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สารบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
สาสน์จากประธานกรรมการบริ ษทั
สาสน์จากประธานกรรมการบริ หาร
รายงานประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั
- รายละเอียด ตําแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
รายชื่อรายชื่อการดํารงตําแหน่งของกรรมการผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
โครงสร้างรายได้
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ปั จจัยความเสี่ ยง
โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างธุรกิจ
โครงสร้างการจัดการ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้ าหมาย 17 ประการ ตามหลัก SDGs
การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
รายการระหว่างกัน
คําอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงิน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ข้ อมูลทัว่ ไป
: บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
: ผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
: 90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง 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
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ ว
: 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิ บเก้าล้านบาท)
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 399,000,000 หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
เรี ยกชําระแล้วจํานวน 398,664,061หุ น้
เป็ นจํานวนเงิน 398,664,061 บาท
(สามร้อยเก้าสิ บแปดล้านหกแสนหกหมื่นสี่ พนั หกสิ บเอ็ดบาทถ้วน)
……………………………………………………………………………………...........................………………………………....
บุคคลอ้ างอิง
: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
นายทะเบียนหลักทรัพย์
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
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก
ทีต่ ้งั สํ านักงานและคลังสิ นค้ า

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้สอบบัญชี

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

: บริ ษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด
นางสาวฤทัยชนก สุ ภาพงษ์
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อกรุ งเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-596-0500 ต่อ 520, 521
E-mail : Center@dir.co.th

ทีป่ รึกษาทางการเงิน

: ไม่มี

ทีป่ รึกษาหรือผู้จัดการภายใต้ สัญญาการจัดการ

: ไม่มี

วิสัยทัศน์
"เรา" คือผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นํา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ
พันธกิจ
1. มุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดยั้งในการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพสู งสุ ดแก่ลกู ค้าทุกกลุ่ม
2. ส่ งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
3. ให้ความสําคัญเรื่ องผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผถู้ ือหุน้ ด้วยอัตราการเติบโตของผลกําไรอย่างต่อเนื่อง
4. เป็ นแบบอย่างในด้านความเป็ นมืออาชีพ ความโปร่ งใส และการดําเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. เป็ นแบบอย่างในการดําเนิ นธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
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ข้ อมูลการเงินโดยสรุป
2560
งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท)
รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสุ ทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนทางการเงิน
จํานวนหุ น้ ที่ออก และชําระแล้ว (ล้านหุ น้ )
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
กําไรต่อหุน้ (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

2561

2562

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

1,485.8
1,351.7
134.1
7.1
25.7
101.3

1,773.1
939.5
833.6

1,581.8
594.3
987.5

1,339.2
342.2
997.0

344.7
2.42
0.31
0.18
81.11
11.19
12.85
6.32
1.13

398.7
2.48
0.30
0.30
56.10
10.16
11.71
6.35
0.60

398.7
2.50
0.25
0.19
90.53
8.45
10.21
6.93
0.34
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สารจากประธานกรรมการบริษทั
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ของคนไทยอยู่ในภาคธุ รกิ จ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริ ษทั ฯ ผลิต
แป้ งสาลีซ่ ึ งควบคุมการผลิตภายใต้ระบบคุณภาพสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ
เช่ น ISO 22000, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้บริ โภคผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลีที่มี
คุณภาพสู งสุ ด และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจสู งสุ ดต่อบุคลากรและระบบการ
บริ หารงานภายในองค์กรควบคู่กนั ไป อีกทั้งดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และมุ่งเน้นในเรื่ องการพัฒนาองค์กร
(นายปรี ชา อรรถวิภชั น์)
ประธานกรรมการบริ ษัท

แป้ งสาลี เ ป็ นวัตถุ ดิบหลักที่ น ําไปผลิ ตอาหาร ไม่ ว่าจะเป็ นบะหมี่ ก่ ึ ง สํา เร็ จ รู ป บะหมี่ ส ด ขนมปั ง เค้ก
ซาลาเปา ปาท่องโก๋ อาหารชุบแป้ งทอด และอื่นๆ ดังนั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมจะเติบโตตามความ
ต้องการบริ โภคของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น หรื อแนวโน้มความนิ ยมในการบริ โภคอาหารที่ผลิตจากแป้ ง
สาลีที่เพิ่มมากขึ้น เช่นกัน

ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการตามลําดับเหตุการณ์ที่สาํ คัญ ดังนี้
-บริ ษทั ฯ ติดอันดับ ESG 100 ติด 1 ใน 100 บริ ษทั จดทะเบียนที่มีการดําเนินงานโดดเด่นด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ ประจําปี 2562 ด้วยการคัดเลือกจาก 771 บริ ษทั จดทะเบียน (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่
อยูร่ ะหว่างการฟื้ นฟู) ประกาศผลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
-บริ ษทั ฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็ นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจําปี 2562
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
-บริ ษทั ฯ ได้ทาํ งานมาโดยไม่เกิดอุบตั ิเหตุครบ 900 วัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้สาํ เร็ จ
-บริ ษทั ฯ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติได้ร่วมพัฒนาโรงเรี ยนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) ตามโครงการโรงเรี ยนร่ วมพัฒนา Partnership School
Project 100% เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดยั้งในการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่ได้คุณภาพให้กบั ลูกค้า นอกเหนื อจากการให้
ความสําคัญกับการเติบโตในด้านธุรกิจ มุ่งพัฒนาตลาด สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และมุ่งเน้นในเรื่ องการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริ หารงาน
ภายในองค์กรควบคู่กนั ไป อีกทั้งดําเนิ นโครงการสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ส่ งเสริ มให้ชุมชนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ มากมาย
ท้ายสุ ดนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณทีมบริ หารของบริ ษทั ฯ ที่ สามารถ
ดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯในปี 2562 ที่ผ่านมา ให้มีการเติบโตอย่างน่ าพอใจ รวมถึงพนักงานทุกท่าน สําหรับความทุ่มเทความอุตสาหะและเป็ นกําลัง
สําคัญในการมีส่วนร่ วมในการขยายธุ รกิจ รวมถึงผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ และพันธมิตรทางธุ รกิจที่ให้การสนับสนุ นและไว้วางใจบริ ษทั ฯ ด้วยดีเสมอมา
คณะกรรมการทุกท่านพร้อมทุ่มเทความสามารถในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานที่แข็งแกร่ งอัน
นํามาซึ่งความยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ต่อไปท้ายสุ ดนี้ในนามของคณะกรรมการ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณทีมบริ หารของบริ ษทั ฯ
ที่สามารถดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯในปี 2562 ที่ผา่ นมา ให้มีการเติบโตอย่างน่าพอใจ รวมถึงพนักงานทุกท่าน สําหรับความทุ่มเทความอุตสาหะและ
เป็ นกําลังสําคัญในการมีส่วนร่ วมในการขยายธุรกิจ รวมถึงผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริ ษทั ฯ ด้วยดี
เสมอมา คณะกรรมการทุกท่านพร้อมทุ่มเทความสามารถในการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ โดยยึดมัน่ ในหลักบรรษัทภิบาลซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานที่
แข็งแกร่ งอันนํามาซึ่ งความยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ต่อไป

(นายปรี ชา อรรถวิภชั น์)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
นายประภาส ชุติมาวรพันธ ์
ประธานกรรมการบริหาร

(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริหาร

ปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิตมวลรวม 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน และใช้กาํ ลังการผลิตเฉลี่ยทั้งปี ที่
ประมาณ 73.26% แม้วา่ สถานการณ์การแข่งขันยังคงอยูใ่ นระดับสู ง แต่คณะกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสู งได้มี
การวางแผนงาน ในการปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงสามารถดําเนิ นธุรกิจ
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายได้
ผลการดําเนินงานในปี 2562 ของ บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) มี กาํ ไรสุ ทธิ รวม 101.28
ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็ นเงิน 5.31 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.99
ในนามของคณะกรรมการบริ หาร ขอขอบคุ ณคณะผูบ้ ริ ห ารและพนักงานทุ ก ท่ าน ที่ ทุ่ม เทความรู้
ความสามารถทั้งหมดในการทํางาน ร่ วมแรงร่ วมใจกันพัฒนาบริ ษทั ฯ ให้เจริ ญเติบโตก้าวหน้า รวมทั้งขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้
ลูกค้า คู่คา้ และพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ รวมถึงผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ ายที่ มีส่วนช่ วยในการสนับสนุ นและให้ความไว้วางใจใน
คณะกรรมการบริ หารด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริ หารขอให้คาํ มัน่ ว่าจะมุ่งมัน่ ตั้งใจบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ด้วยความ
รอบคอบ โปร่ งใส และยึดมัน่ ในหลักบรรษัทภิบาล เพื่อพัฒนาบริ ษทั ฯ ให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

