO22000:
2005 และสุขลักษณะส่วนบุคคล และหลักสูตรการวิเคราะห์จุดอันตรายในกระบวนการผลิตแป้ งสาลี เป็ นต้น
แผนการฝึ กอบรมประจาปี 2561
ฝ่ าย
สานักเลขานุการ
ขายและการตลาด
บัญชีและการเงิน
สานักงาน
โรงงาน
รวม

จานวนพนักงาน
7
8
13
10
86
124

จานวน ชม.อบรม
24
78
6
210
1410
1728
135

เฉลีย่ ชั่วโมงอบรม/คน
3
10
1
21
16
51
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จานวนพนักงานทั้งหมด
จานวนชัว่ โมงอบรมทั้งหมด
จานวนพนักงานทั้งหมด

รายงานประจาปี 2561

สรุปรายละเอียดการฝึ กอบรมประจาปี
124 คน
1,728 ชัว่ โมง
14 ชัว่ โมงต่อคน

นอกจากการส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนได้เข้ารับการอบรมภายในองค์กรแล้ว บริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มให้พนักงานเข้ารับ
การอบรมภายนอก เช่น หลักสู ตรเลขานุการบริ ษทั หลักสู ตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน หลักสูตรกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร หลักสูตรปั ญหาและแนวทางปฏิบตั ิบญั ชีทรัพย์สิน
นโยบายการจ้ างงาน การดูแล และพัฒนาพนักงาน
ทรัพยากรบุคคล ถือเป็ นทรัพยากรอันมีคุณค่าสูงสุด ซึ่งเป็ นปั จจัยที่จะนาไปสู่ การสร้างความสาเร็ จให้กบั องค์กรได้ใน
ระยะยาว บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับในการส่งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของ
พนักงาน ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการมีรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงานได้รับการฝึ กอบรม ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั โดยเชิญวิทยากรภายนอก
ที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ให้ความรู ้แก่ผูพ้ นักงานที่เข้ารับการอบรม ตลอดจนส่ งเสริ มให้พนักงานเข้ารับการ
อบรมจากสถาบันภายนอกด้วย
บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ เพื่อเสริ มสร้ างความสามัคคี เสริ มสร้ างกาลังใจให้กับพนักงาน
เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงานในทุกระดับชั้น อาทิ เช่น กิ จกรรมรดน้ าดาหัวตาม
ประเพณี สงกรานต์ กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน กิจกรรมนันทนาการส่ งเสริ มให้พนักงานมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง กิจกรรม
กีฬาสานสัมพันธ์ กิจกรรมงานเลี้ยงปี ใหม่ กิจกรรมส่งเสริ มให้พนักงานทาประโยชน์ให้กบั ชุมชน เป็ นต้น ดังนี้
 เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2561 จัดกิจกรรม TMILL ร่ วมสืบสานวัฒนธรรมไทย พิธีรดนา้ ดาหัว ประเพณีสงกรานต์ 2561
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 เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมตรวจสุ ขภาพประจาปี 2561

 กิจกรรมนันทนาการส่ งเสริม สนับสนุนให้ พนักงานและชุมชนใกล้ เคียงมีสุขภาพร่ างกายทีแ่ ข็งแรง มีสุขภาพจิตใจทีแ่ จ่ มใส



เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ปะจาปี 2561 ณ หาดจอมเทียน พัทยา
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 เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2561กิจกรรมงานเลีย้ งสังสรรค์ ปีใหม่ ประจาปี 2561 ณ โรงแรม จอมเทียน การ์ เด้ นท์ รีสอร์ ท พัทยา

บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีคณะกรรมการสวัสดิ การในสถานประกอบการ ประกอบด้วยพนักงานที่ ได้รับการเลือกตั้ง และ
ตัวแทนผูบ้ ริ หาร เพื่อทาหน้าที่ในการเสนอสวัสดิการในด้านต่างๆ ต่อนายจ้างให้กบั พนักงานโดยส่ วนรวม ตลอดจนช่วยดูแล
ติดตามผลการดาเนินงานด้านสวัสดิการพนักงานให้เป็ นไปตามที่กาหนด
นโยบายด้ านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อกาหนดกฎหมายอาหาร และ
สอดคล้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เพื่อ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การจัดการมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยด้านอาหาร และตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทา “นโยบายด้านคุณภาพ และ
ความปลอดภัยอาหาร” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ชดั เจนดังนี้
 ติดประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ดา้ นคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ตามบทบัญญัติศาสนอิสลาม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การอัพเดตข่าวสารเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงที่ มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยอาหาร
 อบรมขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและสุ ขลักษณะที่ ดีในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและ
ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามให้พนักงานทราบและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งคัด รวมถึงการพัฒนาบุคลากร โดยจัด
ให้มีการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง
 กาหนดให้มีการประชุมทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค์ความปลอดภัยอาหารและประเมินผลกิจกรรม
การทวนสอบทั้งองค์กร
 มีการตรวจติดตามการปฏิ บตั ิงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกาหนดกฎหมายอาหาร เพื่อให้ระบบ
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารและตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
 นาเทคโนโลยีทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การบารุ งรั กษา การตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้การผลิ ต
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีประสิ ทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
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ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการจัดอบรมตามมาตรฐานระบบ ISO 22000:2005 GMP HACCP และ HALAL ดังนี้
 เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2561 จัดอบรมหัวข้ อ “การพัฒนาฮาลาลสุ่ ตลาดเสรีการค้ าประชาคมอาเซียน (HALAL)

 เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2561 จัดอบรมหัวข้ อการทบทวนความรู้ พนื้ ฐานระบบ GMP & HACCP & ISO 22000:2005

 เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรมหัวข้ อ “Food Allergen Management” การจัดการสารทีก่ ่ อให้ เกิดภูมแิ พ้ ในอาหาร

 เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 การอบรมหัวข้ อ “Food Defense” การป้ องกันการก่ อการร้ ายในอาหาร
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นโยบายด้ านการผลิต
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อกาหนดกฎหมายอาหาร และสอด
คล้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ด้วยการใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ทนั สมัยลดการเกิดมลภาวะทางสิ่ งแวดล้อม รวดเร็ วและ
มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง และเพื่อให้กระบวนการผลิตดาเนิ นการผลิตได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ทางบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทา “นโยบายการผลิต” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ชดั เจนของ
บริ ษทั
 เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งควบคุม ปรับปรุ งและพัฒนาระบบคุณภาพการผลิต
ตามมาตรฐานระบบ ISO 22000:2005 GMP HACCP และ HALAL
 เพิ่ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน โดยการบริ ห ารและพัฒ นาทรั พ ยากรระดับ ปฏิ บัติ ก ารใน
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ด้วยการฝึ กทักษะและความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ในการทางาน โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ตลอดจนส่งเสริ มการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
 เพิ่มประสิ ทธิภาพเครื่ องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยการศึกษาวิเคราะห์เครื่ องจักรอุปกรณ์เครื่ องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
 ควบคุมดูแลการเพิ่มประสิ ทธิภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งป้ องกันและควบคุมการสู ญเสี ยอย่างมีระบบและ
จัดทารายงานอย่างต่อเนื่อง
 จัดให้มีการประชุมปรึ กษาหารื ออย่างมีระบบ เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิ จและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามข้อตกลงที่ทาไว้
 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Objective) ในทุกส่ วนงานของ
การผลิตเพื่อควบคุมการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าเข้าข้าวสาลีเพื่อการผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีภายในประเทศ โดยมีนโยบายและความมุ่งมัน่ ในการ
ผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด เริ่ มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพ การผลิตสิ นค้าด้วยกระบวนการและ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อการส่ งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภัยสู งสุ ดตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการ
สร้ างกระบวนการผลิ ตสิ นค้าที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อมอบสนองต่ อตามความต้อ งการของลูก ค้า และสร้ างความพึ งพอใจ
ของลูกค้า

บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000:2005 ระบบการวิเคราะห์อนั ตราย
และจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System) มาตรฐาน GMP (Good
Manufacturing Practice) การรับรองมาตรฐานเครื่ องหมายฮาลาล ตลอดจนมีการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานโรงงาน
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สี เขียว (Green Industry) ตามโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ สิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าที่ดี
และมีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตอย่างเป็ นระบบ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ และคานึ งถึงความปลอดภัยของลูกค้า
และผูบ้ ริ โภค
การวิจัยพัฒนา และการส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
เนื่องด้วยบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ปรรู ปข้าวสาลีเป็ นแป้ งสาลีเพื่อนามาใช้ในการผลิตอาหารประเภทต่างๆ ทิศทางและแนวโน้ม
การบริ โภคอาหารจึงเป็ นปั จจัยและสิ่ งจาเป็ นที่ผูป้ ระกอบการด้านอาหารต่างๆ จะต้องมีความเข้าใจ และพัฒนาอาหารให้ตรง
ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ มีแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรับโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่ งเป็ น
ผูป้ ระกอบการอาหารนามาคิดค้นวิจยั พัฒนาทั้งด้านสู ตรส่ วนผสม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ตลอดจนการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั 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