6

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2562

สารจากประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมช ัย

วนาวิทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายสมชัย วนาวิทย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” ปัจจุบนั ประกอบด้วย
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 3 ท่าน ได้แก่
1.นายสมชัย วนาวิทย
2.นายเอนก คําชุ่ม
3.นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายสมชัย วนาวิทยเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชี มีประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
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ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั โดยมี นโยบายเน้นการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดู แล
กิจการที่ดีและการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินธุรกิจ ได้ส่งเสริ มและผลักดันให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
ของบริ ษทั จดทะเบียน เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบตั ิภารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน และดําเนินการในเรื่ องสําคัญ
ซึ่งสรุ ปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ดงั นี้
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งได้เชิญผูส้ อบบัญชี
เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานงบการเงินโดยสอบถามผูส้ อบบัญชีในเรื่ องความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน และความ
เพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินที่มีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มนั่ ใจว่าการจัดทํางบการเงินเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี ว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานให้บริ ษทั ฯ
มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผลมิให้เกิดความขัดแย้งหรื อ
ละเมิดต่อระเบียบกฎหมายของบริ ษทั ฯ และข้อกําหนดต่างๆ พร้อมให้ขอ้ แนะนํา แก่ฝ่ายบริ หารเพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
มีความรัดกุมรอบคอบและถูกต้อง ตลอดจนให้มีการติดตามและปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการ
ตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในและภายนอก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบ
ข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก นางสาวฤทัยชนก สุ ภาพงษ์ จากบริ ษทั
ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยมีหน้าที่ตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะแก่บริ ษทั ฯ เพื่อนําไปแก้ไขให้
การดําเนินกิจการเป็ นไปด้วยความโปร่ งใสสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํ เนินการสอบทานการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าว
โดยไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ
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การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่
ในการพิจารณาคัดเลื อกผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึ งคุณภาพงาน สถานะของผูส้ อบบัญชี
ข้อจํากัดที่มีสาระสําคัญ หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 จากบริ ษทั
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยมี นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์
สกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2562 เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผูส้ อบบัญชี ประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางาน และเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. พร้ อมทั้งพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
สําหรับปี 2563 เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
การบริหารจัดการความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้ให้ความสําคัญและระมัดระวัง
ต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ตลอดจนให้คาํ แนะนําและเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ
สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้แต่งตั้งคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงในระดับฝ่ ายจัดการ
เพื่อติดตามดู แลการบริ หารความเสี่ ยง และระบบควบคุมภายในทัว่ ทั้งองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยจัดให้มีการ
ประชุมทีมงานไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อร่ วมกันประเมินและทบทวนความเสี่ ยง จัดทําแผนงานบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ควบคุม ติดตาม และประเมินผล
รายการเกี่ย วโยงหรื อ รายการที่มี ค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เพื่อ
พิจารณาว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผล รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกําหนดของตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และสํ า นัก งานกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ก ํา หนดไว้ โดยคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกไตรมาสอย่างสมํ่าเสมอ
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ตระหนักและให้ความสําคัญต่อความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility :
CSR) เพื่อดําเนินการในการพิจารณาและนําเสนอนโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและความ
รั บผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนจัดให้มีการสื่ อสารให้ความรู ้ ความเข้าใจกับพนักงานในทุกระดับอย่างทัว่ ถึ ง และ
รั บผิดชอบในการดู แลติ ดตามแผนงานการดําเนิ นงานด้านการพัฒนาอย่า งยัง่ ยืน และให้มีการพิจารณาทบทวน
ประเมินประสิ ทธิผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบและพิจารณาในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองให้เป็ นสมาชิกเครื อข่ายโครงการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (CAC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถือว่า
เป็ นเกี ย รติ อ ย่า งยิ่ง แก่ บ ริ ษ ทั ฯที่ ส ามารถ พัฒ นามาตรฐานการป้ องกัน ความเสี่ ย งขององค์ก รให้เ ป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของสมาชิ กเครื อข่ายโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
(CAC) อย่างเต็มศักยภาพทั้งพนักงาน องค์กร และคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็นหลัก
สําคัญ
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการอบรมให้ความรู ้กบั พนักงาน เพื่อรับทราบนโยบายและยึดถือปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปลูกฝังจิตสํานึกการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งยังมีนโยบายในการสนับสนุนให้คู่คา้ พันธมิตร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตระหนักและให้ความสําคัญในการต่อต้าน
การทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่ น โดยการสื่ อสาร ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น โบว์ ชั ว ร์ สิ นค้า , เว็ บ ไซต์ บ ริ ษัท ฯ
(www.tmill.co.th), การออกไปพบปะลูกค้า ตลอดจนดูแลป้ องกันการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทั้งภายในองค์กร
และเชิ ญชวนให้คู่คา้ เข้าร่ วมโครงการนี้ โดยยึดหลักตามนโยบายขององค์กร และตามข้อกําหนดของการเป็ น
สมาชิ กเครื อข่ายโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (CAC) อย่าง
เคร่ งครัด
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ทางบริ ษทั ฯ ได้ ประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อสร้าง
มาตรฐานที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่ งใส ที่หน้าเว็บไซต์ ขององค์กร (*หมวดการกํากับดูแลกิจการที่ดี:
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต : ขอความร่ วมมืองดการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรื อประโยชน์อื่นใด และได้ส่ง
จดหมายขอเชิญชวนให้บริ ษทั คูค้ า้ พันธมิตรทางการค้า ลูกค้า และบริ ษทั ทัว่ ไป เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกเครื อข่าย
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (CAC) เช่นเดียวกับบริ ษทั ฯ
โดยได้ประกาศไว้ที่ **หมวดการกํากับดูแลกิจการที่ดี : นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต : หัวข้อ
ขอเชิญชวนเข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่าย CAC) ที่หน้าเว็บไซต์ และทางจดหมายอีเล็คโทรนิคแด่ลูกค้าและพันธมิตร
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เป้าหมายในปี 2563
ทางบริ ษ ทั ฯยัง คงตั้ง มัน่ และรั ก ษามาตรฐานที่ จ ะควบคุ มดู แ ลองค์ก รให้เ ป็ นองค์กรสี ขาว โดย
ปราศจากการทุกจริ ตทั้งภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ พร้อมทั้งทําตามปณิ ธานเดิมที่จะเชิ ญชวนคู่คา้ ที่เพิ่มมากขึ้นใน
ทุ ก ๆปี ให้ เ ข้า ร่ ว มเป็ นสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยโครงการแนวร่ ว มปฏิ บ ัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ (CAC) เพื่อแสดงถึงการบริ หารงานที่โปร่ งใสในทุกๆด้าน และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้ลูกค้า คู่คา้ ผูล้ งทุน
หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ในการดําเนิ นงานอย่างสมศักดิ์ ศรี การเป็ นผูน้ าํ ของวงการผูผ้ ลิต ดังคํานิ ยามขององค์กรของเรา
ดังนี้ “เรา คือ โรงงานโม่แป้ งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยที่สุดในประเทศไทย”
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอิ สระตามขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ได้
จัดทําขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบตั ิที่รับรองโดยทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ ไม่มีประเด็น
สําคัญที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อกําหนดของทางราชการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีการดําเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม มี การบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผล ได้ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
ข้อ บัง คับ ตลอดจนระเบี ย บต่ า งๆ ไว้อ ย่า งครบถ้ว น มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล อย่า งถู ก ต้อ งเพี ย งพอ และปฏิ บ ตั ิ ง านที่
สอดคล้องกับระบบการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี มีความโปร่ งใส เชื่ อถื อได้ ตลอดจนมีความรั บผิดชอบต่อเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งทําให้เชื่อมัน่ ได้วา่ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) มีความพร้อมที่จะเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน และธํารงไว้ซ่ ึงการเป็ นองค์กรที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการบริษทั

นายปรีชา อรรถวิภชั น์

นายประภาส ช ุติมาวรพันธ์

นายสมชัย วนาวิทย

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางเยาวน ุช เดชวิทกั ษ์

นายชนะชัย ช ุติมาวรพันธ์

นายธนดล ส ุจิภิญโญ

กรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

13

คณะกรรมการบริษทั

นายณรงค์ เจนลาภวัฒนก ุล
กรรมการบริหาร

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร

ดร.ส ุภสร ชโยวรรณ
กรรมการ

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

นายเอนก คําชมุ่

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ
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รายละเอี ยดเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง
1. นำยปรี ชำ อรรถวิภชั น์
- ประธำนกรรมกำร
- กรรมกำรอิสระ

อำยุ
(ปี )
82

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
-ปริ ญญำตรี วิศวกรรมอุตสำหกำร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-ปริ ญญำโท สำขำวิศวกรรม
อุตสำหกำรและกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรัฐโอคลำโฮมำ
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ประวัติการอบรม
- ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐำน
ของ
ผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 107/2014) สมำคมส่ งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-ประกำศนียบัตรหลักสูตรสำหรับ
กรรมกำรบริ ษทั ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ของตนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
(DCP รุ่ นที่ 39/2004)สมำคมส่ งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-Finance for Non - Finance Directors
(FND รุ่ นที่ 8/2004)
-Audit Committee Program
(ACP รุ่ นที่ 11/2006)

สัดส่วนกำร ควำมสัมพันธ์
ถือหุน้ ใน
ทำง
บริ ษทั (%) ครอบครัว
0.121%

ไม่มี

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงำน/
ตำแหน่ง
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบนั

กรรมกำรวิชำกำร

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

นำยกสภำมหำวิทยำลัย
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

ปี 2546 – ปัจจุบนั
ปี 2546 – ปัจจุบนั
ปี 2545 – ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ

สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่ งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ
มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่ นสิ ริ
อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิ
บริ ษทั เกษตรไทยอุตสำหกรรมน้ ำตำล จำกัด
บริ ษทั เกษตรไทยไบโอเพำเวอร์ จำกัด
บริ ษทั เอสไอ.พรอพเพอร์ ต้ ี จำกัด
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้ำ จำกัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลเกษตรไทย จำกัด
บริ ษทั เอกรัฐพัฒนำ จำกัด
คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ ำงกฎหมำย
กระทรวงแรงงำน
บริ ษทั สยำม พี.พี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
บริ ษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
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รายงานประจาปี 2562
สัดส่วนกำร ควำมสัมพันธ์
ถือหุน้ ใน
ทำง
บริ ษทั (%) ครอบครัว

-ประกำศนียบัตรหลักสูตร
วิทยำลัยป้ องกันรำชอำณำจักร
(วปอ. รุ่ น 32)

2. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์
- กรรมกำร
- ประธำนกรรมกำรบริ หำร
- กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

82

-มัธยมศึกษำปี ที่ 6
โรงเรี ยนบ้ำนบึงอุตสำหกรรม
ประวัติการอบรม
-ประกำศนียบัตรหลักสู ตรพื้นฐำนของ
ผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 17/2004) สมำคมส่ งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)

0.47%
(โดยเป็ นของ
ตนเอง 0.47%
/ ภรรยำ
0.00%

เป็ นบิดำของ
บุคคลข้อ 4

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงำน/
ตำแหน่ง
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ปี 2545 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร

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

ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรและรองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส

H.C>Starck Co.,Ltd.
บริ ษทั ร่ วมกิจอ่ำงทองคลังสิ นค้ำ จำกัด
บริ ษทั แพน-เปเปอร์ จำกัด

บริ ษทั บำงกอกบูติก โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด
บริ ษทั พำรำไฮเทค จำกัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้ำ จำกัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

16

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง
3. นำยสมชัย วนำวิทย
- กรรมกำร
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ

อำยุ
(ปี )
71

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
-ปริ ญญำตรี บริ หำรธุ รกิจบัณฑิต
มหำวิทยำลัยเซ๊ำท์อีสเทิน หลุยเซี ยน่ำ
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
-ปริ ญญำโทบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยเซ๊ำท์อีสเทิน หลุยเซี ยน่ำ
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ

รายงานประจาปี 2562
สัดส่วนกำร ควำมสัมพันธ์
ถือหุน้ ใน
ทำง
บริ ษทั (%) ครอบครัว
ไม่มี

ไม่มี

ช่วงเวลำ
ปี 2557 – ปัจจุบนั

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงำน/
ตำแหน่ง
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)

ปี 2548 – ปี 2558

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร/รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ปี 2545 – ปัจจุบนั
ปี 2545 – ปัจจุบนั
ปี 2545 – ปัจจุบนั
ปี 2545 – ปัจจุบนั
ปี 2545 – ปัจจุบนั
ปี 2545 – ปัจจุบนั

กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้ำ จำกัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั บีบี แคปปิ ตอล จำกัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จำกัด

ปี 2549 – ปัจจุบนั

บริ ษทั ซำบีน่ำ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด (มหำชน)