การร่ วมพัฒนาระบบการทางาน และการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริ ษทั มีลูกค้าที่ติดต่อเข้าเยีย่ มชมกิจการของบริ ษทั ฯ และเข้ามาสอบทานระบบการบริ หารจัดการและควบคุมคุณภาพ
ในด้านต่างๆ ซึ่ งก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการพัฒนาระบบการทางานระหว่างบริ ษทั ฯ และลูกค้าที่ใกล้ชิด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้จดั ให้ลูกค้าเข้าเยีย่ มชมกิจการและการสอบทานระบบการการบริ หารจัดการและควบคุมคุณภาพ เพื่อทาให้มนั่ ใจได้วา่ สิ นค้า
และบริ การของบริ ษทั ฯ มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยสูงสุด
การสารวจความพึงพอใจลูกค้า
ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินสารวจความพึงพอใจจากการใช้สินค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
ซึ่งบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการผลิตสิ นค้าและการให้บริ การอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่ อง
โดยผลสรุ ปการประเมินระดับความพึงพอใจ ดังนี้
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การร่ วมพัฒนาระบบการทางาน และการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริ ษทั มีลูกค้าที่ติดต่อเข้าเยีย่ มชมกิจการของบริ ษทั ฯ และเข้ามาสอบทานระบบการบริ หารจัดการและควบคุมคุณภาพ
ในด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการพัฒนาระบบการทางานระหว่างบริ ษทั ฯ และลูกค้าที่ใกล้ชิด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้จดั ให้ลูกค้าเข้าเยีย่ มชมกิจการและการสอบทานระบบการการบริ หารจัดการและควบคุมคุณภาพ เพื่อทาให้มนั่ ใจได้วา่ สิ นค้า
และบริ การของบริ ษทั ฯ มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยสูงสุด
รายชื่อบริ ษทั ลูกค้าที่เข้าเยีย่ มชมกิจการในรอบปี 2561
วันที่
ชื่อบริ ษทั
18 มกราคม 2561
บริ ษทั วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จากัด
22 กุมภาพันธ์ 2561
บริ ษทั ฟู้ ด โค้ทติง้ ส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
15 มีนาคม 2561
บริ ษทั บางกอกอินเตอร์ฟดู้ จากัด
5 เมษายน 2561
บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โรงงานมีนบุรี
3 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั มิ๊กซ์มาสเตอร์ จากัด
9 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั ซีพีแรม จากัด (สาขาลาดกระบัง)
30 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั เคอร์รี่ อินกรี เดียนท์ (ไทยแลนด์) จากัด
14 มิถุนายน 2561
บริ ษทั วินแซนด์ อินดัสตรี ส์
27 มิถุนายน 2561
บริ ษทั โชคชัยพิบูล จากัด
11 กรกฎาคม 2561
บริ ษทั นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ ดส์ (ประเทศไทย) จากัด
18 กรกฎาคม 2561
บริ ษทั โบว์แมนอินทรี เดียนส์ (ประเทศไทย) จากัด
25 กรกฎาคม 2561
บริ ษทั นิปปุ่ น (ประเทศไทย) จากัด
9 สิ งหาคม 2561
บริ ษทั อุตสาหกรรมแป้ งไทย จากัด
21 สิ งหาคม 2561
บริ ษทั ไทยนิสชิน เทคโนมิค จากัด
13 กันยายน 2561
บริ ษทั ซินโนวา จากัด
15 กันยายน 2561
บริ ษทั บางกอกอินเตอร์ฟดู้ จากัด
19 กันยายน 2561
บริ ษทั นูทริ กซ์ จากัด (มหาชน)
24 กันยายน 2561
บริ ษทั เพรซิเด้นท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
27 กันยายน 2561
บริ ษทั ซีแอนด์ดบั บลิว อินเตอร์ฟดส์
ู้ จากัด
2 ตุลาคม 2561
บริ ษทั ศรี ฟ้า โปรเซ่นฟู้ ด จากัด
4 ตุลาคม 2561
บริ ษทั ซีเฟรช อินดัสตรี จากัด (มหาชน)
25 ตุลาคม 2561
บริ ษทั อัลเฟสโด เอ็นเตอร์ไพรส์
7 พฤศจิกายน 2561
บริ ษทั คาลบี้ธนาวัจธ์ จากัด
15 พฤศจิกายน 2561
บริ ษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
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จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเท่าเที ยม
และเป็ นธรรมตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดหลักปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับจรรยาบรรณของ
ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ผูเ้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยความซื่ อสัตย์
สุจริ ต และเที่ยงธรรม รวมทั้งให้มีการดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องรับทราบและเข้าใจ รวมถึงยึดถือตามแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของแต่ละคนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เปิ ดเผย โปร่ งใส ซื่ อสัตย์สุจริ ต คานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และ
เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ข้ อพึงปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
1. ต่ อผู้ถือหุ้น
1.1 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันต่อเวลา มีความโปร่ งใสและยุติธรรม
1.2 ระมัดระวังในการปฏิบตั ิการใดๆ อันจะทาให้ผถู ้ ือหุน้ เกิดความสับสนและสาคัญผิดในข้อเท็จจริ งของสารสนเทศ
1.3 ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายให้ได้รับความเป็ นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
1.4 กากับดูแลให้มีการบริ หารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุน้
2. ต่ อลูกค้ า
2.1 ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรม
2.2 ให้บริ การที่เป็ นเลิศด้วยคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ
2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
2.4 รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่
จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2.5 จัดระบบหรื อช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การ และดาเนิ นการแก้ไข
รวมทั้งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ ว
3. ต่ อคู่แข่ งขัน
3.1 ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกามารยาท ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม มีปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันด้วยการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3.2 ดาเนินธุรกิจโดยไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งขัน ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตปราศจากข้อมูลความจริ ง
หรื อซ้ าเติมคู่แข่งขัน
3.3 ดาเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
3.4 ไม่กระทาการละเมิดลิขสิ ทธิ์หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาของคู่แข่งขัน และผูอ้ ื่น
4. ต่ อคู่ค้าและเจ้ าหนี้
4.1 การจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้างจะต้องอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบของบริ ษทั ฯ มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
4.2 หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างที่ขดั กับผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษทั
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4.3 ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้างต้องไม่รับประโยชน์ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมจากคู่คา้ และไม่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ ในกรณี ที่มีการจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้างกับคู่คา้ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องรายงานความสัมพันธ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของสายงานนั้นๆ หรื อรายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อทราบและให้
ความเห็นเป็ นการล่วงหน้า และต้องไม่มีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิ
4.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั ฯ ต้องรายงานความสัมพันธ์ต่อสายการบังคับบัญชาหรื อ
รายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อทราบเป็ นการล่วงหน้า
4.5 เคารพ และดาเนิ นการตามข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรอง และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจ
ของบริ ษทั
4.6 หากพบเหตุที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามข้อตกลง หรื อสัญญาได้ ผูร้ ับผิดชอบต้องรี บรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ทันที
4.7 ต้องให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เป็ นจริ ง ไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนแก่คู่คา้ หรื อเจ้าหนี้
4.8 ต้องรักษาและไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า และ/หรื อข้อมูลความลับทางธุรกิจคู่คา้ เจ้าหนี้ และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยนั้นๆ แล้ว
4.9 พนักงานสามารถรับของขวัญ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญ ซึ่ งมี
มูลค่าเกิ นกว่า 500 บาท ต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ โดยใช้แบบคาขอการให้ /รับของขวัญ และนาส่ งของขวัญดังกล่าว
แก่ส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บสาหรับนาไปเป็ นของรางวัลให้กบั พนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
5. ต่ อพนักงาน
5.1 ให้ความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคนและให้ผลตอบแทนและจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
5.2 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบตั ิ
5.3
มนุษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของพนักงานทุกคน
5.4 ดูแลเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุ ขอนามัย ความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนสวัสดิภาพ
ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานทุกคน
5.5 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นพนักงานในการพัฒนาความรู ้ และให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานตามความสามารถและ
ความเหมาะสมของพนักงานอย่างเป็ นธรรม
5.6 มีประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยเป็ นธรรม
5.7 เปิ ดโอกาสให้มีการเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และส่วนรวม
5.8 ให้สิทธิ กับพนักงานในการเข้า ไปมี ส่ วนร่ ว มในการใช้สิทธิ ท างการเมื อ ง ภายใต้บทบัญญัติแ ห่ งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ โดยบริ ษทั จะไม่ยงุ่ เกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิน้ นั ๆ ของพนักงาน
5.9 สนับสนุนและส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนคานึ งถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรื อส่ วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตน
6. ต่ อทางการและสังคมโดยส่ วนรวม
6.1 ดาเนิ นธุ รกิ จให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อให้การสนับสนุ นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
หรื อดาเนินธุรกิจกับองค์กรและ/หรื อบุคคลที่กระทาผิดต่อกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสังคม
6.2 ให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลที่สามารถเปิ ดเผยได้เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ
6.3 ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของทางการ ส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ตามสมควร
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6.4 ส่ งเสริ มกิ จกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร โดยสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้พนักงาน
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อสังคม และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
7. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7.1 จัดให้มีการควบคุ มดู แลและป้ องกันธุ รกรรมต่างๆ รวมถึ งรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ไม่ให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ พร้อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานทางการที่กากับดูแล
8. การให้ หรือ รับของขวัญ
8.1 เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้ รับ
ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ใน
“นโยบายต่อต้าการนทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”
จรรยาบรรณของกรรมการ
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั
1.2 ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และมีความกล้าในการที่จะแสดงความคิดเห็น
ในสิ่ งที่ถูกต้อง
1.3 ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
1.4 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
1.5 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกับบริ ษทั ฯ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
1.6 ส่งเสริ มให้พนักงานมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการทางาน ตลอดจนมีการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. ต่ อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2.2 กากับดูแลให้มีการบริ หารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้ องกันความเสี ยหายหรื อผลกระทบที่มีตอ่
ผูถ้ ือหุน้
2.3 รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นได้รับการเอาใจใส่ และได้รับการดูแลอย่างเท่า
เทียมกัน
2.4 เปิ ดเผยข้อมูลหรื อรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์
3. ต่ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.1 ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้
ข้อมูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังมิได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3.2 ไม่ดาเนิ นการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ รวมทั้งป้ องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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4. ต่ อชุมชน สังคมและจารีตประเพณี
4.1 ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อสังคมส่วนรวม
4.2 รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และ
ศีลธรรมอันดีงาม
4.3 มีจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
“ผูบ้ ริ หาร” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการขึ้นไป โดยผูบ้ ริ หารต้องพึงปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของพนักงาน
และจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ดว้ ย
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต เป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1.2 พึงเปิ ดเผยสถานภาพทางการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์
1.3 อุทิศตน ความรู ้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ตลอดเวลา
1.4 พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งช่วยส่ งเสริ มภาพพจน์ของบริ ษทั ฯ
เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม
1.5 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามนโยบายหรื อข้อกาหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบตั ิต่อสังคมที่องค์กรกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
1.6 ในกรณี ที่จะให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรื อให้สัมภาษณ์ต่อสื่ อมวลชน หรื อต่อสาธรณชนจะต้องได้รับมอบหมายจาก
บริ ษทั ฯ
2. ต่ อผู้ใต้ บังคับบัญชา
2.1 มีทศั นคติที่ดีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและพึงปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเมตตาและเป็ นธรรม รวมทั้งไม่ใช้
อานาจหน้าที่ในทางมิชอบ
2.2 มีภาวะผูน้ า และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี น่าเชื่อถือแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
2.3 ให้ความรู ้ คาแนะนา และคาปรึ กษาแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทั้งรับฟั งความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเต็มใจและจริ งใจ
2.4 ส่งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มีความมัน่ คงก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
3. ต่ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.1 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ จากตาแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าจะมีเจตนาเพื่อแสวงหาหรื อไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3.2 ไม่ดาเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
4. ต่ อชุมชนและสังคม
4.1 ปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้กรอบศีลธรรมประเพณี อนั ดีงาม
4.2 มีส่วนร่ วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่ วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและ
โอกาสที่เหมาะสม
4.3 ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่ อมเสี ยอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสี ยงขององค์กร เช่น อบายมุข ยา
เสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็ นต้น
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4.4 ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศ และ/หรื อขัด
ต่อศีลธรรมอันดีงาม
4.5 มีจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติ
5. การให้ หรือ รับของขวัญ
5.1 เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้ รับ
ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ใน
“นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”
จรรยาบรรณของพนักงาน
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคาสั่ง และประกาศที่บริ ษทั ฯ
กาหนด
1.3 มีทศั นคติที่ดีตอ่ บริ ษทั ฯ และผูบ้ งั คับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชา
1.4 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ความสามารถอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตาแหน่งหน้าที่การงาน
ด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
1.5 แข่งขันกับบุคคลอื่นหรื อองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ ทางการกาหนดไว้อย่างเป็ นธรรม รวมทั้ง
ไม่ตาหนิติเตียนหรื อกล่าวหาในทางร้ายแก่บุคคลอื่น
1.6 ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั ฯ
1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องจากตาแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ
1.8 ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
1.9 วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
1.10 ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิบตั ิทางจรรยาบรรณที่บริ ษทั ฯ กาหนด และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยง
การกระทาที่ขดั แย้งต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
1.11 ห้ามกระทาการใดๆ ที่เป็ นการจัดหาหรื อจัดให้มีกิจกรรมทางเพศเพื่อให้ได้มาซึ่ งธุรกิจ หรื อเพื่อสนับสนุนหน้าที่
การงาน
1.12 ดูแลความประพฤติของตนและเพื่อนร่ วมงาน ไม่ให้มีพฤติกรรมหรื อการกระทาใดๆ ที่เป็ นลักษณะการคุกคาม
ได้แก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที่มองเห็นได้ และโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ เช่น การเกี้ยวพาราสี
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ทางเพศ หรื อการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกายและวาจา
1.13 พนักงานทุกคนมีหน้าที่สอดส่ องดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของเพื่อนพนักงานทุกระดับ เมื่อพบเหตุที่ส่อไปในทาง
ไม่สุจริ ต ต้องรี บรายงานความผิดปกติน้ นั ต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อแจ้งเบาะแสข้อร้องเรี ยนตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ระบบไว้
1.14 พึงระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนื อจากหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ให้รายงานต่อ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของสายงานนั้นๆ หรื อรายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่ออนุมตั ิ
1.15 พึงระมัดระวังการใช้และสื่ อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อความเสี ยหายและชื่อเสี ยงของ
ษ
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2. ต่ อลูกค้ าและบุคคลภายนอก
2.1 ให้บริ การแก่ลูกค้าโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุ ดบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
มีอธั ยาศัยดี รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า มีจิตสานึ กในหน้าที่การให้บริ การต่อลูกค้า และปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน
2.2 ไม่ให้ความหวังหรื อคามัน่ แก่ลูกค้าในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดที่ตนเองไม่มีอานาจที่จะกระทาการ
2.3 รักษาความลับของลูกค้าและของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัดและไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทาการเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.4 ไม่นาข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่ แก่บุคคลอื่นหรื อนาไปประกอบธุรกิจแข่งกับลูกค้า
2.5 ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สินอื่นใดจากลูกค้าหรื อคู่คา้ ของบริ ษทั นอกเหนื อจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมซึ่ งบริ ษทั
เรี ยกเก็บ
2.6 ในกรณี ที่เกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงานหรื อเกิดปั ญหาเกี่ยวกับลูกค้าให้พนักงานรายงานหรื อปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับชั้น
3. ต่ อผู้บังคับบัญชา
3.1 มีทศั นคติที่ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา
3.2 ไม่กระทาการใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การงาน
4. ต่ อเพือ่ นร่ วมงาน
4.1 ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี มีความจริ งใจ และมีความสามัคคีในหมู่คณะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในทางที่ ช อบและเป็ นประโยชน์ต่ องานของบริ ษทั ฯ ถ่ ายทอดประสบการณ์ ความรู ้ ในการท างานให้เ พื่อ นร่ ว มงานและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามลาดับชั้น
4.2 ไม่นาเรื่ องส่วนตัว หรื อข้อมูลของผูร้ ่ วมงานไปวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางเสื่ อมเสี ย
5. ต่ อชุมชนและสังคม
5.1 ปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้กรอบศีลธรรมประเพณี อนั ดีงาม
5.2 มีส่วนร่ วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่ วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะ
และโอกาสที่เหมาะสม
5.3 ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่ อมเสี ยอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่ อเสี ยงขององค์กร เช่น อบายมุข
ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็ นต้น
5.4 ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศ และ/หรื อขัด
ต่อศีลธรรมอันดีงาม
5.5 มีจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6.1 หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อ
จากการใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นพนักงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
7. การให้ หรือ รับของขวัญ
7.1 เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้ รับ
ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ใน
“นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”
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จรรยาบรรณของส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามจรรยาบรรณของพนักงานอย่างเคร่ งครัด
1.2 สร้างความเชื่อมัน่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีขององค์กร ให้เกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และมี
ผูส้ ่วนได้เสี ย
1.3 รายงานข้อมูลที่ เป็ นประเด็นสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ภาพลักษณ์ หรื อทัศนคติที่ดี ขององค์กรให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที
2. ต่ อผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
2.1 เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ที่จาเป็ นอย่างโปร่ งใส ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และเป็ นธรรมแก่สาธารณะ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
2.3 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ หรื ออาจกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน
2.4 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2.5 ปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นที่ต้ งั
3. ต่ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.1 รักษาความลับของบริ ษทั ฯ และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3.2 หลีกเลี่ยงการรับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินของบริ ษทั ฯ และปฏิบตั ิในการซื้อขายหุน้ ที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
การดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ฯ มุ่ง มัน่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยการสร้ า งคุ ณ ค่า ขององค์ก รร่ วมกับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ ง แวดล้อ ม
ให้เกื้ อกูลเติบโตเคี ยงข้างกันไปอย่างยัง่ ยืน ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ จึ งไม่เพียงให้ความสาคัญกับการบริ หารธุ รกิ จ
เพื่อให้มีผลประกอบการที่ ดีและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กบั ผลิตภัณฑ์ ในทุกย่างก้าวของการดาเนิ น
ธุรกิจบริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม หรื อ Corporate Social Responsibility (CSR)
เป็ นอย่างมากและถือเป็ นเป้ าหมายหลักอันดับต้นๆ ของบริ ษทั โดยบริ ษ ัทฯ ได้วางนโยบายและจัดทาโครงการต่างๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็ นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่ น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชี พ และความมี
สุ ขภาพที่ ดีของชุ มชน ตลอดจนการสื บ สานวัฒ นธรรมความเป็ นไทย โดยประเภทของกิ จ กรรมนั้น จะมี การส่ งเสริ มและ
สนับสนุนกิจกรรม เพื่อสังคม การบริ จาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรมบริ ษทั ฯ จะวางเป้ าหมาย
โดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่ วมกัน เพื่อให้แต่ละกิ จกรรมเกิ ดประสิ ทธิ ผลมากที่ สุด ทั้งนี้
ความสาเร็ จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นจากการบริ จาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยงั เน้นความมีส่วนร่ วมของพนักงานในองค์กร
และความร่ วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่ วมมือของชุมชนอีกด้วย
แนวการดาเนิ นงานภายในองค์กรนั้น บริ ษทั ฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนิ นโครงการต่างๆ โดย
ประกอบไปด้วยบุ คลากรจากหลายหน่ วยงาน เพื่อระดมความคิ ดในการออกแบบโครงการ ซึ่ งจะเป็ นการรวบรวมความคิ ด
การสื่ อสาร และการดาเนินงาน เพื่อกาหนดรู ปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การออกแบบเพื่อกาหนดกิจกรรม เป็ นการกาหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากการ
ดาเนินโครงการนั้นๆ
2. การดาเนินกิจกรรม เป็ นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่ วม และกาหนด
หน่วยงานภายนอกที่จะมีบทบาทร่ วม
3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดาเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้หรื อ
ไม่อย่างไรและสื่ อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็ นส่วนหนึ่งและเป็ นที่ยอมรับของสังคม
โดยบริ ษ ัทฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัทเป็ นไปด้ว ยความรั บผิ ดชอบต่อ สัง คม สิ่ งแวดล้อ ม และกลุ่ม ผูม้ ี ส่ว นได้เ สี ย
(stakeholders) ตามหลักการดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบตั ิของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อนามาเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ
2. การบริ หารจัดการผลกระทบต่อชุมชน
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ดาเนิ นการภารกิ จเพื่อแสวงหาและพัฒนา มี การดาเนิ นงานเพื่อประโยชน์ของชุ มชนและสังคม
โดยให้ความสาคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม ให้ความสาคัญและเคารพในสิ ทธิ มนุษยชนวิถี
ชีวติ ชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่น และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั้งยืน
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ให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน โดยการเข้าไปสื่ อสารกับหลายๆ ส่ วนในชุมชนเพื่อรับทราบ
ปั ญหา บริ หารจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้น มีการติดตามประเมินผล
3.การบริ หารจัดการชุมชนสัมพันธ์
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ดาเนินงานในกิจกรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
โดยมุ่ ง เน้น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด มี ก ารป้ องกัน แก้ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน สัง คม สิ่ ง แวดล้อ ม
ให้ความสาคัญและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน วิถีชีวติ ชุมชน วัฒนธรรม และค่านิยมของท้องถิ่น
4. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้มีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ งครัด อันจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จตาม
เป้ าหมายที่วางไว้ ทั้งได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการ
ควบคุมภายในในการกากับ ดูแล และติดตามการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. การเคารพสิ ทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิต่อแรงงานด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับสิ ทธิมนุษยชน โดยถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความยัง่ ยืน ยึดมัน่ ในการดาเนิ น
ธุรกิจด้วยความความโปร่ งใส เคารพกฎหมายด้านสิ ทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามหลัก
ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยสาคัญขององค์กร และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังนี้
- บริ ษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุ นให้พนักงานใช้สิทธิ ของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตาม
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุ นและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยหมัน
่ ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯเข้าไปมีส่วน
เกี่ ยวข้องกับการล่วงละเมินสิ ทธิ มนุ ษยชน เช่นไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
เป็ นต้น
- ผูบ
้ ริ ห าร และพนักงานทุ ก ระดับ ของบริ ษ ัท ฯ ต้อ งท าความเข้าใจกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้อ งกับหน้า ที่ และความ
รับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
- บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
- บริ ษทั ฯ รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชี วประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทางานฯลฯ ไม่กระทา
การอันล่วงละเมิดโดยเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผูน้ ้ นั
และเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั ฯหรื อตามกฎหมาย
- ส่ งเสริ มให้พนักงานมี ดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชี วิตทางานและชี วิตส่ วนตัว และส่ งเสริ มให้พนักงานมี
โอกาสบาเพ็ญประโยชน์ ทาความดี เพื่อสังคมส่ วนรวมทั้งการปฏิ บตั ิตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่า
เทียม
- จัดให้มีระบบการทางานที่ มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ ทางานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน
เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกร ทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
- จัดให้มีเงื่ อนไขการจ้างงานที่ เป็ นธรรมสาหรั บพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่ าตอบแทนที่ เ หมาะสมตาม
ศักยภาพ
- จัดให้มีการดูแลเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจาปี การทางานล่วงเวลาที่
สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นและสมควร เป็ นต้น
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- ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่อสิ ทธิ ไม่วา่ จะเป็ นทาง
กาย วาจา หรื อการกระทาต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของสิ ทธิของมนุษยชนได้แก่ เชื้อชาติ สี ผิว เพศ ศาสนา ภาษา ความ
เชื่อทางการเมือง หรื อความเชื่ออื่นใด ความบกพร่ อง/พิการทางร่ างกายและจิตใจ หรื อแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ทาให้เดือดร้อน ราคาญใจ และเกิดความเสี ยหาย
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในการปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนให้มีสิทธิ และเสรี ภาพอย่างเท่าเที ยมกัน บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายการจากัดสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานทั้งในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ ความคิดเห็นทางการเมือง รสนิ ยมทางเพศ และประสบการณ์
ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้พนักงาน และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนสามารถแสดงความคิดเห็ นผ่านช่องทางการเสนอแนะของ
บริ ษทั ฯ ได้อย่างอิสระ
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 พนักงานทุกคนจะได้รับการคุ ม้ ครองตามสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในด้านต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมีอคติ
ในเรื่ องเพศ และสภาพของร่ างกายและจิตใจ
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิ ทธิ และข้อบังคับการทางานของบริ ษทั ฯ เคารพ
ในสิ ทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน ไม่มีการจ้างแรงงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่
ดีในการทางาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะอาชี วอนามัย รวมถึงการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริ หารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมต่อ
พนักงานเพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถแข่งขันได้ เช่น การดูแลรักษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี เงินกูย้ มื กรณี ฉุกเฉิ น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มี
ความรู ้ความสามารถ โดยส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมพัฒนาความรู ้อย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์การดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยังเห็นชอบให้ใช้ยทุ ธศาสตร์ ความเป็ นเลิศด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมีเป้ าหมายเพื่อเป็ นองค์กรพลเมืองที่ดีของโลกที่สร้างความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กระบวนการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
รวมถึงสังคม ชุมชน ดังนี้
1. กาหนดให้งาน CSR เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรด้านการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
การกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corpotate Governance)
-วัฒนธรรมการปฏิบตั ิตามและตามกฎหมาย (Compliance & Legitmate Culture)
-ความรับผิดชอบต่อสังคมและชื่อเสี ยงที่ดี (Corporate Social Responsibility and Good Reputation)
2. กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่สร้างความสมดุลระหว่างผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และ
บริ ษทั ฯ กับระยะเวลาในการดาเนิ นโครงการที่ จะก่ อให้เกิ ดผลกระทบนั้นได้ เพื่อให้ยงั ประโยชน์สูงสุ ดทั้งในเรื่ องการใช้
งบประมาณและการสร้างประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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3. ปฏิบตั ิตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน หรื อ Sustainable Development Goals (SDGs) นอกจากการคัดเลือกโครงการ
เพื่อสังคมตามเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้ว รู ปแบบของโครงการยังถูกออกแบบให้สอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน มีการดาเนินงานหรื อเปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินงานในมิติท้ งั 3 ด้านที่มีความครอบคลุมอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุ งกระบวนการ ตลอดจนความต่อเนื่ องในการดาเนิ นงานเพื่อติดตามผลการดาเนิ นงานที่ดี
ยิง่ ขึ้นไปอีก ซึ่งบริ ษทั ฯ จะนาผลการประเมินไปใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการพัฒนาปรับปรุ งต่อไป
โดยรายละเอียดตามโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สาคัญในปี 2561 หน้า 165-179
4. กาหนดเป้ าหมายโครงการ CSR เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึนต่อสังคมและชุมชน (Value
Creation & Social Transformation)
5. ประเมินความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ของโครงการ CSR ซึ่งผลการประเมินความเสี่ ยงไม่อยูใ่ นระดับที่มีนยั สาคัญ
6. ให้ความรู ้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่ วมในแนวคิด/กิจกรรม และแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นความรับผิดชอบต่อ
สังคมกับพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
7. ดาเนินนโยบายการเป็ นพลเมืองโลกที่ดีตามแนวทาง UN Global Compact (UNGC)
บทบาทการเป็ นพลเมืองโลกที่ดี : คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งมัน่ กากับดูแลให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตนเป็ นบรรษัทพลเมือง
โลกที่ดีเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี และส่ งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องตลอดห่ วงโซ่อุปทานได้ยึดถือและปฏิบตั ิตาม เพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ สรุ ปการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยยึดหลัก UNGC ตามพันธะสัญญา 4 ด้าน (ด้านสิ ทธิมนุษยชน ด้านการปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม และด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ) ดังนี้
1. ด้านสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยถือเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความยัง่ ยืน ยึดมัน่ ในการ
ดาเนิ นธุรกิ จด้วยความความโปร่ งใส เคารพกฎหมายด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิ
ตามหลักด้านสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ งเป็ นรากฐานของการพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง ถื อ เป็ นปั จจัยสาคัญ ขององค์กร และเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังนี้
 บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิ ของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบ
ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 สนับสนุ นและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยหมัน
่ ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมินสิ ทธิมนุษยชน เช่นไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงาน
เด็ก เป็ นต้น
 ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กระดับของบริ ษท
ั ฯ ต้องทาความเข้าใจกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
 บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากล
 บริ ษ ัท ฯ รั ก ษาข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของพนัก งาน เช่ น ชี ว ประวัติ ประวัติ สุ ข ภาพ ประวัติ ก ารท างานฯลฯ
ไม่กระทาการอันล่วงละเมิดโดยเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
พนักงานผูน้ ้ นั และเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั ฯหรื อตามกฎหมาย

153

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

 ส่ งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวติ ระหว่างชีวติ ทางานและชี วิตส่ วนตัว และส่ งเสริ มให้พนักงานมี

โอกาสบ าเพ็ญ ประโยชน์ ท าความดี เ พื่ อ สัง คมส่ ว นรวมทั้ง การปฏิ บัติ ต ามหลัก ธรรมของศาสนาต่ า งๆ
อย่างเท่าเทียม
 จัด ให้ มี ร ะบบการท างานที่ มุ่ ง เน้น ความปลอดภัย และสุ ข อนามัยในสถานที่ ท างานอย่า งเหมาะสมตาม
มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกรทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
 จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมสาหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามศักยภาพ
 จัด ให้มีการดู แลเรื่ องสวัสดิ การแก่ พนักงานตามสมควร เช่ น จัด ให้มี วน
ั ลาพักผ่อนประจาปี การทางาน
ล่วงเวลาที่สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นและสมควร เป็ นต้น
 ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่อสิ ทธิ ไม่วา่ จะเป็ น
ทางกาย วาจา หรื อการกระทาต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของสิ ทธิ ของมนุ ษยชนได้แก่ เชื้ อชาติ สี ผิว เพศ ศาสนา
ภาษา ความเชื่ อทางการเมือง หรื อความเชื่ ออื่นใด ความบกพร่ อง/พิการทางร่ างกายและจิ ตใจ หรื อแสดง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทาให้เดือดร้อน ราคาญใจ และเกิดความเสี ยหาย
2. ด้านการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
ไม่มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรื อ แรงงานทาส
และการค้ามนุ ษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ ไม่ถูกต้องดังกล่าว รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับ
อาชี วอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ มีความปลอดภัยสาหรับพนักงาน ผูร้ ับเหมา
และผูม้ าเยีย่ มชมกิจการบริ ษทั ฯ โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ สนับสนุนส่งเสริ มให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กบั ผูพ้ ิการทางจิตใจ เพื่อให้โอกาสผูพ้ ิการ
ได้มีส่วนร่ วมในการเข้าสังคมกับที่ทางาน มีสภาพจิตใจที่ดีและยังมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยมีการประเมินผล
ของโครงการ ดังนี้
1. มีรายงานการปฏิบตั ิงานจากหน่วยงานที่ผพู ้ ิการทางานอยู่ ส่งมาให้ ทุก 6 เดือน
2. ทีมงาน CSR ลงพื้นที่เข้าเยีย่ มผูพ้ ิการเพื่อให้กาลังใจและจัดกิจกรรมส่งเสริ มความสัมพันธ์
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3. ด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้ด าเนิ น การตามแนวปฏิ บัติ ที่ดีด้านสิ่ ง แวดล้อมโดยยึดมาตรฐานสากล และดาเนิ นการมากกว่า ที่
กฎหมายกาหนด ตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม (หน้ า 126, 167-175)
อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ยังได้เลื อกใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสาหรั บการผลิ ตแป้ งสาลีเป็ นเครื่ องจักรของยี่ห้อ บู ลเลอร์
(Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบารุ งเครื่ องจักรอยูเ่ ป็ นประจา รวมถึงมีการจัดทา
ขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่ วนงานไว้อย่างละเอียด เพื่อให้เป็ นไปตามระบบ GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้ งสาลี ของ
บริ ษทั ฯ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่มีน้ าเสี ยจากกระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่ กระทบต่อสังคม มีการดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อมโดยการจัดส่ งแป้ งสาลีให้กบั ลูกค้าด้วยรถเบ้าท์ จัดส่ งแป้ งสาลีดว้ ยรถเบ้าท์เทียบเท่าร้อยละ 30 ของยอดการส่ งแป้ ง
สาลีตลอดปี ซึ่งการส่งแป้ งด้วยรถเบ้าท์น้ ี ช่วยทาให้ไม่มีการนาถุงทอกระสอบมาบรรจุแป้ งสาลี ช่วยลดการผลิตถุงทอกระสอบ
ลดมลภาวะการเกิดขยะ รักษาสภาพสิ่ งแวดล้อม
ในปี 2561 บริ ษทั บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จากัด เข้ามาอบรมให้ความรู ้ เรื่ อง การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในการโม่แป้ ง

จัดอบรมเรื่ อง การปลูกจิตสานึ กการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถ
ตลอดจนการปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมให้กบั พนักงานในองค์กร ได้นาความรู ้ที่ได้รับการจากอบรม
ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิ บัติงาน เสริ มสร้างที มงาน และสร้ างความแข็งแกร่ งในการร่ วมมือการดาเนิ นการด้านการอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อมในองค์กรที่ยงั่ ยืน
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4. ด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการสนับสนุ นให้คู่คา้ พันธมิตร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตระหนักและให้ความสาคัญในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยการสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนดูแลป้ องกันการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในองค์กร
หรื อการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกภาคีเครื อข่ายและสนับสนุนกิ จกรรมต่างๆ ในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่ อง การสร้าง
เครื อข่ายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และสนับสนุนกลุ่มคู่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในการเข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริ ต (CAC) โดยให้ความรู ้ให้แก่กลุ่มลูกค้า และผูร้ ับเหมา และเป็ นสื่ อกลางในการประสานงานกับกลุ่ม คู่คา้ ที่แสดง
เจตนารมณ์ในการเป็ นสมาชิกแนวร่ วม
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากั ด (มหาชน) ได้รับการรั บรองให้เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมโครงการแนวร่ วมของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต เมือ่ วั นที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งถือเป็ นผลงานแห่งความภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง่ และ
บริ ษทั ฯ ยังคงจัดให้มีการสื่ อสารและปลูกฝังจิตสานึกการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
เข้ารับมอบใบประกาศนีบตั ร “การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC)”
โดยรับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร เลขาธิการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective
Action Coalition Against Coruption) เป็ นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
ในรอบปี 2561 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนด้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ หรื อการกระทาที่เข้าข่ายประพฤติ
ไปในทางมิ ชอบของพนัก งานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ ในปี 2561 มี การจัดอบรมให้ค วามรู ้ แก่ พนักงาน
เพื่อปลูกฝังจิตสานึกการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้กบั พนักงานทัว่ ทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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การแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด โดยได้ดาเนิ นธุรกิจ
อย่างถูกต้อง เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย และให้ความสาคัญในเรื่ องความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ จึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถ
รายงาน หรื อให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความผิดปกติในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่างๆ เช่น การทาธุ รกรรม การเงิ น การ
ปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด การปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ ผ่านช่ องทางพิเศษ
ที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั พนักงาน หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล ว่าการรายงานหรื อให้ขอ้ มูลนั้นจะไม่ทาให้ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รับความเดือดร้อนเสี ยหาย บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดกลไกสาหรับคุม้ ครอง และบรรเทาความเดือดร้อนเสี ยหายให้กบั
ผูท้ ี่ได้รายงาน หรื อให้ขอ้ มูลที่ถูกกระทาโดยไม่เป็ นธรรม เช่น ถูกกลัน่ แกล้ง หรื อถูกข่มขู่
กลไกข้างต้นนี้ บริ ษทั ฯ เรี ยกว่า นโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ และจรรยาบรรณบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่ากลไกที่กาหนดไว้น้ ีจะเป็ นประโยชน์อย่างมากกับบริ ษทั ฯ หากมีการนาไปใช้อย่างจริ งจัง ดังนั้นขอให้
ทุกคนทาความเข้าใจ และศึกษาในรายละเอียดพร้อมกับนาไปปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ผูม้ ีสิทธิร้องเรี ยน
1. พนักงานและ / หรื อผูท้ ี่พบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั หรื อจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2. พนักงานที่ถูกกลัน่ แกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรื อถูกเลือก
ปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรี ยนให้ขอ้ มูล หรื อ
จะให้ขอ้ มูลช่วยเหลือในขั้นตอนการสื บสวนสอบสวน หรื อรวบรวมข้อเท็จจริ งให้แก่ผรู ้ ับข้อร้องเรี ยน รวมไปถึง
การฟ้ องร้องดาเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ถอ้ ยคา หรื อการให้ความร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน หรื อคาแนะนาเกี่ยวกับเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
 พนักงาน หรื อผูร้ ้องเรี ยน สามารถยื่นข้อร้องเรี ยนเกี่ ยวกับเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
่ ตามช่องทางที่บริ ษทั ฯ
กาหนด โดยระบุรายละเอี ยดของเรื่ องที่ แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อคาแนะนาเกี่ ยวกับการทุจริ ต
พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 บริ ษท
ั ฯ มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานหรื อผูร้ ้องเรี ยนเข้าถึงได้อย่างมัน่ ใจเมื่อพนักงานหรื อ
ผูร้ ้องเรี ยนต้องการแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเรื่ องการทุจริ ตและคอร์ รัป ชัน่ และการให้คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่ อง
การปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ดังนี้
(1) กล่องรับแสดงความคิดเห็น
(2) Email : vanavit@yahoo.com
(3) จดหมาย โดยระบุชื่อและส่งมายังตามที่อยูต่ ่อไปนี้
คุณสมชัย วนาวิทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
(4) กรณี เร่ งด่วน สามารถโทร 02-017-9999 # 200, 611 เพื่อขอติดต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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กรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ-สกุล ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริ ง หรื อหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดง
ให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริ ษทั ฯ หรื อจรรยาบรรณในการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ทั้ง นี้ การร้ อ งเรี ย นจะถื อ ว่า เป็ นความลับ ที่ สุ ด และผู ้ร้ อ งเรี ย นสามารถร้ อ งเรี ย นได้ม ากกว่า หนึ่ ง ช่ อ งทาง และ
ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผูร้ ้ องเรี ยน กรณี ผูร้ ้ องเรี ยนเปิ ดเผยตนเองจะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถแจ้งผลการดาเนิ นการหรื อ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่ร้องเรี ยนให้ทราบได้
การปกป้ องคุม้ ครองผูท้ ี่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแส
1. บริ ษทั ฯ ให้การคุม้ ครองสิ ทธิของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยเจตนาสุ จริ ต โดยจะปกปิ ดชื่อ -สกุล ที่อยู่
หรื อข้อมูลใดๆ ไว้เป็ นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ น
การเปิ ดเผยตามคาสัง่ โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคาสั่งศาล หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรื อคาสั่งของ
หน่วยงานราชการ
2. ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทาให้เกิดความเสี ยหายกับตนเอง แต่
ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริ ง หรื อหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทาที่
เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ หรื อจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้ผรู ้ ับข้อร้องเรี ยนสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
3. ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษทั ฯ ถื อเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่ จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัย และความ
เสี ยหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่ มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ ผูร้ ับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บ
รักษาข้อมูลที่ได้รับรู ้ไว้ในชั้นความลับสู งสุ ด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่ าฝื นถือเป็ นการกระทาผิดวินยั
4. กรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือนร้อนเสี ยหาย ผูร้ ้องเรี ยนสามารถ
ร้องขอให้บริ ษทั ฯ กาหนดมาตรการคุม้ ครองที่ เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษทั ฯ อาจกาหนดมาตรการคุม้ ครองโดย
ผูร้ ้องเรี ยนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี ยหายหรื อความไม่ปลอดภัย
5. พนักงานที่ ปฏิ บตั ิต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ ไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิ บตั ิดว้ ยวิธีการที่ ไม่เหมาะสม หรื อก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรี ยน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรี ยนหรื อ
เบาะแสเกี่ยวกับกับทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้ องร้องดาเนินคดี เป็ นพยานให้ถอ้ ยคา หรื อให้ความ
ร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่ วยงานของรัฐ ถือเป็ นการกระทาความผิดวินัยที่ตอ้ งได้รับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษ
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หากการกระทานั้นถือเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมาย
6. ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หายจะได้รั บ การบรรเทาความเสี ย หายด้วยวิธีการหรื อ กระบวนการที่ มี ค วาม
เหมาะสมและเป็ นธรรม
7. ผูใ้ ดที่ กระทาการตอบโต้หรื อคุ ม คามผูใ้ ห้เบาะแสจะถู กดาเนิ น การอย่างเหมาะสม รวมทั้งถู กดาเนิ นคดี ตาม
กฎหมาย
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8. การดาเนิ นงานตามแนวทาง ISO 22000:2005 บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความรับผิดชอบ
เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่น ต่ อ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย และภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข องบริ ษ ัท ฯ สามารถสรุ ป การด าเนิ น งานที่ ส าคัญ ในปี 2561
ตามแนวทางของ ISO 22000:2005 และตามกรอบแนวทางการนาเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Guidelines for
Social Responsibility) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษ ัทฯ ด าเนิ น งานตามนโยบายการกากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดีข องบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ ง ครั ด และพัฒนาอย่า งต่ อเนื่ อ ง
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (หน้ า 93-149)
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ ต่อการดาเนิ นธุรกิจให้มีความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนด้วย
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิ บตั ิตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนาไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิ บัติงานต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กภาคส่ วน ซึ่ งได้มีประกาศและสื่ อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ ไว้ใน
เว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.tmill.co.th)
กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกระดับของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิ บัติตามนโยบายการกากับดู แล
กิจการที่กาหนด ฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเผยแพร่ ความรู ้ สร้างความเข้าใจ และส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับยึดถือ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการอย่างจริ งจัง ต่อเนื่ อง สร้างให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบตั ิงาน
และให้มีการทบทวนทุกปี เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังมีรายละเอียดในนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี /จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั (หน้ า 118-149)
3. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ฯ มีการดาเนินงานอย่างจริ งจัง ดังมีรายละเอียดในเรื่ องการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (หน้ า 156-158)
4. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ เคารพและสนับสนุนการปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล UN Global Compact (UNGC)
ในการไม่เลือกปฏิบตั ิดว้ ยสาเหตุอนั เนื่องมาจากความเหมือนหรื อความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ รวมถึงเคารพสิ ทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล และคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีการปฏิ บตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ยึดตามหลักสากล UN Global Compact (UNGC) โดยจัดให้มี
กระบวนการทางานที่ มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทางานอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูน
ทักษะของพนักงานอย่างสม่าเสมอตามโครงการวางแผนพัฒนารายบุคคล มีการใช้ระบบการประเมินผลที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
เป็ นธรรม และมีการดูแลปรับปรุ งในเรื่ องสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม รวมถึงการประเมินผลการมีส่วนร่ วม
และความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรเพื่อการพัฒนาต่อไป
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6. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริ ษทั ฯ ได้วางแผนกลยุทธ์บริ หารจัดการช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยคานึ งถึง
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และให้ความสาคัญในด้านความพึงพอใจของลูกค้า โดยมุ่งเน้นตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้อยูใ่ นระดับสูงสุด อีกทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ที่สาคัญ
ให้พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
(รายละเอียดในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สาคัญในปี 2561 (หน้ า 165-179 )
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โครงการเพือ่ สังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมภิบาลตามข้อตกลงแห่ งสหประชาชาติ หรื อ UN Global Compact
ที่มุ่งเน้น ความซื่อสัตย์ โปร่ งใส ควบคู่กบั การรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และสิ ทธิ มนุษยชน เพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนของโลก 17 ประการ (Sustainable Development Goals) ซึ่ งเป้ าหมายดังกล่าวถูกผูกโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และกาหนดอยูใ่ นรัฐธรรมนูญตามมาตรา 65 ที่กาหนดให้ยทุ ธศาสตร์ ตอ้ ง
มีการบรรจุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเข้าไปด้วย บริ ษทั ฯ จึงเชื่อมัน่ ว่าองค์กรที่ มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อความยัง่ ยืนและดาเนิ น
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบเท่านั้นที่จะเติบโตสู่ความเป็ นผูน้ าแห่งอนาคตได้
บริ ษทั ฯ ได้แสดงถึ งตัว อย่างการดาเนิ นโครงการเพื่อสังคมในปี 2561 ที่ ตอบสนองเป้ าหมาย SDG 17 ข้อ และ
สอดคล้องกับบางส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
ประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
โครงการของ
และยุทธศาสตร์ 20 ปี
GOALS-SDGs
TMILL
(1) ความเหลือมล้ าคนจนกับคนรวย
-โครงการมอบทุนการศึกษาเรี ยนดี
(Ref TDRI)
แต่ยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
-โครงการเทกระจาด
เสริ มสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม
(2) อันดับการท้องก่อนวัยอันควร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริ มสร้างศักยภาพคน
(3) ภู มิ อ ากาศเปลี่ ย นแปลงที่ ส่ ง ผลต่ อ
การเกิดโรคระบาด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมัน่ คง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริ มสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม
(4) ค่านิยมทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริ มสร้างศักยภาพคน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการสร้ า งโอกาส
ความเสมอภาคและเท่ า เที ย มกัน ทาง
สังคม
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ประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้
และยุทธศาสตร์ 20 ปี
(5) สิ ทธิการรักษาพยาบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริ มสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
(6) ค่าครองชีพ ค่าจ้างไม่สมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริ มสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
(7) ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและการ
ป้ องกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมัน่ คง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
(8) ภัยแล้งกับความต้องกาสิ นค้า
ทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมัน่ คง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS-SDGs

โครงการของ
TMILL
-

-โครงการให้ โ อกาสผู ้พิ ก ารได้มี ส่ ว น
ร่ วมในการเข้าสังคมกับที่ทางาน

-

-
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ประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้
และยุทธศาสตร์ 20 ปี
(9) การส่ ง เสริ มการใช้ พ้ื น ที่ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒ นาระบบการบริ หารจั ด การ
ภาครัฐ
(10) พื้นที่ประมงชายฝั่งกับอุทกภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
(11) การส่ งเสริ มแหล่งท่องเที่ ยวในมิ ติ
ต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
(12) ประเทศไทยประตูสู่โลกใบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมัน่ คง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
(13) แหล่งพลังงานใหม่จากการจัดการ
ขยะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

รายงานประจาปี 2561

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS-SDGs

โครงการของ
TMILL
-

-

-

-

-
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ประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้
และยุทธศาสตร์ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
(14) ความปลอดภัย ในชี วิ ต กับ พื้ น ที่
จัดการขยะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม

รายงานประจาปี 2561

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS-SDGs

โครงการของ
TMILL

-

เป้ าหมาย 17 ประการ ตามหลัก SDGs
1. ขจัดความยากจน
10.ลดความเลื่อมล้ า
2. ขจัดความหิ วโหย
11.เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยัง่ ยืน
3. การมีสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี
12.แผนการบริ โภคและการผลิตที่ยงั่ ยืน
4. การศึกษาที่เท่าเทียม
13.การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. ความเท่าเทียมทางเพศ
14.การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
6. การจัดการน้ าและสุขาภิบาล
15.การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
16.สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
8.การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางธุรกิจ
17.ความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
9.อุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
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โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สาคัญในปี 2561
ด้านเศรษฐกิจ
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการดาเนินการผลิตที่เป็ นเลิศ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตอย่างต่อเนื่ อง และมีเสถียรภาพ รวมถึง
การบริ หารจัดการต้นทุนการผลิต ตลอดจนการวางแผนการผลิตที่ มีความยืดหยุน่ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
คานึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมโดยรอบ รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญของการปฏิบตั ิงานให้กบั พนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการพลังงาน โดยการดาเนิน “โครงการประหยัดพลังงานและการลดค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจก” โดยมีเป้ าหมาย “บรรเทาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ลดการใช้ทรั พยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ”
เพื่อส่งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
แนวทางการบริ หารจัดการ
บริ ษทั ฯ ตระหนักดี กว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นต้นทุนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ
และพัฒนาสังคม บริ ษทั ฯจึ งไม่หยุดนิ่ งในการประเมิน และปรับปรุ งต่อยอด และพัฒนาการดาเนิ นงานเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยร่ วมมือกันทั้งองค์กร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน
โดยมีคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน คณะทางานด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีผบู ้ ริ หารสู งสุ ดเป็ นประธานคณะทางาน
ทาหน้าที่กากับดูแลและบริ หารงานตามนโยบาย มาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ คือการลดใช้ทรัพยากรไฟฟ้ า
ควบคู่ไปกับการบรรเทามลภาวะโลกร้อนหรื อการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป้ าหมายปี 2561
ดาเนิ นมาตรการลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าในปี 2561 โดยคิดเป็ นร้อยละที่ ลดลงของพลังงานไฟฟ้ าในปี 2560 เท่ากับ
2.50% เพื่อลดค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตามการลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าที่ ใช้จริ ง โดยการปรั บปรุ งและพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เช่น การลดจุดรั่วไหลของระบบอัดอากาศ 35 จุด การเปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้ า High Sodium เป็ นหลอด LED 42 จุด เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้ าใหม่ และลดแรงดันลมจาก 9 บาร์ เป็ น 8.5 บาร์ เป็ นต้น
ผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ฯสามารถลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า โดยคิดเป็ นร้อยละที่ลดลงของปริ มาณพลังงานปี 2560 ที่ใช้เดิม 2.50% โดยลด
ควบคู่ไปกับการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก อันเนื่ องมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่ องในการดาเนิ นโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้ า
ในบริ ษทั ฯ โดยมีผลการดาเนินงาน (หน้ า 172-175)
ด้ านการบริ หารห่ วงโซ่ อุปทาน : มุ่งเน้นการปรับปรุ งเครื่ องมือที่ใช้ในการวางแผนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งและ
สามารถวิเคราะห์ผลการผลิตได้แม่นยามากขึ้น โดยการดาเนิน “โครงการติดตั้งหุ่นยนต์จดั เรี ยงกระสอบแป้ งลงบนพาเลท”
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 โครงการติดตั้งหุ่นยนต์ จดั เรียงกระสอบแป้ งลงบนพาเลท
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการติดตั้งหุ่ นยนต์จดั เรี ยงกระสอบแป้ งลงบนพาเลท” (Pallettizer And Robot Automation
Systems) เพื่อลดการใช้แรงงาน
รู ปแบบการจัดเรี ยงสิ นค้าแบบเก่า
ใช้แรงงานในการจัดเรี ยงสิ นค้าจานวน 4 คน/กะ