ประวัติการอบรม
-ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐำนของ
ผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 8/2004) สมำคมส่ งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-ประกำศนียบัตรหลักสูตรสำหรับ
กรรมกำรบริ ษทั ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ของตนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
(DCP รุ่ นที่ 49/2004 สมำคมส่ งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
4. นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์
- กรรมกำรบริ หำร
-กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
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-ปริ ญญำโท คณะบริ หำรธุ รกิจ สำขำ
0.00%
กำรเงิน Bentley College รัฐ
(โดยเป็ นของ
แมสซำชูเซตส์ ประเทศ
ตนเอง 0.00%
สหรัฐอเมริ กำ
/ สำมี
-ปริ ญญำโท คณะบริ หำรธุ รกิจ สำขำกำร
0.00%
จัดกำรระหว่ำงประเทศ Schiller

เป็ นของบุคคล
ข้อ 2
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

รายงานประจาปี 2562
สัดส่วนกำร ควำมสัมพันธ์
ถือหุน้ ใน
ทำง
บริ ษทั (%) ครอบครัว

International University ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์
-ปริ ญญำโท คณะบริ หำรธุ รกิจ สำขำ
กำรเงิน Bentley College รัฐ
แมสซำชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กำ

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงำน/
ตำแหน่ง
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ปี 2545 – ปัจจุบนั
ปี 2545 – ปัจจุบนั

กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

ปี 2561 – ปัจจุบนั
ปี 2561 – ปัจจุบนั
ปี 2561 – ปัจจุบนั
ปี 2549 – ปัจจุบนั
ปี 2549 – ปัจจุบนั
ปี 2547 – ปัจจุบนั

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ ษทั
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

บริ ษทั มัน่ คงสยำมธุรกิจ จำกัด
บริ ษทั พำรำไฮเท็ค จำกัด

ประวัติการอบรม
-ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐำนของ
ผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ไทย
Director Accreditation Program (DAP
รุ่ นที่ 126/2552) สมำคมส่ งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-ประกำศนียบัตรหลักสูตร CFO’s
Orientation Course for New IPOs รุ่ น
ที่ 3

5. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์
- กรรมกำร
- กรรมกำรบริ หำร
- กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

48

0.048%
-ปริ ญญำโท คณะศิลปะศำสตร์ สำขำ
กฎหมำยธุรกิจ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
-ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริ กำ

เป็ นบุตรของ
บุคคลข้อ 2

บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั อุบลไบโอเอทำนอล จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล กรี นอินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลำยส์ จำกัด
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
-ปริ ญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
อุตสำหกำร มหำวิทยำลัยเทนเนสซี่
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
-ปริ ญญำตรี สำขำนิติศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-ปริ ญญำตรี สำขำนิติศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-ปริ ญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัติการอบรม
-ประกำศนียบัตรหลักสู ตรพื้นฐำนของ
ผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ไทย
(DAP รุ่ นที่ 37/2005) สมำคมส่ งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
-ประกำศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หำร
ระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
รุ่ นที่ 21

รายงานประจาปี 2562
สัดส่วนกำร ควำมสัมพันธ์
ถือหุน้ ใน
ทำง
บริ ษทั (%) ครอบครัว

ช่วงเวลำ
ปี 2546 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2543 – ปัจจุบนั
ปี 2541 – ปัจจุบนั
ปี 2560 – ปัจจุบนั
ปี 2557 – ปัจจุบนั
ปี 2555 – ปี 2560

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงำน/
ตำแหน่ง
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
(สำยงำนบัญชีและกำรเงิน)
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้ำ จำกัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เค.เอส.แอล. เรี ยลเอสเทต จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั น้ ำตำลเกำะกง จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลสะหวันนะเขต จำกัด

19

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง
6. นำยธนดล สุจิภิญโญ
- กรรมกำร
- กรรมกำรบริ หำร
- กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

อำยุ
(ปี )
53

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
-ปริ ญญำตรี กำรตลำด (MBA)
มหำวิทยำลัยแคลสเตท
ซำนเบอร์นำดิโน รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
-ปริ ญญำโท กำรตลำดและ
กำรจัดกำร (MBA) มหำวิทยำลัย
เมอเซ่อ เมคอน แอทแลนต้ำ
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ

รายงานประจาปี 2562

สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)
0.00%
(โดยเป็ น
ของ
ตนเอง
0.00%
/ ภรรยำ
0.00%