รู ปแบบการจัดเรี ยงสิ นค้าแบบใหม่
ไม่ใช้แรงงานในการจัดเรี ยงสิ นค้าจานวน

ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากโครงการ Pallettizer And Robot Automation Systems
1. ลดการใช้แรงงานการจัดเรี ยงสินค้า (จากเดิม 4 คน/กะ เป็ น ไม่ใช้แรงงาน)
2. ลดค่าใช้จ่ายการจัดเรี ยงสิ นค้าได้ 1,390,185 บาท/ปี
3. ควบคุมการจัดเรี ยงสิ นค้าได้ถูกต้องตามหลัก GMP
เปรียบเทียบค่ าใช้ จ่ายในการจัดเรียงสินค้ า 2 แบบ
เป้ าหมายการจัดเรี ยงสิ นค้า 3,510,000 กระสอบ/ปี
แบบที่1 (เก่า) แรงงาน 4 คน
- ค่าจ้างผูร้ ับเหมา 3,510,000 x 0.5 = 1,755,000 บาท/ปี
- ค่าพลังงานไฟฟ้ า = 43,945 บาท/ปี
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,798,945 บาท/ปี

คานวนจุดคุ้มทุน
จุดคุม้ ทุน = งบลงทุน / ค่าใช้จ่ายที่ลดลง
จุดคุม้ ทุน = 5,395,000 / 1,390,185
= 3.9 ปี
*อายุการใช้งานเครื่ องจักร 10 ปี
แบบที่2 (ใหม่) Automation
- ค่าพลังงานไฟฟ้ า = 175,500 บาท/ปี
- ค่าบารุ งรักษา = 233,260 บาท/ปี
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 408,760 บาท/ปี

ลดค่ าใช้ จ่ายได้ 1,798,945 – 408,760 = 1,390,185 บาท/ปี
*เป้ าหมายการจัดเรียงคิดจาก 65% กาลังการผลิต
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ด้ านการขายและการตลาด : มุง่ เน้นการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานเชิงพาณิ ชย์ และสร้างกาไรส่วนเพิ่มจากการ
ดาเนิ นงานปกติ พัฒนาศักยภาพของทีมงานให้มีความมุ่งมัน่ ที่จะแสวงหาแนวทางสร้างผลกาไรด้วยการระดมสมองเพื่อสร้าง
จิตสานึ กถึงความเป็ นเจ้าของ เพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงานระหว่างหน่ วยงานและทางานร่ วมกันเป็ นที ม เพื่อ
บรรลุเป้ าหมายตามแผนงานที่กาหนด
ด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ าง : มุ่งเน้นการบริ หารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและงานบริ การ รวมถึงการสร้างเสริ มปรับปรุ งสมรรถะ
งานจัดซื้ อให้มีทศั นคติและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการต่อรอง โดยคานึ งถึงจริ ยธรรม ความ
โปร่ งใส และความเป็ นธรรมในการดาเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยทาให้ตน้ ทุนในการจัดซื้อสิ นค้าและบริ การต่างๆ ลดลง
ด้ านการบริ หารทรั พยากรบุคคล : มุ่งเน้นบริ หารจัดการงานทรัพยากรบุคคลให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ส่ งเสริ มให้
พนักงานแสดงศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด สามารถรับผิดชอบงานของตนเองได้มากขึ้น การลดปริ มาณการรับพนักงานใหม่

ด้านการพัฒนาสังคม
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ สนับสนุนส่งเสริ มให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กบั ผูพ้ ิการทางจิตใจ เพื่อให้โอกาสผูพ้ ิการ
ได้มีส่วนร่ วมในการเข้าสังคมกับที่ทางาน มีสภาพจิตใจที่ดีและยังมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยมีการประเมินผล
ของโครงการ ดังนี้
1. มีรายงานการปฏิบตั ิงานจากหน่วยงานที่ผพู ้ ิการทางานอยู่ ส่งมาให้ ทุก 6 เดือน
2. ทีมงาน CSR ลงพื้นที่เข้าเยีย่ มผูพ้ ิการเพื่อให้กาลังใจและจัดกิจกรรมส่งเสริ มความสัมพันธ์

ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการผนังกาแพงลดมลพิษทางเสี ยงต่ อชุมชน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางเสี ยงที่ เกิ ดขึ้นจากกิ จกรรมการผลิตของ
บริ ษทั ฯ ที่มีผลการะทบต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของชาวชุมชน จึ งได้ก่อสร้างผนังกาแพงลดเสี ยงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็ น
ตัวช่วยในการลดระดับความดังของเสี ยงที่เกิดจากการทากิจกรรมการผลิตของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็ น
ส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวติ ของชาวชุมชนได้ ซึ่งผลจากการก่อสร้างผนังลดเสี ยง ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวัดผลค่าของเสี ยงที่เกิด
จากกิ จกรรมการผลิตเป็ นประจาทุกปี โดยบริ ษทั เอกชนที่ มีความน่ าเชื่ อถือ และเป็ นหน่ วยงานที่ ข้ ึ นทะเบี ยนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมระดับของเสี ยงจากกิ จกรรมการผลิต ไม่ให้เกิ นค่ามาตรฐานที่ กฎหมายควบคุม
มลพิษกาหนด และเพื่อเป็ นการเตรี ยมการแก้ไขป้ องกันปั ญหาเสี ยงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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การจัดการมลพิษทางเสียง
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางเสี ยงที่ เกิ ดขึ้นจากกิ จกรรมการผลิตของ
บริ ษทั ฯ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ประจาวันของพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้มีมาตรการในการจัดทาผนังกั้นเสี ยง โดยมุ่งเน้นให้
เป็ นตัวช่วยในการลดระดับความดังของเสี ยงที่เกิดขึ้น โดยทางบริ ษทั ฯได้มีมาตรการเฝ้ าระวัง ตรวจติดตามและตรวจวัดคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมประจาปี และใช้เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนดเป็ นเป้ าหมายในการดาเนินมาตรการที่สาคัญ ดังต่อไปนี้

1.1 มาตรการจัดทาผนังกั้นเสี ยง เพื่อแก้ไขปั ญหามลพิษทางเสี ยงที่แหล่งกาเนิด

1.2 ตรวจติดตามและตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไปและระดับเสี ยงรบกวน
ตรวจวัดระดับเสียงทัว่ ไป : วิธีวเิ คราะห์ Integrated Sound Level Meter
ผลการตรวจวัด
ดัชนี้ที่ตรวจวัด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
Leq 24 hrs.

Lmax

Leq 24 hrs.

Lmax

Leq 24 hrs.

Lmax

Leq 24 hrs.

Lmax

มาตรฐาน

60.25

93.5

58.8

91.25

56.5

81.2

≤ 70

≤ 115

*ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดค่ าระดับเสี ยงการรบกวนและระดับเสี ยงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
*เอกสารอ้ างอิงเล่ มรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ประจาปี 2559-2561

2561
Lmax

2560

Leq 24 hrs.

2559
0

50

100
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สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทัว่ ไป
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไป พบว่าในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลังที่ ตรวจวัดระดับเสี ยงดังเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง และระดับ
เสี ยงดังสู งสุ ดอยูใ่ นเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดค่าระดับเสี ยงการรบกวนและ
ระดับเสี ยงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
ตรวจวัดเสียงรบกวน : วิธีวเิ คราะห์ Integrated Sound Level Meter
ผลการตรวจวัด
ดัชนี้ที่ตรวจวัด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
กลางวัน

กลางคืน

กลางวัน

กลางคืน

8.2

5.7

7.6

4.7

6.1

กลางคืน

กลางคืน

5.3

กลางวัน

กลางวัน

มาตรฐาน

≤ 10

*ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดค่ าระดับเสี ยงการรบกวนและระดับเสี ยงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
*เอกสารอ้ างอิงเล่ มรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ประจาปี 2559-2561

2561
2560
2559
0

5

10

สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไป พบว่า ในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลังที่ตรวจวัดมีค่าการรบกวนของเสี ยงอยูใ่ นเกณฑ์ที่
มาตรฐานกาหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดค่าระดับเสี ยงการรบกวนและระดับเสี ยงที่ เกิ ดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งกาหนดให้ค่าการรบกวนของเสี ยงต่ากว่า 10 เดซิเบล (เอ)
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 โครงการแผงกั้นฝุ่ นโหลดข้ าวเรือเบ้ าท์
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางฝุ่ นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ ที่มีผลกระทบ
ต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของชาวชุ มชนด้านหลังไซโล เฟส 2 โดยมี ความเป็ นห่ วงถึ งสุ ขภาพระบบทางเดิ นหายใจของ
พนักงานและชาวชุมชน จึ งได้จดั สร้างแผงกั้นฝุ่ น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็ นตัวป้ องกันฝุ่ นละอองที่ เกิ ดจากการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของ
บริ ษทั ฯ ให้เจือจางลดลง และเพื่อให้กิจกรรมการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวติ ของชาวชุมชนได้
ผลจากการจัดสร้างแผงกั้นฝุ่ นละออง ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศที่เกิดจาก
การรับข้าวเรื อเบ้าท์เป็ นประจาทุกปี โดยบริ ษทั เอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นหน่วยงานที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตต
สาหกรรม และมีการตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่ นละอองที่สภาพหน้างานจริ ง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวัง
และควบคุมไม่ให้กิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบ้าท์ของบริ ษทั ฯ มีความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศเกิ นค่ามาตรฐานที่
กฎหมายควบคุมมลพิษกาหนด เพื่อการบริ หารจัดการ ดูแล และปกป้ องด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัดการมลพิษทางอากาศ
จากกระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านฝุ่ น ซึ่งมาจากกิจกรรมการรับข้าวของเรื อเบ๊าท์
โดยผ่านการตักข้าวเข้าสู่ สายพานลาเลียง หรื อกระบวนการผลิตในโรงงานบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจัดการปั ญหาเรื่ องฝุ่ นตาม
ประเภทของแหล่งที่มา โดยมีมาตรการบรรเทาฝุ่ นที่สาคัญ ดังนี้

จัดทาโครงแสลนกั้นฝุ่ นช่วงรับข้าว เพื่อป้ องกันและเป็ นกาแพงกั้นฝุ่ นไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ขา้ งเคียง

ตรวจสอบรอยรั่ว จุดรั่วของฝุ่ น ตามสายพานลาเลียง รวมถึงสถานที่จดั เก็บวัตถุดิบ

 ตรวจติดตามและตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป
วิธีวเิ คราะห์ High-Volume Air Sampler Gravimetric Method
ผลการตรวจวัด
ดัชนีที่ตรวจวัด
หน่วยวัด
ปี 2559
ปี 2560
ฝุ่ นละอองรวม (TSP)
มก./ลบ.ม.
0.065
0.090

ปี 2561
0.113

มาตรฐาน
≤ 0.33

*ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
*เอกสารอ้ างอิงเล่ มรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ประจาปี 2559-2561
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TSP)
2561

0.113

2560

2559

0.09
2560

2559

0.065
2561
0

0.1

0.2

0.3

0.4

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป พบว่า มีค่าความเข้มฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในปี 2559 เท่ากับ 0.065
มก./ลบ.ม. ปี 2560 เท่ากับ 0.09 มก./ลบ.ม. และปี 2561 เท่ากับ 0.113 มก./ลบ.ม. ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ต่ากว่ามาตรฐาน เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

รตร จ ด ุณภ พอ
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 โครงการประหยัดพลังงานและการลดค่ าปริมาณการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
การบรรเทาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
วิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นับวันยิ่งทวีความรุ นแรงและเกิ ดขึ้นบ่อยครั้ง
ซึ่ งสามารถส่ งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชี วิตของคนในสังคม ตลอดจนความต่อเนื่ องในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงพยายามดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมตลอดกระบวนการและดาเนิ นกิจกรรม
การผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบ โดยมีเป้ าหมาย “บรรเทาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ลดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ” เพื่อส่งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
แนวทางการบริ หารจัดการ
บริ ษทั ฯ ตระหนักดี กว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นต้นทุนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จและ
พัฒนาสังคม บริ ษทั ฯจึงไม่หยุดนิ่ งในการประเมิน และปรับปรุ งต่อยอด และพัฒนาการดาเนิ นงานเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่าง
จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยร่ วมมือกันทั้งองค์กร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน โดยมี
คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน คณะทางานด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีผูบ้ ริ หารสู งสุ ดเป็ นประธานคณะทางาน ทา
หน้าที่ กากับดูแลและบริ หารงานตามนโยบาย มาตรฐานที่ กาหนดไว้ โดยเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ คือการลดใช้ทรัพยากรไฟฟ้ า
ควบคู่ไปกับการบรรเทามลภาวะโลกร้อนหรื อการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป้ าหมายปี 2561
ดาเนินมาตรการลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าในปี 2561 โดยคิดเป็ นร้อยละที่ลดลงของพลังงานไฟฟ้ าในปี 2560 เท่ากับ 2.50%
เพื่อลดค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตามการลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าที่ใช้จริ ง โดยการปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
การใช้พลังงานไฟฟ้ าให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เช่น การลดจุดรั่วไหลของระบบอัดอากาศ 35 จุด การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ า High
Sodium เป็ นหลอด LED 42 จุด เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้ าใหม่ และลดแรงดันลมจาก 9 บาร์ เป็ น 8.5 บาร์ เป็ นต้น
ผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ฯสามารถลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า โดยคิดเป็ นร้อยละที่ ลดลงของปริ มาณพลังงานปี 2560 ที่ใช้เดิม 2.50% โดยลด
ควบคู่ไปกับการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก อันเนื่ องมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่ องในการดาเนิ นโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้ า
ในบริ ษทั ฯ โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผลการประหยัดพลังงานตามมาตรการลดพลังงาน ปี 2561
กิโลวัตต์ /ปี

เป้ าหมายร้ อยละทีล่ ดลง
ของปริมาณพลังงาน
ปี 2561

ผลร้ อยละเกิดขึน้ จริง
ปี 2561

ทีป่ ระหยัดได้

1. ลดรอยรั่วของระบบอัดอากาศ
ทั้งระบบ 35 จุด

2.0

0.71

59,470.80

215,878.99

2. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ าเป็ นหลอด LED
จานวน 42 หลอด

0.10

0.54

44,906.40

162,951.77

มาตรการลดพลังงานปี 2561
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รายงานประจาปี 2561
กิโลวัตต์ /ปี

เป้ าหมายร้ อยละทีล่ ดลง
ของปริมาณพลังงาน
ปี 2561

ผลร้ อยละเกิดขึน้ จริง
ปี 2561

ทีป่ ระหยัดได้

3. เปลี่ยนมอเตอร์ FAN ชั้น 6
ขนาด 110 kW ใหม่และให้เป็ น
มอเตอร์คุณภาพสูง

0.10

0.70

58,794.90

213,348.93

4. ลดแรงดันลม จากเดิมใช้ 9.0 บาร์
เหลือ 8.5 บาร์

0.30

0.55

46,425.90

168,526.01

2.50

2.50

209,575.00

760,484.41

มาตรการลดพลังงานปี 2561

รวม

ผลเปรี ยบเทียบงานการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561
ผลการเปรี ยบเทียบเป็ นหน่วยพลังงานของปี 2561 ที่ประหยัดได้ทียบกับการใช้พลังงาน ปี 2560
การใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมปี 2560 8,383,000 kWh/ปี
การใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมปี 2561 8,807,000 kWh/ปี รวม 2 ปี 17,190,000 kWh
ผลการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมทั้ง 4 มาตรการลดพลังงาน
 สามารถประหยัดได้ 209,575 kWh/ปี คิดเป็ นเงินได้ 760,484.41 บาท/ปี
(ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาท/kW) คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ได้ตามเป้ าหมายที่ต้งั ใว้ ร้อยละ 2.5
กราฟผลเปรี ยบเทียบการใช้พลังงาน ปี 2560 และ ปี 2561

สรุ ปผลงานการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561
สรุ ปผลที่ผลิตได้จริ งตามกาลังการผลิต
การใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมปี 2560 8,383,000 kWh/ปี
การใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมปี 2561 8,807,000 kWh/ปี รวม 2 ปี 17,190,000 kWh
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ผลการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมทั้ง 4 มาตรการลดพลังงาน
 สามาถรประหยัดไฟฟ้ าได้ 424,000 kWh/ปี คิดเป็ นเงินได้ 1,581,520 บาท/ปี
(ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาท/kW) คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ได้ตามเป้ าหมายที่ต้งั ใว้ ร้อยละ 2.5
กราฟเปรี ยบเทียบพลังงานต่อการผลิตแป้ งสาลี kW/ton ระหว่างปี 2561 กับปี 2560

ตารางแสดงข้อมูลการประหยัดพลังงานและการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ในปี 2559 – 2561
พลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ ค่ าพลังงานทีล่ ดได้
(กิโลวัตต์ /ชั่วโมง)
(กิโลวัตต์ /ชั่วโมง)
2559
8,491,000
577,483.64
2560
8,383,000
226,459.44
2561
8,807,000
209,598.00
*ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานพลังงานประจาปี 2559 – 2561
ปี

เป้ าหมาย
ทีต่ ้งั ไว้
2.00%
2.04%
2.50%

เป้ าหมาย
ทีท่ าได้
7.42%
2.67%
2.50%

การปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
(ตัน/คาร์ บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ า)
411.88
406.65
508.82

ตารางคานวณการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก ประจาปี 2561
คานวณจากปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า
(ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ เที ยบเท่ า)
การปล่ อยก๊ าซเรือน
ปริมาณ
ค่ าแฟคเตอร์
การปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
เดือน
กระจก
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (kgCO2e/หน่ วย)
(TonCO2e/หน่ วย)
(kgCO2e/หน่ วย)
มกราคม

786,000

0.6933

544,933.80

544.93

กุมภาพันธ์

670,000

0.6933

464,511.00

464.51

มีนาคม

829,000

0.6933

574,745.70

574.75

เมษายน

675,000

0.6933

467,977.50

467.98

พฤษภาคม

775,000

0.6933

537,307.50

537.31
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ตารางคานวณการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก ประจาปี 2561
คานวณจากปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า
(ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ เที ยบเท่ า)
การปล่ อยก๊ าซเรือน
ปริมาณ
ค่ าแฟคเตอร์
การปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
เดือน
กระจก
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (kgCO2e/หน่ วย)
(TonCO2e/หน่ วย)
(kgCO2e/หน่ วย)
805,000
0.6933
558,106.50
558.11
มิถุนายน
กรกฎาคม

679,000

0.6933

470,750.70

470.75

สิ งหาคม

737,000

0.6933

510,962.10

510.96

กันยายน

722,000

0.6933

500,562.60

500.56

ตุลาคม

715,000

0.6933

495,709.50

495.71

พฤศจิกายน

757,000

0.6933

524,828.10

524.83

ธันวาคม

657,000

0.6933

455,498.10

455.50

รวม/Total

8,807,000

6,105,893.10

6,105.89

เฉลี่ย/AVG

733,917

508,824.43

508.82

ค่ าพลังงานไฟฟ้าทีล่ ดได้ ในปี 2561
มาตรการที่ 1

59,470.80

กิโลวัตต์/ชัว่ โมง

มาตรการที่ 2

44,906.40

กิโลวัตต์/ชัว่ โมง

มาตรการที่ 3

58,794.90

กิโลวัตต์/ชัว่ โมง

มาตรการที่ 4

46,425.90

กิโลวัตต์/ชัว่ โมง

209,598.00

ปี 2561 เป้ าหมายอนุรักษ์พลังงาน 2.50%
สามารถลดได้ เท่ากับ

สรุปผลเป้ าหมาย
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โครงการการใช้ ทรัพยากรนา้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในการผลิตแป้ งสาลี ซึ่ งไม่ได้ใช้น้ าเป็ นปั จจัยหลักในการผลิต แต่ทางบริ ษทั
ได้ให้ความสาคัญอันเนื่องมาจากทรัพยากรน้ าเป็ นความต้องการพื้นฐานในการดารงชีวิตของชุมชนและประชากรในสังคมหรื อ
พื้นที่ขา้ งเคียง เช่นเดียวกันกับการบริ หารจัดการน้ าทิ้งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่บริ ษทั ฯ จะต้องมีการดูแล ควบคุม
จัดการกับน้ าทิ้งให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข หรื อตามกฎหมายท้องถิ่น เพื่อลดความขัดแย้งและการเข้าถึงทรัพยากรน้ าที่ตอ้ ง
ใช้ร่วมกันในสังคม และเป็ นสิ่ งที่ จะแสดงให้เห็นถึงการดาเนิ นงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบกิ จการ
ในภาคอุตสาหกรรม


โครงการการใช้ ทรัพยากร
บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มให้พนักงานลดปริ มาณขยะภายใต้แนวคิด 3 Rs ดังนี้
 Reduce เป็ นการลดปริ มาณขยะที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเลือกใช้สินค้าที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีขนาดใหญ่แทนสิ นค้าที่ มี
บรรจุภณั ฑ์ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็ นต้น
 Reuse เป็ นการนามาใช้ใหม่หรื อเป็ นการใช้ซ้ า เช่น การนาบรรจุภณ
ั ฑ์มาใช้ใส่ บรรจุเครื่ องใช้หรื อสิ่ งของต่าง ๆ
การนาถุงกระดาษหรื อถุงพลาสติกมาใช้ซ้ า การใช้กระดาษพิมพ์ท้ งั สองหน้า การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน เป็ นต้น
 Recycle เป็ นการนาขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยให้มีการคัดแยกและรวบรวมขยะในสานักงานที่ สามารถ
นาไปใช้ในการรี ไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียม เพื่อจาหน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป
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กิจกรรมการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
บริ ษทั ฯ สนับสนุนและส่งเสริ มการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้วยการส่งเสริ มให้พนักงานมีจิตสาธารณะ และการมีส่วน
ร่ วมในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้


เมือ่ วันที่ 13-14 มกราคม 2561 กิจกรรมงานวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2561
ณ โรงเรียนปุณหังสนาวาส และ เทศบาลเมืองปู่ เจ้ าสมิงพราย

 เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2561 การมอบทุนการศึกษาเรียนดีแต่ ยากจน ประจาปี 2561 ณ โรงเรียนปุณหังสนาวาส

 กิจกรรมวิง่ การกุศล ร่ วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย

 ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การ ร่ วมบริจาคเงินและสิ่งของช่ วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย จากเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อย แขวงอัตตะปื อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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 เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561กิจกรรมถวายเทียนพรรษาร่ วมกับชุมชน ประจาปี 2561 ณ โรงเรียนปุณหังสนาวาส

 เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2561 กิจกรรมเทกระจาด ณ บริเวณหน้ าท่ า บมจ.ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้



การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
-บริ ษทั จัดทารายงานฉบับเดียวรวมกับแบบแสดงข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2)

การดาเนินธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่อสังคม
ไม่มี -





กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (หลังจากกระบวนการ)

- โครงการสานพลัง… พลิกชีวติ ผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย
ในปี 2561 นาทีมโดย ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ นายกสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
และในตาแหน่ งรองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เดิ นหน้า
โครงการ “สานพลังพลิกชีวิตผูป้ ่ วยมะเร็ ง 13,000 ราย” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจ และวางแผนการรักษาโรคมะเร็ ง
อย่างถูกต้อง โดยจัดกิ จกรรม “พลิกมุมมองใหม่ เพื่อรั บมื อกับโรคมะเร็ ง”โดยลงพื้นที่ มอบสมุดบันทึ กการรั กษา (Suvivor
Planner) จานวน 13,000 เล่ม ได้จดั ให้มีกิจกรรมการลงพื้นที่ ตามโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนตามภูมิภาคทัว่ ประเทศ เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้ความรู ้ และการให้คาแนะนาวิธีการใช้งานสมุดพลิ กชี วิตผูป้ ่ วยมะเร็ ง ให้แก่สถาบันมะเร็ ง
แห่งชาติสาหรับแจกจ่ายให้กบั ผูป้ ่ วยมะเร็ งตามโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ 15 แห่งทัว่ ประเทศ
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญในการให้ความรู ้ความเข้าใจในการรับมือกับโรคมะเร็ ง การสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผปู ้ ่ วยและผูด้ ูแลมีกาลังใจที่ดีในการต่อสู ้ ซึ่งเป็ นการสร้างและก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมที่ยงิ่ ใหญ่
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บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมสนับสนุ นกิ จกรรมดังกล่า ว เป็ นเงิ นจ านวน 500,000 บาท และสนับ สนุ นน าที มงานที่ ดู แ ล
รับผิดชอบโครงการ CSR ของบริ ษทั ฯ เข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งในการร่ วมกิ จกรรมลงพื้นที่ มอบสมุดบันทึ กการรั กษา (Suvivor
Planner) ตามโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล อีกด้วย
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง ในการทาหน้าที่พิจารณาและนาเสนอนโยบาย แผนงาน
และผลการดาเนินงานด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทั้ง
ปั จ จัย ภายนอกและภายในที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ อย่า งมี นัย ส าคัญ และทัน ต่ อ สถานการณ์
เช่น ความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความ
เสี่ ยงจากนโยบายภาครัฐ ความเสี่ ยงจากการบริ หารจัดการลูกหนี้ ความเสี่ ยงจากการบริ หารจัดการทรัพย์สิน ความเสี่ ยงจากการ
พึ่งพิงปั จจัยด้านต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อกาหนดมาตรการและแผนงานในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและการลดความเสี่ ยง การดูแล
ติ ด ตามความเสี่ ย ง ตลอดจนการมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งติ ด ตามและรายงานความเสี่ ย งนั้น อย่า งสม่ า เสมอ
เพื่อ
ษ
และเพื่อความเสี่ ยงนั้นๆ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
บริ ษทั ฯ มีการจัดการการบริ หารเชิงกลยุทธ์ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริ หารความเสี่ ยงรวมถึงการควบคุม
ภายในที่ดี ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
การบริ หารจัดการระบบการควบคุ มภายในที่ ดี ถื อเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการไปสู่ เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ
โดยบริ ษทั ฯ ยึดแนวทางตามแนวปฏิบตั ิการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission (COSO) ซึ่งได้มีการปรับปรุ งใหม่ ในปี 2561 มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานการบริ หาร สรุ ปได้ดงั นี้
การควบคุมภายในองค์ กร
 คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการได้กาหนดจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จที่ ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั
ฝ่ ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ
 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยสัดส่ วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 33.33 ของจานวนกรรมการบริ ษทั
ทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกาหนด ทาให้มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการในการประเมินผลและตัดสิ นใจในระบบการควบคุม
ภายในได้อย่างมีประสิ ทธิผล
 คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ กาหนดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ ความรับผิดชอบตามความ
เหมาะสมและมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
 คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อพนักงานซึ่ งถือเป็ นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร
โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการส่งเสริ มเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน
อย่างเหมาะสม
 คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการกาหนดให้มีระบบการกากับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายในที่ ดี โดยให้มี
หน่วยงานที่กากับดูแลและรับผิดชอบอย่างชัดเจน
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การประเมินความเสี่ยง
 บริ ษทั ฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจ การกาหนดวิธีการตอบสนองความ
เสี่ ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ตลอดจนให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรื อ
มีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตหรื อการกระทาที่ไม่เหมาะสม
 บริ ษทั ฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนสาหรับการปฏิ บตั ิงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงิ นและ
ข้อมูลที่ มิใช่ ขอ้ มูลทางการเงิ น ซึ่ งรวมถึ งการปฏิ บัติตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องและกาหนดระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้อย่าง
เหมาะสม
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการประเมินความเสี่ ยงจาก 16 แผนก มีความเสี่ ยงทั้งหมด 70 ความเสี่ ยง โดยจาแนกความเสี่ ยง
ได้ดงั นี้
- ความเสี่ ยงระดับสูงมาก
- ความเสี่ ยงระดับสูง
- ความเสี่ ยงระดับกลาง
- ความเสี่ ยงระดับต่า

ไม่มี
จานวน 7 ความเสี่ ยง
จานวน 29 ความเสี่ ยง
จานวน 34 ความเสี่ ยง

ระดับความเสี่ ยง

ความหมาย

14 - 16

สูงมาก

8 – 12

สูง

4–6

กลาง

3-1

ต่า

ทั้งนี้ ได้มีการทาแผนควบคุมความเสี่ ยงสูง ไว้ในแผนควบคุมความเสี่ ยง ประจาปี 2561 โดยผ่านที่ประชุมคณะทางาน
บริ หารความเสี่ ยง / ที่ประชุมเจ้าหน้าที่บริ หารของฝ่ ายจัดการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั
การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
 บริ ษทั ฯ มีการจัดกิ จกรรมการควบคุมภายในสาหรับการปฏิ บตั ิงานเพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้นให้อยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่ งรวมถึงการควบคุมเชิงป้ องกัน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศ
ในแต่ละระดับการให้อานาจในการปฏิบตั ิงานและรายการค้าอย่างเหมาะสม การควบคุมทางกายภาพของทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
เป็ นต้น
 บริ ษทั ฯ มีการกาหนดแผนนโยบายความต่อเนื่ องทางธุรกิจ (Business Continuous Plan) ซึ่ งรวมถึงสถานการณ์
ฉุกเฉิ นที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ จะสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
 คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดนโยบายในการควบคุมดูแลระบบการบริ หารจัดการอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนผ่าน
คู่มือการปฏิ บัติงานของแต่ละฝ่ าย และได้มีการกาหนดอานาจการอนุ มตั ิ เพื่อให้การบริ หารจัดการด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
สามารถดาเนินงานได้อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
 บริ ษทั ฯ ได้นาระบบสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ ทั้งในด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลามาใช้เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมทั้งให้ขอ้ มูลที่เหมาะสมประกอบในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่
เป็ นระบบและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
 บริ ษทั ฯ มีช่องทางสื่ อสารเรื่ องต่างๆ จากฝ่ ายจัดการไปยังพนักงานผ่านระบบจดหมายอิเล็คทรอนิ กส์และกระดาน
ประกาศส่วนกลาง เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู ้ระหว่างพนักงาน
181

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

 บริ ษทั ฯ จัดให้มีเว็บไซต์ในส่วนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสาร
กับนักลงทุนและมีช่องทางการติดต่อสื่ อสารของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ระบบการติดตาม
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในอิสระของบริ ษทั ฯ และรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน
รวมถึ ง ระบบสารสนเทศ เพื่ อ ให้ม ั่น ใจว่า การปฏิ บัติ ง านตามปกติ ธุ รกิ จ และกิ จ กรรมทางการเงิ น ที่ ส าคัญ ของบริ ษ ัท ฯ
ได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนด
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริ ษ ัทฯ นอกจากนี้ แ ผนการตรวจสอบภายในประจาปี ต้อ งนาเสนอและผ่า นการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดแนวการ
ตรวจสอบตามแนวปฏิ บตั ิดา้ นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission (COSO) โดยมีการรายงานข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ พร้อมความคืบหน้าในการแก้ไขของธุรกิจต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
บริ ษทั ฯ มีฝ่ายกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลและสอบทานการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของ
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนให้มีการดาเนิ นงานเป็ นไปตามคู่มือการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายต่างๆ โดยให้รายงานต่อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สรุ ปได้วา่ บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิ ทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม
สรุ ปผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประจาปี 2561
แนวคิดและวัตถุประสงค์
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เป็ นเครื่ องมือสาหรับการบริ หารการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตัดสิ นได้วา่ ระบบการควบคุมภายในได้รับการออกแบบ
อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรื อไม่ ควรปรับปรุ งแก้ไขในจุดใดอย่างไร
การมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี มี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ ง ส าหรั บ บริ ษ ัท จดทะเบี ย นหรื อ บริ ษัท ที่ มี ป ระชาชน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้ องกันบริ หารจัดการความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ และ
ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึ งเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ จะต้องดาเนิ นการให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่
เกี่ ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรั พย์สินจากการทุจริ ตเสี ยหาย รวมทั้งมี การจัดทาบัญชี รายงานที่ ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ
การนาไปใช้
บริ ษทั ฯ ควรใช้แบบประเมินนี้ เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่าง
น้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้
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องค์ ประกอบระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้ วย 5 หัวข้ อ ได้ แก่
1. การควบคุมภายในบริ ษทั (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
สรุ ปผล บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความเหมาะสมและเพียงพอ
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รายการระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็ นการดาเนิ นธุรกิจปกติของ
บริ ษทั ฯ สาหรับขั้นตอนการอนุ มตั ิรายการระหว่างกัน บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนิ นการให้เป็ นไปตามลักษณะธุ รกิ จการค้า
ทัว่ ไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็ นรายการที่มิใช่การค้าตามปกติธุรกิจหรื อมิได้เป็ นไป
ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิทุกครั้ง กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ยในการทารายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ
และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบต่อไป โดยการทาธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
ทั้งนี้ ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุม เพื่อสอบทานให้ความเห็นถึงความ
จาเป็ น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณี ที่เป็ นการทารายการระหว่างกันที่
เป็ นการดาเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งสามารถอนุมตั ิรายการได้ในขอบเขตการอนุมตั ิที่กาหนดไว้ และในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ หรื อผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระ เป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว่า งกัน ดัง กล่า ว ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรื อบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษจะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การทารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย เกี่ ย วกับเรื่ องการเข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อ การได้มาและจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
สาหรับการเข้าทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริ ษทั ฯ มีข้ นั ตอนในการอนุมตั ิการทาธุรกรรมเป็ นไปตาม
มาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนิ นการให้เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทัว่ ไป อ้างอิงกับราคา
ตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั
รายละเอียดของรายการระหว่างกัน
โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการ
อิสระเข้าร่ วมประชุมเพื่อสอบทานรายการระหว่างกันสาหรับงวดสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ได้ให้ความเห็นว่าการทารายการระหว่างกันเป็ นความจาเป็ นในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่าง
กันกับบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกันในช่ วงระยะเวลาดังกล่าวเป็ นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ ตกลงกัน ซึ่ งมีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นไปตามการประกอบธุรกิจทัว่ ไป

184

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
1. รายชื่อบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องและลักษณะความสัมพันธ์
บริษัททีม่ รี ายการระหว่ างกัน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด ประกอบธุ ร กิ จ ให้ ข นถ่ า ย - TSTE เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยถือหุ ้นบริ ษทั ฯ
(มหาชน) (“TSTE”)
สิ นค้า ให้เช่าคลังสิ นค้า และ ทางตรง 98.82% ก่ อ นการกระจายหุ ้ น จากนั้น ได้ล ด
สัดส่ วนการถือหุ ้นลงเหลือ 69.34% หลังการกระจายหุ ้น
บริ การท่าเทียบเรื อ
เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 และลดสัดส่ วนเหลือ 68.857%
หลังการเพิ่มทุ นชาระแล้วจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
เพิ่ มทุ นของใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้น สามัญ ของ
บริ ษทั ฯ ในปี 2559-2561
- TSTE และ TMILL มี กรรมการร่ วมกัน 8 ท่ าน โดย
กรรมการทุกท่านของบริ ษทั ฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบ
และรองประธานกรรมการบริ หารต่างเป็ นกรรมการของ
TSTE ด้วย
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใ ห้ เ ช่ า เป็ นบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยมี บ ริ ษัท ใหญ่ ร่ ว มกัน คื อ
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
TSTE และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของ
(“TSA”)
อสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ
TSA ด้วย
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน ประกอบธุรกิจโรงงานกลัน่ เป็ นบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยมี บ ริ ษัท ใหญ่ ร่ ว มกัน คื อ
จากัด (“TSO”)
น้ ามันปาล์ม
TSTE และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของ
บริ ษทั ฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ
TSO ด้วย
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ ประกอบธุ ร กิ จ โรงงานทอ เป็ นบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยมี บ ริ ษัท ใหญ่ ร่ ว มกัน คื อ
จากัด (“TSTL”)
กระสอบ ขนส่งสิ นค้า และ TSTE และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของ
บริ การรักษาความปลอดภัย บริ ษทั ฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ
TSTL ด้วย
ประกอบธุ ร กิ จ คลัง สิ น ค้า เป็ นบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยมี บ ริ ษัท ใหญ่ ร่ ว มกัน คื อ
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด
(“TS”)
TSTE และมีกรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของ
บริ ษทั ฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ
TS ด้วย
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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 2561

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

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

5.1

5.4
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ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษ ัท ฯ ท าการเช่ า ที่ ดิ น ดัง กล่ า ว
เพื่ อ ใช้เ ป็ นที่ ต้ งั ของโรงงานและ
อาคารสานักงานของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรั บ ราคาค่ า เช่ า เป็ นไปตาม
ราคาประเมินของ บริ ษทั ยูเค แวลู
เอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด เลขที่
UK 2010/724 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่
11 กันยายน 2553
ความเห็ นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรร มการต รวจสอบ ได้
พิ จ ารณาแล้วมี ค วามเห็ น ชอบถึ ง
ความเหมาะสมของรายการรวมถึง
เงื่ อนไขการทารายการ และความ
สมเหตุสมผลของราคา

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561
มูลค่ าของรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

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

ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่าโกดัง 9 เพื่อใช้
เก็บสิ นค้าสาเร็ จรู ป และเช่าโกดัง 8
เพื่อใช้เก็บผลิตภัณฑ์พลอยได้หรื อ
ร า โดยโกดั ง ดั ง กล่ า วตั้ งอยู่ ใ น
บริ เ วณใกล้เ คี ย งกับ โรงงานของ
บริ ษทั ฯ สะดวกต่อการขนส่ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรั บ ราคาค่ า เช่ า เป็ นไปตาม
ราคาตลาด ซึ่ งอาจมีความแตกต่าง
กัน บ้า งขึ้ นอยู่ กั บ ท าเลที่ ต้ ัง และ
สภาพของโกดัง
ความเห็ นของคณะกรรมการ
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
พิจารณาเที ยบเคี ยงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม

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 โดยได้รับ การอนุ 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 นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่ าโกดังดังกล่า ว
เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ที่ ตั้ งถั ง ไซโ ลเก็ บ
วัตถุ ดิบ ขนาดความจุ 40,000 ตัน
โดยโกดังดังกล่าวมี พ้ืนที่ เพียงพอ
ต่ อ ความต้ อ งการและตั้ง อยู่ ใ น
บริ เ วณใกล้เ คี ย งกับ โรงงานมาก
ที่สุด
ความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรั บราคาค่ า เช่ า เป็ นราคา
เดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่า
กัน เอง และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
ร า ค า ค่ า เ ช่ า โ ก ดั ง ข อ ง
บุ ค คลภายนอกในแถบเดี ย วกัน
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561
มูลค่ าของรายการ

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
แล้วพบว่าต่ ากว่าราคาค่าเช่าโกดัง
ของบุคคลภายนอก
ความเห็ นของคณะกรรมการ
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
พิจารณาเที ยบเคี ยงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม

TSTE

บริ ษทั ฯ

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 เดือน โดยทาง TSTE ได้ขอปรับ
อัต ราค่ า เช่ า เป็ นตารางเมตรละ 100
บาท นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
ปั จจุบนั สัญญาเช่าสิ้ นสุ ดแล้วในวันที่
31 มีนาคม 2561
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0.7

1.6

ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่ าโกดังดังกล่า ว
เพื่ อ ใช้ เ ก็ บ วัต ถุ ดิ บ ของบริ ษัท ฯ
ในกรณี ที่ บริ ษั ท ฯ มี ที่ จั ด เก็ บ
ไม่ เ พี ย งพอ โดยโกดั ง ดั ง กล่ า ว
ตั้ งอยู่ ใ นบริ เวณใกล้ เ คี ยงกั บ
โรงงานของบริ ษ ัท ฯ สะดวกต่ อ
การขนส่ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรั บราคาค่ า เช่ า เป็ นราคา
เดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่า
กัน เอง และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
ราคาค่าเช่าโกดังของบุคคล
ภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่า
ต่ ากว่ า ร าคาค่ า เ ช่ าโ กดั ง ขอ ง
บุคคลภายนอก
ความเห็ นของคณะกรรมการ
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
พิจารณาเที ยบเคี ยงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561
มูลค่ าของรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

TSTE

บริ ษทั ฯ

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 โดยทาง TSTE ได้
ขอปรับอัตราค่าเช่าเป็ นตารางเมตรละ
150 บาท นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 เมษายน
2561 ปั จจุบนั สัญญาเช่าสิ้นสุดแล้วใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2561

2.3

0.9

ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่ าโกดังดังกล่า ว
เพื่ อ ใช้ เ ก็ บ วัต ถุ ดิ บ ของบริ ษัท ฯ
ในกรณี ที่ บริ ษั ท ฯ มี ที่ จั ด เก็ บ
ไม่ เ พี ย งพอ โดยโกดั ง ดั ง กล่ า ว
ตั้ งอยู่ ใ นบริ เวณใกล้ เ คี ยงกั บ
โรงงานของบริ ษ ัท ฯ สะดวกต่ อ
การขนส่ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรั บราคาค่ า เช่ า เป็ นราคา
เดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่า
กัน เอง และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
ร า ค า ค่ า เ ช่ า โ ก ดั ง ข อ ง
บุ ค คลภายนอกในแถบเดี ย วกัน
แล้ว พบว่ า ใกล้เ คี ย งราคาค่ า เช่ า
โกดังของบุคคลภายนอก
ความเห็ นของคณะกรรมการ
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
พิจารณาเที ยบเคี ยงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม

TSO

บริ ษทั ฯ

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
เช่ า จะต้อ งมี ห นัง สื อ แจ้ง ให้ TSO
ทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นครบก าหนด

1.7

2.3

ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่ าโกดังดังกล่า ว
เพื่ อ ใช้ เ ก็ บ วัต ถุ ดิ บ ของบริ ษัท ฯ
ในกรณี ที่ บริ ษั ท ฯ มี ที่ จั ด เก็ บ
ไม่ เ พี ย งพอ โดยโกดั ง ดั ง กล่ า ว
ตั้ งอยู่ ใ นบริ เวณใกล้ เ คี ยงกั บ
โรงงานของบริ ษ ัท ฯ สะดวกต่ อ
การขนส่ง
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561
มูลค่ าของรายการ

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

ลักษณะรายการ/เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ปั จจุบนั มีการต่อ
อายุสัญญาเช่า 6 เดื อนนับตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2561 และสั ญ ญาฉบั บ
ดัง กล่ า วได้สิ้ น สุ ด แล้ว ในวัน ที่ 30
มิถุนายน 2561

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความสมเหตุสมผลของราคา
สาหรับราคาค่าเช่าเป็ นราคา
เดียวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่า
กันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาค่าเช่าโกดังของบุคคล
ภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่า
ต่ากว่าราคาค่าเช่าโกดังของ
บุคคลภายนอก
ความเห็ นของคณะกรรมการ
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
พิจารณาเที ยบเคี ยงด้านราคาแล้ว
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม

ทาง TSTE ได้ขอปรับอัตราค่าเช่ า
เป็ นตารางเมตรละ 280-350 บาท
นั บ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 1 กรกฎาคม 2561
ซึ่ งเป็ นค่ า เช่ า ที่ สู ง ขึ้ นมาก บริ ษัท ฯ
จึ ง ได้ ท าการจั ด หาโกดั ง เช่ า จาก
บุคคลภายนอกแทน

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 2561

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

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

7.0

14.3
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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 ษั ท ฯ ได้ จั ด ประกวดราคา
กระสอบสานทุก 6 เดือน และทา
การจั ด ซื้ อกระสอบสานจาก
ผูช้ นะการประกวดราคาเป็ นหลัก
ซึ่ งไตรมาส 1-2/2561 นี้ TSTL
เ ป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผู้ขาย/
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ/
ผู้รับ
บริการ

รายงานประจาปี 2561
มูลค่ าของรายการ

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
เนื่ อ งจากราคาและเงื่ อนไขเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั ฯ แต่
ไตรมาส 3-4/2561 มี ผูผ้ ลิ ต ราย
อื่นเสนอราคาถูกกว่า จึ งใช้เพียง
เล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ใ ช้ ข อง
TSTL เป็ นหลัก
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ
รวมถึ ง เงื่ อ นไขการท ารายการ
และความสมเหตุสมผลของราคา

TSTE

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขนถ่าย
ข้าวสาลี เช่น ค่าบริ การรถตัก ค่าบริ การ
ขนถ่าย ค่ าบริ การชั่งน้ 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
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1.5

2.1

ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษัท ฯ ใช้บ ริ การไฟฟ้ า และ
น้ าประปาในโกดังที่ บริ ษทั ฯเช่ า
เพื่อเก็บข้าวสาลี และใช้บริ การ
ต่างๆ ในการขนย้ายข้าวสาลีเข้า
ไซโล รวมถึงถนนส่วนกลาง
ความสมเหตุสมผลของราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่
TSTE ทากับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ
รวมถึ ง เงื่ อ นไขการท ารายการ
และความสมเหตุสมผลของราคา

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผู้ขาย/
ผู้ให้
บริการ
TS

ผู้ซื้อ/
ผู้รับ
บริการ
บริ ษทั ฯ

รายงานประจาปี 2561
มูลค่ าของรายการ

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

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

0.02

0.1

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ เช่ารถโฟล์คลิฟท์เพื่อใช้
ขึ้นลงแป้ งในคลังสิ นค้าแทนรถ
โฟล์คลิฟท์ของบริ ษทั ฯ ชัว่ คราว
ระหว่างรอการซ่อมแซม
ความสมเหตุสมผลของราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่
TS ทากับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ
รวมถึ ง เงื่ อ นไขการท ารายการ
และความสมเหตุสมผลของราคา

4. เงินปันผล
มูลค่ าของรายการ
ผู้จ่าย

ผู้รับ

ลักษณะรายการ / เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561

ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2560

บริ ษทั ฯ

TSTE

บริ ษั ท ฯ ได้ ท าการ จ่ า ยเงิ นปั นผล
ระหว่ า งกาลจากก าไรสะสม ณ 30
มิ ถุ น ายน 2561 ตามมติ ที่ ประชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค รั้ ง ที่ 1 0 / 2 5 6 1
เมื่ อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 จานวนหุ ้น
ละ 0.15 บาท โดย TSTE ถือหุ ้นบริ ษทั
ฯ ทั้งสิ้ น 274,508,840 หุ ้น ได้รับ เงิ น
ปั นผลเป็ นจานวนเงิน 41,176,326 บาท

41.2

59.3
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ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ไม่ต่ ากว่า 50% ของกาไรสุ ทธิ
หลั ง หั ก ส ารองตามกฎหมาย
ยกเว้นมีความจาเป็ นที่ จะต้องใช้
เงินเพื่อหมุนเวียนหรื อการลงทุน
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิ น
ปั นผล คือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิ

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

5. รายการยอดคงค้ างระหว่ างบริษัทฯ และบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
นิตบิ ุคคล
ทีม่ รี ายการคงค้ างกับบริษัท
TSTE

ประเภทรายการ
เงินมัดจาจ่ายค่าเช่าที่ดินและโกดัง
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย

1,738
22,266

เงินปันผลค้างจ่าย
TSTL

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561

-

เจ้าหนี้การค้า
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TS

ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย

-

TSO

เงินมัดจาจ่ายค่าเช่าโกดัง

-

ความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกัน
โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่ วมประชุม
ได้ให้ความเห็นว่าการทารายการระหว่างกันเป็ นความจาเป็ นในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกัน
เป็ นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกัน ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามการประกอบธุรกิจทัว่ ไป
มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
เพื่อเป็ นการป้ องกันปั ญหาจากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการทารายการระหว่างกันของ
บริ ษทั กับบุคคลและกิ จการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มิใช่การค้าตามปกติธุรกิ จหรื อเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้า
ทั่ว ไปจะต้อ งมี ก ารเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ทุ ก ครั้ ง โดยกรรมการบุ ค คลและกิ จ การ
ที่ เกี่ ยวข้องที่ อาจมี ความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ยในการทารายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ โดยการทา
ธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในการพิจารณาต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมเพื่อออก
ความเห็ นเกี่ ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย เว้นแต่กรณี ที่เป็ นการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ที่ เกี่ ยวข้องกันซึ่ งเป็ นรายการที่ เป็ นการดาเนิ นการค้าตามปกติธุรกิ จหรื อเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าทั่วไป ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
สามารถอนุมตั ิรายการได้ในขอบเขตการอนุมตั ิที่กาหนดไว้ ทั้งนี้การทารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่ องการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อการได้มาและจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด

193

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

นโยบายหรื อแนวโน้มในการทารายการระหว่างกัน
การเข้าทารายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคต บริ ษทั ฯ มี ข้ นั ตอนในการอนุ มตั ิ การทาธุ รกรรมเป็ นไปตาม
มาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
ลักษณะธุรกิจการค้าทัว่ ไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะกาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระ ทาหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความจาเป็ น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคา
อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ ด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย รวมถึ ง การปฏิ บัติ ตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น 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 นอกจากนี้บริ ษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
รอบบัญชีของบริ ษทั ฯ เริ่ มวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 รายงานของผูส้ อบบัญชี
1) ผูส้ อบบัญชี
ปี 2559 นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ปี 2560 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
ปี 2561 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จาก
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

2) สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ปี 2559 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ปี 2560 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ปี 2561 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
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งบกาไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

เปลีย่ น
แปลงร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

1,338.8

99.2

1,303.3

99.8

1,399.8

99.6

7.4

รายได้อื่น

10.7

0.8

2.8

0.2

5.7

0.4

99.4

รวมรายได้

1,349.5

100.0

1,306.1

100.0

1,405.5

100.0

7.6

1,140.5

84.5

1,030.9

78.9

1,131.9

80.5

9.8

ค่าใช้จ่ายในการขาย

31.0

2.3

30.6

2.3

31.8

2.3

3.7

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

74.1

5.5

95.9

7.3

93.9

6.7

(2.1)

1,245.6

92.3

1,157.4

88.6

1,257.5

89.5

8.6

103.9

7.7

148.7

11.4

147.9

10.5

(0.5)

ต้นทุนทางการเงิน

16.4

1.2

15.3

1.2

13.4

1.0

(12.2)

กาไรก่ อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

87.6

6.5

133.4

10.2

134.5

9.6

0.8

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

18.1

1.3

28.0

2.1

27.9

2.0

(0.1)

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

69.5

5.2

105.5

8.1

106.6

7.6

1.0

รายได้
รายได้จากการขาย

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ต้นทุนขาย

รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ จ่ าย
และภาษีเงินได้นิติบุคคล

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย (หน่วย : พันหุน้ )

0.2032

0.3079

0.3014

(2.1)

342.1

342.6

353.7

0.0
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งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

31/12/2559
จานวน ร้ อยละ

งบตรวจสอบ
31/12/2560
จานวน ร้ อยละ

31/12/2561
จานวน ร้ อยละ

เปลีย่ น
แปลง
ร้ อยละ

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

105.7
180.1
1.2

6.7
11.5
0.1

76.2
169.9
3.8

4.3
9.6
0.2

78.5
176.4
2.7

5.0
11.2
0.2

2.9
3.8
(28.7)

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

532.2
0.5
819.7

34.0
0.0
52.3

800.5
1.2
1,051.6

45.1
0.1
59.3

645.2
0.7
903.5

40.8
0.0
57.1

(19.4)
(35.5)
(14.1)

742.8
2.0
2.2
747.0
1,566.7

47.4
0.1
0.1
47.7
100.0

717.5
1.8
2.2
721.5
1,773.1

40.5
0.1
0.1
40.7
100.0

674.3
1.9
2.1
678.3
1,581.8

42.6
0.1
0.1
42.9
100.0

(6.0)
1.6
(3.0)
(6.0)
(10.8)

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
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หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

31/12/2559

31/12/2560

31/12/2561

เปลีย่ น แปลง
ร้ อยละ

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

382.8

24.4

595.7

33.6

423.7

26.8

(28.9)

-

-

-

-

-

-

100.0

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

0.1
85.5
27.4
14.2
19.3
570.2

0.0
5.4
1.7
0.9
1.2
36.0

(93.8)
(67.5)
3.3
26.4
(9.1)
(38.0)

0.7
15.0
15.7

0.0
1.0
1.0

0.8
18.6
19.4

0.0
1.0
1.1

1.9
22.3
24.1

0.1
1.4
1.5

100.0
126.0
19.5
24.1

757.9

48.4

939.5

53.0

594.3

37.6

36.7

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

198

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

31/12/2559

31/12/2560

เปลีย่ นแปลง
ร้ อยละ

31/12/2561

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

342.2

21.8

344.7

19.4

398.7

25.2

15.7

281.6

18.0

284.0

16.0

338.0

21.4

19.0

27.7

1.8

33.0

1.9

38.4

2.4

16.4

ยังไม่ได้จดั สรร

157.2

10.0

171.9

9.7

212.4

13.4

23.6

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

808.8

51.6

833.6

47.0

987.5

62.4

18.5

1,566.7

100.0

1,773.1

100.0

1,581.8

100.0

(10.8)

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้วเป็ นสารองตามกฎหมาย

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ

ปี 2559
จานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับปรุ ง
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนจากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
(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
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน

200

ปี 2560
จานวน

ปี 2561
จานวน

87.6

133.4

134.5

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

1.3
48.8
0.1
(0.8)
0.4
(0.1)
13.1
197.3

17.0
147.7
(0.1)
(0.0)

9.3
(267.3)
(0.7)
0.0

(6.7)
155.3
0.4
0.1

273.2
(0.3)
0.0
3.6
589.7
0.4
(18.6)
571.6

(45.8)
7.0
(0.0)
3.6
(99.1)
0.2
(26.8)
(125.7)

(171.9)
(7.3)
(0.4)
3.6
170.3
0.1
(24.8)
145.6
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หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2559

งบตรวจสอบ
ปี 2560

ปี 2561

จานวน

จานวน

จานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

(7.7)

(23.2)

(5.7)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์

0.0

0.0

0.0

เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

0.0

1.2

0.0

เงินมัดจาค่าเครื่ องจักร

0.0

0.0

0.0

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

0.0

0.0

0.0

เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

(7.7)

(22.0)

(5.7)

(447.9)

212.9

(172.0)

(16.3)

(14.0)

(13.8)

เงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะยาว

0.0

0.0

0.0

เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน

0.5

4.9

107.9

จ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน

0.0

0.0

0.0

จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว

(76.1)

0.0

0.0

จ่ายเงินปั นผล

(54.7)

(85.6)

(59.8)

(594.5)

118.2

(137.7)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(30.7)

(29.5)

2.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี

136.4

105.7

76.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

105.7

76.2

78.5

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย

เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
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อัตราส่ วนทางการเงิน
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 2559

งบตรวจสอบ
ปี 2560

ปี 2561

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.10
0.39
0.64
6.84
52.61
1.88
191.44
6.19
58.18
185.86

1.14
0.27
NA
7.11
50.65
1.55
232.68
3.54
101.64
181.70

1.58
0.45
0.18
7.72
46.63
1.57
229.89
6.45
55.82
220.70

%
%
%
%
%
%

14.82
6.96
0.79
595.50
5.15
8.68

20.90
11.19
0.22
NA
8.08
12.85

19.14
10.16
0.40
92.65
7.58
11.71

%
%
เท่า

4.13
14.77
0.80

6.32
21.12
0.78

6.35
22.33
0.84

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.94
36.01
0.95
78.73

1.13
NA
1.34
81.11

0.60
12.93
0.55
56.10

บาท
บาท

2.36
0.2032

2.42
0.3079

2.48
0.3014
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ในปี 2561 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
- รายได้
สาหรับปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายอยูท่ ี่ 1,399.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จากปี ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ 1,303.3
ล้านบาท โดยที่ ปริ มาณการขายแป้ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 และราคาขายเฉลี่ย เพิ่มขึ้ นเล็กน้อย ส่ วนรายได้อื่นอยู่ที่ 5.7 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 2.8 ล้านบาท จากปี ก่อนด้วยกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริ ษทั ฯ ได้ทาการป้ องกันความเสี่ ยงไว้ โดยรายได้อื่นเท่ากับ
ร้อยละ 0.4 ของรายได้รวม
- ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
สาหรับปี 2561 ต้นทุ นในส่ วนของข้าวสาลีปรั บเพิ่มขึ้ นในสัดส่ วนที่ มากกว่าราคาขายแป้ งที่ ปรั บเพิ่มขึ้ น จึ งทาให้
ต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ อยู่ที่ 1,131.9 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 80.9 ของรายได้จากการขาย สู งกว่าอัตราส่ วนต้นทุนขายของ
บริ ษทั ฯ ในปี ก่อนซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 79.1
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 31.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.3 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากสัดส่ วน
ของปี ก่อนซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็ นจานวนใกล้เคียงกัน
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 93.9 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง และค่าซ่อมแซมบารุ งรักษาทัว่ ไป โดยหาก
คิดเป็ นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยูท่ ี่ร้อยละ 6.7 ลดลงจากสัดส่ วนปี ก่อน
ซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ 7.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2560 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและมีเบี้ ยปรับเงิ นเพิ่มทางภาษี ซึ่ งเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายปกติเกิดขึ้น
- กาไร
ในปี 2561 อัตราส่ วนกาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ ร้อยละ 19.1 น้อยกว่าอัตราส่ วนกาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ในงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้าซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 20.9 โดยมีสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้น
บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิ 106.6 ล้านบาท ในปี 2561 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีผลกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น
1.1 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.0 มีรายได้จากการจาหน่ายรวม 1,399.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 โดยปริ มาณการจาหน่ายแป้ ง
สาลีเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 5.2 และราคาจาหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ยเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.7
- สินทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ท้ งั หมด ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1,581.8 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า ณ สิ้นปี 2560 จานวน 191.3 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 10.8 โดยที่หลักๆ มาจากสิ นค้าคงเหลือลดลง
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ลูกหนีก้ ารค้ า
ณ สิ้นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 176.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จาก ณ สิ้ นปี 2560 ซึ่ งอยูท่ ี่ 169.9
ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นลูกหนี้การค้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชาระ
หนี้ ในอนาคตของลูกหนี้ แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระ สาหรับปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการตั้งสารองหนี้ สูญเพิ่มเติมจากลูกค้า
จานวนเพียง 1.6 ล้านบาท และมีหนี้สูญได้รับคืนเป็ นจานวนเงิน 0.3 ล้านบาท
สินค้ าคงเหลือ
ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 645.2 ล้านบาท ลดลงจากสิ นค้าคงเหลือ ณ สิ้ นปี 2560 ซึ่ งอยูท่ ี่ 800.5
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 19.4 และหากคิดเป็ นสัดส่วนของสิ นค้าคงเหลือเทียบกับสิ นทรัพย์รวมจะอยูท่ ี่ร้อยละ 40.8 ณ สิ้ นปี 2561
ลดลงจากร้อยละ 45.1 ณ สิ้ นปี 2560 โดย ณ สิ้ นปี 2561 สิ นค้าคงเหลือส่ วนใหญ่ คือ วัตถุดิบในสต็อกและวัตถุดิบระหว่างทาง
ซึ่งการลดลงอย่างมีนยั สาคัญนี้ เนื่องมาจากการสารองวัตถุดิบ ณ สิ้นปี 2561 มีปริ มาณน้อยกว่า ณ สิ้นปี 2560
อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
อาคารสานักงาน โรงงาน โกดัง และไซโลเฟส 1 ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่บนที่ ดินเช่ าอายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่
1 สิ งหาคม 2553 ถึ งวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 ส่ วนไซโลเฟส 2 ของบริ ษทั ฯ ตั้ง อยู่บนพื้นที่ เ ช่ าโกดัง 30 อายุสัญญา 30 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 ซึ่ งบริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่ท้ งั 2 แห่ งจากบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จากัด
(มหาชน) (“TSTE”) อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วย เครื่ องจักร อาคารโรงงาน อุปกรณ์ โรงงาน
อุปกรณ์แล็บ และยานพาหนะ
ณ สิ้นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวรเป็ นจานวน 674.3 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับสิ นทรัพย์รวมทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ อยู่ที่ร้อยละ 42.6 โดยหลักๆ ประกอบด้วยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ อาคารโรงงานและส่ วนปรั บปรุ งอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน และยานพาหนะ
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และสิ นทรัพย์ถาวรในปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 6.35 และ 22.33 ตามลาดับ ซึ่ งสู ง
กว่าในปี 2560 เพราะสาเหตุหลักจากผลประกอบการที่สูงขึ้น
ในปี 2560-2561 บริ ษทั ฯ มีอตั ราหมุนของสิ นทรัพย์เท่ากับ 0.78 และ 0.84 เท่า ตามลาดับ
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สภาพคล่ องและแหล่ งทีม่ าของเงินทุนบริษัทฯ
กระแสเงินสด
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงานเท่ากับ 131.8 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือ
กาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจานวน 134.5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุ งด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่ อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้ว
ได้กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงานที่ 197.3 ล้านบาท นอกจากนี้ ยงั มี การ
เพิ่มขึ้นของลูกหนี้ การค้า 6.7 ล้านบาท มีการลดลงของสิ นค้าคงเหลือจานวน 155.3 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนี้ การค้า
จานวน 171.9 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ โดยรายการเจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จะเกิดขึ้น
ระหว่างที่ผจู ้ าหน่ายวัตถุดิบให้บริ ษทั ฯ ได้นาวัตถุดิบขึ้นเรื อแล้วแต่ใบขนสิ นค้า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 5.7 ล้านบาท โดยเป็ นเงินจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
บริ ษทั ฯ มีกระแสเงิ นสดจ่ายไปในกิจกรรมจัดหาเงิ นเท่ากับ 123.8 ล้านบาท โดยเป็ นการจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพื่อชาระค่าข้าวสาลีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต จานวน 172.0 ล้านบาท รับจากการแปลงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญจานวน 107.9 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลจานวน 59.8 ล้านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
การเพิ่ม ขึ้ นของอัตราส่ วนสภาพคล่ องในปี 2561 จากปี 2560 มี สาเหตุ มาจากการลดลงของสิ นทรั พย์หมุน เวีย น
ในสัดส่ วนที่ น้อยกว่าหนี้ สินหมุนเวียน โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้ นปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 จาก ณ สิ้ นปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสิ นค้าคงเหลื อ ส่ วนหนี้ สินหมุนเวียน ณ สิ้ น ปี 2561 ลดลงร้ อยละ 38.0 จาก ณ สิ้ นปี 2560
โดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่น
- หนีส้ ิน
ณ สิ้ นปี 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวมเป็ นจานวนเท่ากับ 594.3 ล้านบาท และ 939.5 ล้านบาทตามลาดับ
การลดลงของหนี้สินรวมในปี 2561 นั้น มีปัจจัยหลักคือการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายค่าวัตถุดิบ
หนี้สินหลักของบริ ษทั ฯ คือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย โดย ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ
423.7 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 0.43 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้ นปี 2560 ซึ่ งเท่ากับ 0.71
เท่า ในขณะที่เงินทุนจากผูถ้ ือหุน้ มีจานวนเท่ากับ 987.5 ล้านบาท และ 833.6 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 และ 2560 ตามลาดับ
- ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมเท่ากับ 987.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.9 ล้านบาทจากสิ้ นปี 2560 โดยเป็ น
ผลมาจากกาไรเบ็ดเสร็ จรวม 105.8 ล้านบาท การเพิม่ ทุนชาระแล้ว 107.9 ล้านบาท และการจ่ายเงินปั นผล 59.8 ล้านบาท
- โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2561 และ2560 มีค่าเท่ากับ 0.60 เท่า และ 1.13 เท่าตามลาดับ โดยการ
ลดลงของอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน และเจ้าหนี้ อื่นทาให้หนี้ สินรวมเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 36.7 ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ
18.5 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560
13.6) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ฯ มีค่าสอบบัญชี ในปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 710,000.00 บาท และมีค่าบริ การอื่น เป็ นจานวนเงิ น 60,000.00 บาท
เท่ากับปี 2560
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิน (ประจาปี 2561)
คณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่องบการเงิ นและข้อมูลสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี โดยงบการเงินสาหรับปี บัญ ชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ ใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ สมเหตุสมผลในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น เพื่อ ให้ส ามารถสะท้อนฐานะการเงิ น ผลการดาเนิ น งาน และกระแสเงิ นสดได้อย่างถู กต้อง โปร่ งใส
เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป และได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม
ซี จากัด ซึ่ งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไข โดยในการตรวจสอบบริ ษทั ได้ให้การสนับสนุ นข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้
ผูส้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้จดั ให้มีการดารงไว้ซ่ ึงระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
กากับกิ จการภายในอย่างมีประสิ ทธิ ผล โดยมีความเห็ นว่าระบบควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ มี ความเพียงพอและเหมาะสม
ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ เป็ นอิสระเป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบเกี่ ยวกับคุ ณภาพของรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุ มภายในและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุ นข้อมูล
ตลอดจนเอกสารทางการเงิ น ต่ อ ผูส้ อบบัญ ชี อ ย่า งเหมาะสม โดยความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกับ เรื่ อ งนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว

-นายประภาส ชุติมาวรพันธ์-

(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

- ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ (ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
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ส่ วนที่ 2
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้

ร่ าง DRAFT

1. ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั มี ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นจํานวน 179.14 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
จํานวน 6.13 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 ลูกหนี้ การค้าและ
ลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ ซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
จํา นวนค่า เผื่อหนี้ ส งสัย จะสู ญ ที่ เ หมาะสม โดยลูกหนี้ ที่ค าดว่า จะได้รับ ชําระสุ ท ธิ พิจ ารณาจากประวัติ
การชํา ระหนี้ อายุหนี้ ที่ ค า้ งชํา ระ การจ่า ยชํา ระหนี้ ภ ายหลัง วัน ที่ ใ นงบการเงิ น ผลการติ ด ตามทวงถาม
การดําเนิ นคดีตามกฎหมายและความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ ของลูกหนี้ ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่
คาดการณ์วา่ จะเกิดขึ้น
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการคํานวณ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญโดยทดสอบการคํานวณการแยกอายุหนี้ ในงบวิเคราะห์อายุลูกหนี้ สอบถามฝ่ ายบริ หาร
และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสาเหตุของลูกหนี้ ที่มีการค้างชําระ ผลการติดตามหนี้ รวมถึงผล
การดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการรับชําระหนี้ ภายหลังวันสิ้ นงวด ตรวจสอบการเปรี ยบเทียบ
จํานวนลูกหนี้ ที่มีความเสี่ ยงที่อาจจะไม่ได้รับชําระหรื อค้างชําระเป็ นเวลานานเปรี ยบเทียบกับมูลหนี้ ที่บริ ษทั
บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่
2. การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า ถือเป็ นรายการบัญชีที่มีนยั สําคัญของบริ ษทั เนื่ องจากจํานวนรายได้ที่
บันทึกในบัญชีจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกําไรขาดทุนประจําปี ของบริ ษทั ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้ รายได้ ด้วยเหตุน้ ี ขา้ พเจ้าจึ งให้ความสําคัญเป็ นพิเศษกับการรับรู ้ รายได้ของ
บริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสิ นค้า ถูกรับรู ้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั โดยการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบ
การปฏิ บตั ิ ตามการควบคุ มที่ บริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่ เกิ ดขึ้ นใน
ระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ ที่บริ ษทั ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้ น
รอบระยะเวลาบัญชี และทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อพิจารณาความผิดปกติ
ที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ร่ าง DRAFT

ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน
ประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้า
จะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับ
ดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิ ด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ผูบ้ ริ ห ารรับ ผิด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของบริ ษ ทั ใน
การดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลมี หน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซึ่ งรวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด้ว ยความเชื่ อ มั่น อย่า ง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
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ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสําคัญเมื่ อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึ งการที่ ขา้ พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุ จริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิ ด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุม
ภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสํ า คัญ ที่ เ กี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมิ นการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ น
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ร่ าง DRAFT

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ อง
ที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้คาํ รั บรองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ ใ นการกํา กับดู แลว่า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อ กํา หนด
จรรยาบรรณที่เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิ สระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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6
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2561

(หน่ วย : บาท)
2560

5
6
7

78,450,570
179,144,232
645,206,019
744,540
903,545,361

76,235,941
173,758,373
800,471,112
1,154,444
1,051,619,870

8
9

674,319,318
1,858,559
2,097,256
678,275,133
1,581,820,494

717,519,242
1,829,347
2,162,869
721,511,458
1,773,131,328

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..........................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

7
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2561

(หน่ วย : บาท)
2560

11
12

423,689,423
125,000,723
14,151,181
7,374,165
570,215,492

595,654,160
298,542,730
11,199,685
14,687,069
920,083,644

13
4.1

1,867,866
22,253,167
24,121,033
594,336,525

826,594
18,615,158
19,441,752
939,525,396

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.............................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ทุนเรื อนหุ น้
14
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 399,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 398,664,061 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท
หุ น้ สามัญ 344,706,426 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
14 และ 15
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
15
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

2561

(หน่ วย : บาท)
2560

399,000,000

399,000,000

398,664,061
337,984,655

344,706,426
284,027,020

38,400,000
212,435,253
987,483,969
1,581,820,494

33,000,000
171,872,486
833,605,932
1,773,131,328
-

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..........................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

9
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
7
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
19
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
13
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
19
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด-สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่ วย : บาท)
2560

2561

1,399,788,607 1,303,295,638
(1,131,925,951) (1,030,933,500)
267,862,656
272,362,138
5,681,697
2,849,067
(31,769,286)
(30,638,284)
(93,850,247)
(95,875,923)
(13,392,728)
(15,255,079)
134,532,092
133,441,919
(27,936,644)
(27,952,577)
106,595,448
105,489,342

(1,041,377)
208,275
(833,102)
105,762,346

105,489,342

0.30
0.30

0.31
0.28

20

..........................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

10
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทุน
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
14 และ 15
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
15
เงินปั นผลจ่าย
16
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
14 และ 15
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
15
เงินปั นผลจ่าย
16
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

342,246,156
2,460,270
344,706,426
53,957,635
398,664,061

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ ว
มูลค่า
ยังไม่ ได้
หุ้นสามัญ ทุนสํ ารองตามกฎหมาย จัดสรร
281,566,750
2,460,270
284,027,020
53,957,635
337,984,655

27,700,000
5,300,000
33,000,000
5,400,000
38,400,000

157,247,044
105,489,342
105,489,342
(5,300,000)
(85,563,900)
171,872,486
106,595,448
(833,102)
105,762,346
(5,400,000)
(59,799,579)
212,435,253

(หน่ วย : บาท)
รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
808,759,950
105,489,342
105,489,342
4,920,540
(85,563,900)
833,605,932
106,595,448
(833,102)
105,762,346
107,915,270
(59,799,579)
987,483,969

..........................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

11
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :หนี้สงสัยจะสู ญ(รายการโอนกลับ)
โอนกลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

(หน่ วย : บาท)
2560

134,532,092

133,441,919

1,327,002
48,835,069
93,799
(834,169)
371,382
(132,424)
13,067,782
197,260,533

(1,756,474)
(991,614)
48,711,315
221,583
485,040
142,338
(234,869)
14,763,786
194,783,024

(6,713,434)
155,265,093
409,904
65,613

9,293,623
(267,291,979)
(667,523)
3,285

(171,949,576)
(7,312,904)
(371,487)
3,638,009
170,291,751
132,997
(24,806,085)
145,618,663

(45,847,967)
6,992,115
(49,555)
3,638,010
(99,146,967)
236,953
(26,804,603)
(125,714,617)

..........................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

12
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ ออาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงั นี้
- ซื้ ออาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งยังไม่ได้จ่ายชําระ

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

(หน่ วย : บาท)
2560

2561

(5,755,379)
26,435
(5,728,944)

(23,172,971)
1,205,000
(21,967,971)

(171,964,737)
(13,826,044)
107,915,270
(59,799,579)
(137,675,090)

212,861,237
(14,023,235)
4,920,540
(85,563,900)
118,194,642

2,214,629
76,235,941
78,450,570
78,450,570

(29,487,946)
105,723,887
76,235,941
76,235,941

-

1,641,701

..........................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

13
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ตามทะเบียนเลขที่ 0105520001455 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2520
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ทะเบียนนิ ติบุคคล
เลขที่ 0107553000131 สํานักงานและโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย บริ ษทั ประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย ปั จจุบนั ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ในบริ ษทั ร้อยละ 68.86
ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย และเริ่ มทําการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในวันดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษได้จ ัดทําขึ้ นเพื่ อความสะดวกของผูอ้ ่ านงบการเงิ นที่ ไม่ คุ ้นเคยกับ
ภาษาไทย
2.2 งบการเงินได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 ได้มีมติ ใ ห้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ลง
วันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น นี้ ได้จ ัด ทําขึ้ น โดยใช้เ กณฑ์ราคาทุ น เดิ ม เว้น แต่ จ ะได้เ ปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่ น ใน
นโยบายการบัญชี
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษ ทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภา
วิชาชี พบัญชี ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั
ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563 บริ ษทั ไม่ได้
นํามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 15

เรื่ อง

วันที่มีผลบังคับใช้

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

1 มกราคม 2563

เรื่ อง การนํ า มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า

1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2562

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ท ธิ 1 มกราคม 2563
ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 1 มกราคม 2563

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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2.4 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงาน
จํานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณการและข้อสมมติฐานมา
จากประสบการณ์ และปั จจัยต่ างๆ ที่ ผูบ้ ริ หารมี ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์
แวดล้อมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และ
ในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิ จใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่าเผือ่ มูลค่าราคาทุนของสิ นค้าสูงกว่ามูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
มู ลค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รั บเป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิ จปกติ หักด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการขาย
อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ และมู ลค่ าคงเหลื อใหม่ หากมี การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรั บรู ้สินทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุน ทางภาษีที่ไ ม่ไ ด้ใ ช้เ มื่อมีค วามเป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ว ่า บริ ษ ทั จะมีกาํ ไรทางภาษีใ น
อนาคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ป ระโยชน์ จ ากผลแตกต่ า งชั่ว คราวและขาดทุ น นั้น ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห าร
จําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนั กงานประมาณขึ้ นตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีความ
บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้อง และประมาณการความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การประมาณการในเรื่ องอื่นๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี้
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึ งกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อน นับจากวันที่ได้มาและไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
3.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หกั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผือ่ หนี้ สงสัย
จะสู ญ ประเมิ นโดยการวิเคราะห์ ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์ เกี่ ยวกับการรั บชําระหนี้ ใน
อนาคตจากลูกหนี้ แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ และลูกหนี้ จะถูกตัดจําหน่ ายออกจากบัญชี
เมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
3.3 สิ นค้าคงเหลื อแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของ
สิ นค้าคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ือ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่
ในสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ ผลิตเอง ต้นทุน
สิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มู ลค่ าสุ ทธิ ที่ จะได้รั บเป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิ จปกติ หักด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการขาย
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3.4 อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรั พย์เพื่ อให้สิ นทรั พย์น้ ันอยู่ในสภาพที่ พร้ อมจะใช้งานได้ตามความ
ประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายอาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่
ได้รับจากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรั บรู ้ สุทธิ เป็ นรายได้อื่นหรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
มูลค่าตามบัญชี ของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั จะได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่ าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การซ่อมบํารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วย
ราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
-

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

30
20-30
20
3-10
7-12

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

บริ ษทั ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับงานระหว่างก่อสร้าง และเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
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3.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคต
จากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
- โปรแกรมบัญชี

10

ปี

3.6 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน การรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจาก
การใช้ของสิ นทรั พย์ แล้วแต่ มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน
คํานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์
อื่ น ให้ พิ จารณามู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้รั บคื นให้สอดคล้องกับหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ ก่ อให้เกิ ดเงิ นสดที่
สิ นทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
บริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน
3.8 หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ย บันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวกับการเกิ ดหนี้ สิน
ภายหลังจากการบันทึกหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่าง
ระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและยอดหนี้ เมื่อครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอด
อายุการกูย้ มื โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง

ร่ าง DRAFT
งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย................................................... วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

19
3.9 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
ตามมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอดคงเหลือ
ของหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการขายและเช่ากลับคืน
ตามสัญญาเช่าการเงิน กําไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู ้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั
ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานจะบันทึก
ในกําไรหรื อขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่าย
ให้แก่ผใู ้ ห้เช่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
3.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่บริ ษทั สมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
บริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั คํานวณหนี้ สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุ ญาต
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิในการได้รับ
ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่ วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็ นภาระผูกพันงวดสุ ดท้าย
ต้นทุนบริ การในอดีตรับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้น
จะตกเป็ นสิ ทธิขาดของพนักงาน
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ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) รับรู ้เป็ นรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรับรู ้ท้ งั จํานวนในกําไรหรื อขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการ
หรื อลดขนาดโครงการ
3.11 ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริ ษทั มีภาระหนี้ สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาท
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สิน
ดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่ าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณ
การกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั
ก่อนคํานึ งภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลา
และความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
3.12 รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
3.12.1 รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่ มีนัยสําคัญไปให้กับผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่ รับรู ้ รายได้หากฝ่ าย
บริ หารยังมีก ารควบคุม หรื อ บริ ห ารสิ น ค้าที่ข ายไปแล้ว นั้น หรื อมีค วามไม่แ น่ น อนที่มี
นัยสําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านั้นหรื อไม่อาจวัดมูลค่า
ของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่ าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่ ที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
3.12.2 รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู ้ตามเกณฑ์สดั ส่ วนของเวลา
3.12.3 รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.13 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
3.13.1 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า
3.13.2 ต้นทุนทางการเงิ น เกิ ดจากดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดี ยวกันบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิต
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
3.13.3 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3.14 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือ
หุ น้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
บริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั จะ
ไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกัน
ก็ต่อเมื่อบริ ษทั มีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จ จุบนั มาหักกลบกับ
หนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกัน
โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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3.15 กําไรต่อหุน้
3.15.1 กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรั บปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ (ไม่
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกและเรี ยก
ชําระในระหว่างปี
3.15.2 กําไรต่อหุ น้ ปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยู่
ในระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลง
หุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุน้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ
ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
3.16 รายการที่มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่า
ดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
3.17 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูก
ควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิบตั ิ
ตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3.18 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยตามส่ วนงานทางธุรกิจของบริ ษทั โดยส่ วนงานธุรกิจเป็ นส่ วนธุรกิจ
ที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทน ซึ่ งแตกต่างไปจากความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของส่ วนธุรกิจอื่น
3.19 เครื่ องมือทางการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
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สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระ กําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการปิ ดสถานะของสัญญาหรื อเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงตามอายุ
3.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่าย
เพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
ที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล
ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข อ้ มูล ราคาเสนอซื้ อ ขายของสิ น ทรัพ ย์ห รื อ หนี้ สิ น อย่า งเดีย วกัน ในตลาดที่มี
สภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการ
ประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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4. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
4.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- เงินมัดจําจ่าย-แสดงรวมในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
- เงินมัดจําจ่าย-แสดงรวมในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่
- เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ใหญ่
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่

(หน่วย : บาท)
2560

2561
-

1,005,000
576,000
1,581,000

1,738,300

1,738,300

131,803

2,138,245

13,245

23,376

22,253,167

18,615,158

4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
- รายได้และค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
2561

(หน่วย : บาท)
2560

- ค่าเช่าที่ดิน
บริ ษทั ใหญ่

5,410,958

5,410,958

- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ใหญ่

12,002,632

11,597,632

ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
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2561

(หน่วย : บาท)
2560

- ค่าเช่าไซโล
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

1,728,000

2,304,000

- ค่าถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

6,997,170

14,264,470

- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,460,800
21,000
1,481,800

2,146,650
110,400
2,257,050

- เงินปั นผลจ่าย
บริ ษทั ใหญ่

41,176,326

59,289,930

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

37,321,833
238,611
37,560,444

33,314,449
204,753
33,519,202

ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั

นโยบายการกําหนดราคา
- ค่าเช่ าที่ดินและโกดัง บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีเงื่อนไข
ดังนี้
1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานและโรงงานผลิตสิ นค้า กําหนดอายุการเช่า 30 ปี
เริ่ มจากวันที่ 1 สิ งหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตราเดือนละ
350,650 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้น ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริ ษทั
ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี
โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ต้องการต่อ
สัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้สิทธิ์
แก่ผเู ้ ช่าสามารถเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ ถูกยกเลิกไป บริ ษทั มี
หน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นวันที่ครบกําหนดสัญญาเช่า
ที่ดิน เว้นแต่จะได้ทาํ ความตกลงเกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็ นประการอื่น
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2) สัญญาเช่าพื้นที่โกดังเพื่อก่อสร้างอาคารไซโลและสัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บสิ นค้า กําหนดอายุ
การเช่า 30 ปี เริ่ มจากวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตรา
เดือนละ 518,500 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้นร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริ ษทั
ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี
โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 1,037,000 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ต้องการต่อ
สัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3) สัญญาเช่าไซโลและโกดังเพื่อเก็บวัตถุดิบเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทัว่ ไปซึ่ งมีอายุ
ไม่เกิน 12 เดือน
- รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็ นราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็ นไปตามธุรกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ ไป
4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องโดย

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

ถือหุน้ บริ ษทั ทางตรง 68.86%
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ

2561
20,000
32,968,687
44,437,279
1,024,604
78,450,570

(หน่วย : บาท)
2560
20,000
36,110,300
39,498,161
607,480
76,235,941
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6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย

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

2561
182,529,668
(6,129,843)
176,399,825
663,606
2,045,520
35,281
179,144,232

(หน่วย : บาท)
2560
177,184,526
(7,273,598)
169,910,928
2,007,737
1,581,000
258,708
173,758,373

2561

(หน่วย : บาท)
2560

110,202,626
66,165,199
1,644,002
4,517,841
182,529,668
(6,129,843)
176,399,825

109,480,316
60,430,612
7,273,598
177,184,526
(7,273,598)
169,910,928

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้

ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน
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บริ ษทั มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
หัก กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ตัดจําหน่ายหนี้สูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561
7,273,598
1,612,002
(285,000)
(2,470,757)
6,129,843

(หน่วย : บาท)
2560
9,044,072
6,000
(1,762,474)
(14,000)
7,273,598

2561
403,819,754
14,679,884
8,645,462
1,227,490
214,322,007
2,511,422
645,206,019

(หน่วย : บาท)
2560
503,520,054
13,535,774
7,270,148
1,141,724
271,470,498
3,532,914
800,471,112

7. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

บริ ษ ทั มี ร ายการเคลื่ อ นไหวของค่า เผื่อ การลดมูล ค่า สิ น ค้า คงเหลื อ สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก โอนกลับรายการค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

(หน่วย : บาท)
2560
991,614
(991,614)
-
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ต้นทุนของสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
2560
2561
ต้นทุนขาย
1,131,925,951 1,031,925,114
โอนกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(991,614)
รวม
1,131,925,951 1,030,933,500
8. อาคาร และอุปกรณ์
ประกอบด้วย
ระบบ
อาคารและ
เครื่ องจักร
เครื่ องตกแต่งและ ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ สาธารณูปโภค อุปกรณ์สาํ นักงาน
ระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

198,072,340
1,691,975
199,764,315
199,764,315

708,825,001
5,158,406
(44,660)
713,938,747
1,576,124
5,545,001
(228,934)
720,830,938

52,824,547
611,836
(4,280)
53,432,103
240,000
(220,500)
53,451,603

14,984,032
1,808,712
102,687
(228,721)
16,666,710
353,855
(263,467)
16,757,098

24,271,217
12,642,799
752,857
(3,971,963)
33,694,910
745,200
(468,000)
33,972,110

ค่ าเสื่อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(42,083,600)
(7,068,400)
(49,152,000)
(7,070,688)
(56,222,688)

(172,829,619) (17,286,933)
(35,330,765) (2,735,289)
42,841
355
(208,117,543) (20,021,867)
(35,543,110) (2,812,961)
221,542
127,513
(243,439,111) (22,707,315)

(11,110,000)
(1,819,704)
220,829
(12,708,875)
(1,323,228)
258,587
(13,773,516)

(13,483,918)
(1,757,157)
2,559,016
(12,682,059)
(2,085,082)
453,025
(14,314,116)

-

(256,794,070)
(48,711,315)
2,823,041
(302,682,344)
(48,835,069)
1,060,667
(350,456,746)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

150,612,315
143,541,627

505,821,204
477,391,827

3,957,835
2,983,582

21,012,851
19,657,994

2,704,801
-

717,519,242
674,319,318

ค่ าเสื่อมราคาทีอ่ ยู่ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

33,410,236
30,744,288

659,401
999,636,538
2,900,944
24,814,672
855,544
(4,249,624)
(855,544)
(855,544)
2,704,801 1,020,201,586
2,840,200
5,755,379
5,545,001
(1,180,901)
(5,545,001)
(5,545,001)
- 1,024,776,064

48,711,315
48,835,069
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักรทั้งหมดราคาตามบัญชี
จํานวน 586.96 ล้านบาท และ 608.39 ล้านบาท ตามลําดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อยืนยัน (Negative pledge) ที่
ออกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่
ในปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่
ยังใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 19.77 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,759.50 บาท และราคาทุนจํานวน
15.13 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,634.45 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และส่ วนควบของอาคารราคา
ตามบัญชี จาํ นวน 233.91 ล้านบาท และ 244.98 ล้านบาท ตามลําดับ ก่ อสร้างบนที่ดินซึ่ งเช่ าจากบริ ษทั
ใหญ่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2
9. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
2561
6,050,175
(4,191,616)
1,858,559

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
2560
5,638,200
(3,808,853)
1,829,347

รายการเคลื่ อนไหวของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี -สุ ทธิ ที่ เกิ ดขึ้นในระหว่างปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้ ณ วันที่
1 มกราคม หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม
2560
2560 กําไรหรื อขาดทุน
(หมายเหตุ 19)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสู ญ) 1,808,814
สิ นค้าคงเหลือ
198,323
ประมาณการหนี้สิน
226,219
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 146,762
หนี้สินไม่หมุนเวียน
2,995,430
รวม
5,375,548
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
อาคาร อุปกรณ์
(3,386,548)
สุ ทธิ
1,989,000

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้ บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
1 มกราคม หรื อค่าใช้จ่ายใน
หรื อค่าใช้จ่ายใน
31 ธันวาคม
2561 กําไรหรื อขาดทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น 2561
(หมายเหตุ 19)
(หมายเหตุ 19)

(354,094)
(198,323)
68,911
18,557
727,601
262,652

1,454,720
295,130
165,319
3,723,031
5,638,200

1,454,720
295,130
165,319
3,723,031
5,638,200

(228,751)
(295,130)
(21)
727,602
203,700

208,275
208,275

1,225,969
373,573
4,450,633
6,050,175

(422,305)
(159,653)

(3,808,853)
1,829,347

(3,808,853)
1,829,347

(382,763)
(179,063)

- (4,191,616)
208,275 1,858,559

ร่ าง DRAFT
งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย................................................... วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

31
10. สิ นเชื่อและการคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้รับวงเงินสิ นเชื่ อต่างๆ จากสถาบันการเงิน
ดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น วงเงินเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 และ 22.1 โดยบริ ษทั ต้องปลด
ภาระจํา นองหลัก ทรัพ ย์ร วมทั้ง ทรัพ ย์สิ น ใดๆ ที่ไ ด้ใ ห้ไ ว้เ ป็ นหลัก ประกัน แก่ผูใ้ ห้กูร้ ายอื่ นและปรั บ
เงื่อนไขการกูย้ มื เป็ น Negative Pledge
11. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

2561
180,000,000
243,689,423
423,689,423

(หน่วย : บาท)
2560
200,000,000
395,654,160
595,654,160

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินแบบชําระเมื่อทวงถาม
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25-2.60 ต่อปี และ 2.25-2.35 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทเป็ นการกูย้ ืมในสกุลเงินบาท อัตรา
ดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท บริ ษทั ได้รับสิ นค้าที่สั่งเข้ามา
โดยการใช้สินเชื่ อของสถาบันการเงิน ดังนั้น บริ ษทั จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสําหรับค่าสิ นค้า
ดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขการใช้สินเชื่อและการคํ้าประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 10
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12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

2561

(หน่วย : บาท)
2560

131,803
85,485,933
85,617,736
9,554,989
13,245
27,435,083
2,333,820
45,850
125,000,723

2,138,245
263,276,717
265,414,962
6,551,121
23,376
26,553,271
298,542,730

13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561
826,594
311,574
59,808
(371,487)
1,041,377
1,867,866

(หน่วย : บาท)
2560
733,811
108,397
33,941
(49,555)
826,594
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดงั นี้
2561

(หน่วย : บาท)
2560

72,934
298,448
371,382

54,023
88,315
142,338

1,041,377

-

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติฐานหลักที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อายุเกษียณ

2561

2560

2.81%
ตามช่วงอายุของพนักงาน
5.00%
55 ปี

4.03%
ตามช่วงอายุของพนักงาน
5.00%
55 ปี

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไป และอัตราดอกเบี้ย
คิดลดใช้อตั ราดอกเบี้ ยพันธบัตรรั ฐบาลซึ่ งมี ระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับกําหนดชําระของหนี้ สิน
ค่าตอบแทนพนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เกิดขึ้นจาก

สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

(หน่วย : บาท)
2561
(177,130)
114,946
1,103,561
1,041,377
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุ สมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อว่ าข้อสมมติ ฐานอื่ น ๆ คงที่ จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
2561
2560
(105,816)
(22,195)
112,478
23,556
119,217
30,795
(112,905)
(28,959)
(267,082)
(69,762)
305,113
81,517

อัตราคิดลด เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ลดลงร้อยละ 1.0

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผ่านร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับใหม่ ซึ่ งกฎหมายดังกล่ าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่น้ ี กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ งทํางาน
ติดต่ อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วันสุ ดท้าย การ
เปลี่ ยนแปลงดังกล่าวถื อเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรั บโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริ ษทั มีหนี้ สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 0.32 ล้านบาท
บริ ษทั จะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
ในกําไรขาดทุนในงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
14. ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชําระหุ น้ สามัญ มีการเคลื่อนไหว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นปี
บวก เพิ่มทุน
หัก ลดทุน
หุน้ สามัญสิ้ นปี
ทุนที่ออกและเรียกชําระ
หุน้ สามัญต้นปี
บวก หุน้ สามัญเพิ่มขึ้น
หุน้ สามัญสิ้ นปี

ราคาตาม
มูลค่าหุน้
(บาท)

2561

2560

จํานวนหุน้

มูลค่า

จํานวนหุน้

มูลค่า

1.00
1.00
1.00
1.00

399,000,000
399,000,000

399,000,000
399,000,000

399,000,000
399,000,000

399,000,000
399,000,000

1.00
1.00
1.00

344,706,426
53,957,635
398,664,061

344,706,426
53,957,635
398,664,061

342,246,156
2,460,270
344,706,426

342,246,156
2,460,270
344,706,426
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ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้รับเงินค่าหุ ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุ น้ สามัญของบริ ษทั TMILL-W1 จํานวน 53,957,635 หุน้ ราคาหุน้ ละ 2 บาท ทําให้ทุนที่ออกและเรี ยก
ชําระ เพิ่ มขึ้ นจํานวน 53,957,635 บาท ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น เพิ่มขึ้ นจํานวน 53,957,635 บาท บริ ษทั ได้จ ด
ทะเบียนเพิม่ ทุนจากการใช้สิทธิดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ TMILL-W1 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิได้หมดอายุไปเป็ นจํานวน 335,939 หน่วย
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้รับเงินค่าหุ ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุ น้ สามัญของบริ ษทั TMILL-W1 จํานวน 2,460,270 หุ น้ ราคาหุ น้ ละ 2 บาท ทําให้ทุนที่ออกและเรี ยก
ชําระ เพิ่มขึ้นจํานวน 2,460,270 บาท ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น เพิ่มขึ้นจํานวน 2,460,270 บาท บริ ษทั ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2560
15. ส่ วนเกินทุนและสํารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ตามบทบัญญัติแ ห่ ง พระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่
บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง
(“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุ น
สํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํา รองจะมีจ าํ นวนไม่น อ้ ยกว่า ร้อ ยละ 10 ของทุน จดทะเบีย นของบริ ษ ทั สํา รองตามกฎหมายไม่
สามารถนํามาจ่ายเงินปั นผลได้ ซึ่ งในปี 2561 และ 2560 บริ ษทั จัดสรรกําไรสําหรับปี เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 5.40 ล้านบาท และจํานวน 5.30 ล้านบาท ตามลําดับ
16. เงินปั นผลจ่าย
อนุมตั ิโดย

ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกําไรของ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 61

ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2561
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกําไรของ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 60
ประกาศจ่ายเงินปั นผล
จากกําไรของปี 2559
รวม

ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2560
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

เงินปั นผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปั นผลจ่าย
ต่อหุน้
(บาท)

วันที่จ่าย
เงินปั นผล

59,800

0.15

23 พ.ย.61

61,607

0.18

29 ก.ย. 60

23,957
85,564

0.07
0.25

19 พ.ค. 60
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17. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน
ไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.60 : 1.00
และ 1.13 : 1.00 ตามลําดับ
18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

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

2561
84,426,435
48,835,069
23,310,168
31,007,104
38,321,902
985,726,518
(2,519,424)
48,762,658
13,067,782
1,270,938,212

(หน่วย : บาท)
2560
80,362,546
48,711,315
19,963,262
28,738,180
50,492,047
877,984,089
1,356,677
(991,614)
51,322,498
14,763,786
1,172,702,786

19. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
2561
2560
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
27,757,581
27,792,924
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 9)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
179,063
159,653
27,936,644
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
27,952,577
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ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

2561
(208,275)

(หน่วย : บาท)
2560
-

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั
อัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้างจ่ายตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
เบี้ยปรับเงินเพิม่
เงินบริ จาค
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน

2561
134,532,092
ร้อยละ 20
26,906,418

(หน่วย : บาท)
2560
133,441,919
ร้อยละ 20
26,688,384

727,602
(241,219)
11,042
868,870
(499,132)
27,757,581
179,063
27,936,644

727,602
15,000
766,457
295,299
(699,818)
27,792,924
159,653
27,952,577

20. กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรั บปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี กับ
จํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ น
ให้เป็ นหุน้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ น้ สามัญเทียบเท่า
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กําไรต่อหุ น้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
บาท/หุ น้
จํานวนหุ น้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2561
2560

กําไร

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (TMILL-W1)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญสมมติวา่
มีการแปลงหุ น้ สามัญ

กําไรต่อหุ น้
(บาท)
2561
2560

2561

2560

106,595,448

105,489,342

353,724,003

342,617,665

-

-

-

28,462,133

106,595,448

105,489,342

353,724,003

371,079,798

0.30

0.31

0.30

0.28

ซึ่ งในปี 2561 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TMILL-W1 ได้หมดอายุลงทําให้ไม่มีผลกระทบใน
การคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด
21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่แสดงอยู่เป็ นข้อมูล
ของธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั เพียงธุรกิจเดียว นอกจากนี้ บริ ษทั ยังดําเนิ น
ธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการดําเนินงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงิน
ของส่ วนที่ดาํ เนินงานอยูจ่ ึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขายสู ง
กว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย จํานวน 1 ราย มูลค่าการขายรวม 179.72 ล้านบาท และ 132.05 ล้าน
บาท ตามลําดับ
22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
22.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี้
สกุลเงิน
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
(หน่วย) วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป คงเหลือ
พันบาท
25,000
3,924
21,076
25,000
3,484 21,516

หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า พันบาท 4,525,000
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น พันดอลลาร์
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สหรัฐ
18,000
เงินเบิกเกินบัญชี
พันบาท
70,000

614,881 3,910,119 4,525,000 1,120,937 3,404,063
1,541
-

16,459
70,000

18,000
70,000

91
-

17,909
70,000

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 10
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22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ ยวกับการทําสัญญาซื้ อวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศที่ยงั ค้างส่ งเป็ นจํานวน 2.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 3.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ
22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงาน
และติดตั้งเครื่ องจักรสําหรับทุกโครงการดังนี้

มูลค่างานตามสัญญา
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา

2561
3,445
740

(หน่วย : พันบาท)
2560
4,751
1,584

22.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนิ นงานด้านผูเ้ ช่า
ซึ่งจะก่อให้เกิดค่าเช่าในอนาคตสําหรับระยะเวลาแต่ละช่วง ดังนี้

ภายในหนึ่งปี
1-5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
รวม

2561
15,642
48,717
307,982
372,341

(หน่วย : พันบาท)
2560
10,851
48,020
320,229
379,100

23. คดีฟ้องร้อง
บริ ษทั มีคดีความจากการถูกเจ้าหนี้ ฟ้องร้อง เรื่ องผิดสัญญาว่าจ้างขนส่ งสิ นค้า โดยให้ชาํ ระ
ค่าเสี ยหายเป็ นเงิน 14.03 ล้านบาท พร้อมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ อง
จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้เสร็ จสิ้ น
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินแก่เจ้าหนี้ เป็ นจํานวน
2.00 ล้านบาท บริ ษทั ดําเนินการยืน่ อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินแก่เจ้าหนี้ เป็ นจํานวน
1.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั ยื่นคัดค้านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่ งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ให้บริ ษทั ชําระเงินแก่เจ้าหนี้จาํ นวน 1.00 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย
และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็ นเงิน 1.26 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินแก่เจ้าหนี้เรี ยบร้อยแล้ว
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24. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั มี ความเสี่ ยงอันเกี่ ยวเนื่ องกับการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ ยน
เงิ นตราต่างประเทศในตลาด อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสิ นค้าที่เกี่ ยวเนื่ อง และจากการที่คู่สัญญาไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึ่ งบริ ษทั พิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม บริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั
บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกูย้ มื ที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่
และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ภายใน
มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

60,894,585
60,894,585

17,555,985
179,144,232
196,700,217

78,450,570
179,144,232
257,594,802

0.10-0.75
-

423,689,423
423,689,423

-

-

-

125,000,723
125,000,723

423,689,423
125,000,723
548,690,146

2.25-2.60
-

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ภายใน
มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

61,227,465
61,227,465

15,008,476
173,758,373
188,766,849

76,235,941
173,758,373
249,994,314

0.70-0.75
-

595,654,160
595,654,160

-

-

-

298,542,730
298,542,730

595,654,160
298,542,730
894,196,890

2.25-2.35
-
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อวัตถุดิบเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กับธนาคารพาณิ ช ย์เ พื่ อป้ องกัน ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นในการจ่ ายชํา ระหนี้ สิ น ในรู ป เงิ น ตรา
ต่างประเทศ โดยบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าวในงบการเงิน ทั้งนี้ วนั ครบ
กําหนดชําระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 12 เดือน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
หน่วย
31 ธันวาคม
และสกุลเงิน
2561
2560
จํานวนเงินที่ทาํ สัญญา
ดอลล่าร์สหรัฐฯ 2,674,094 7,654,919
มูลค่าตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บาท
86,086,857 253,418,009
มูลค่ายุติธรรมตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บาท
86,534,794 249,499,229
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนด
โดยธนาคารคู่สญ
ั ญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
สกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ (USD)

หนี้สิน
2561
-

2560
360,276

ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า และลูกหนี้ อื่น อย่างไรก็
ตามบริ ษทั มีลูกหนี้ หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั้งมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อว่าบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ชาํ ระหนี้อยูใ่ นระดับตํ่า
มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืม
มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จึงเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
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25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ ย งชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราที่ข้ ึนอยู่
กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ มีสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หาร
จัดการกองทุน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
บริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวน
0.50 ล้านบาท และ 0.45 ล้านบาท ตามลําดับ
26. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีหนี้ สินบางรายการที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้
แยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 24)

-

86,535

-

2560
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 24)

-

249,499

-

รวม
86,535
รวม
249,499

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนระหว่างลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
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27. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อขออนุมตั ิ
การจัด สรรกํา ไรจากการดํา เนิ น งานปี 2561 เป็ นสํา รองตามกฎหมายจํา นวน 5.40 ล้า นบาท และให้
จ่ายเงินปั นผลจากกําไรของปี 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 59.80 ล้านบาท
ซึ่ งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ น้ ละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงินปันผลทั้งสิ้ นอัตราหุ น้ ละ 0.30 บาท
28. การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
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