ควำมสัมพันธ์
ทำง
ครอบครัว
เป็ นบุตรเขย
ของบุคคล
ข้อ 2

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

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

กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ชื่ อหน่วยงำน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
โรงแรมสเปนดิด แอท เขำใหญ่
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้ำ จำกัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จำกัด
โรงแรมจอมเทียนกำร์เด้นรี สอร์ท พัทยำ

ประวัติการอบรม
-ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐำน
ของ
ผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั
ไทย
(DAP รุ่ นที่ 76/2008) สมำคม
ส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั
ไทย (IOD)
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

7. นำยณรงค์
เจนลำภวัฒนกุล
- กรรมกำร
- กรรมกำรบริ หำร
- กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

54

8. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์
- กรรมกำร
- กรรมกำรบริ หำร
- กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

51

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
-ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณั ฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประวัติการอบรม
-ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐำน
ของ
ผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั
ไทย
(DAP รุ่ นที่ 62/2007) สมำคม
ส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั
ไทย (IOD)
-ปริ ญญำโท บริ หำรธุ รกิจ ด้ำน
กำรเงินและกำรธนำคำร Mercer
University, USA
ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ ด้ำน
กำรเงินและกำรธนำคำร
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม
-ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐำน
ของ ผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (DAP รุ่ นที่ 17/2004)
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร

รายงานประจาปี 2562
สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)
ไม่มี

ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำง
ครอบครัว

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ไม่มี

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

กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร
กรรมกำร

เป็ นหลำน
ของบุคคล
ในข้อ 10

2562 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั

กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ชื่ อหน่วยงำน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้ำ จำกัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั อุตสำหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
บริ ษทั วัฒนกุลอ๊อกซิ เย่น จำกัด

บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั บำงจำกไบโอฟูลเอล จำกัด
บริ ษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จำกัด
บริ ษทั มำสเตอร์ แอด จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ดีเอดี เอสพีวี จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั เช็งเพรส จำกัด
บริ ษทั ธนำรักษ์พฒั นำสิ นทรัพย์ จำกัด
บริ ษทั ชิ นกิจ จำกัด
บริ ษทั รำชำโซลำร์ แมททีเรี ยล จำกัด
บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน) และ
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
บริ ษทั ไทย (IOD)
-ประกำศนียบัตรหลักสูตร
ผูบ้ ริ หำรระดับสูง สถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน รุ่ นที่ 10 (วตท.
10)
-สถำบันวิทยำกำรพลังงำน (วพน.)
รุ่ นที่ 6
-สถำบันวิทยำกำรธุ รกิจและ
อุตสำหกรรม (วธอ.) รุ่ นที่ 3
-หลักสู ตรกำรปฏิรูปธุรกิจและ
สร้ำงเครื อข่ำยนวัตกรรม รุ่ นที่ 2

รายงานประจาปี 2562
สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำง
ครอบครัว

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั

ตำแหน่ง

2547 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2544 – ปัจจุบนั
2540 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำธิกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรกรรมกำรและรองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

2540 – ปัจจุบนั
2539 – ปัจจุบนั

กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร

ชื่ อหน่วยงำน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
สมำคมกำรค้ำผูผ้ ลิตน้ ำตำลและชี วพลังงำนไทย
บริ ษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั รำชำปอร์ ซเลน จำกัด
บริ ษทั ชนำรัตน์ จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลสะหวันนะเขต จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และ
บริ ษทั น้ ำตำลในเครื อ
บริ ษทั พำรำรวมโชค จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล ชูกำร์โฮลดิ้ง จำกัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ ำน้ ำตำลขอนแก่น จำกัด
บริ ษทั ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จำกัด
บริ ษทั เกำะกงแพลนเตชัน่ จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล เรี ยลเอสเตท จำกัด
คณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย ภำยใต้
คณะกรรมกำรตำม พ.ร.บ.อ้อยและน้ ำตำลปี 2527
บริ ษทั รำชำเซรำมิค จำกัด
บริ ษทั เอ็มเอ็มพี คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง
9. ดร.สุภสร ชโยวรรณ
- กรรมกำร
- กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

อำยุ
(ปี )
82

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
-ปริ ญญำตรี สำขำกสิ กรรมและ
สัตวบำล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
-ปริ ญญำโท สำขำวิทยำศำสตร์
และโภชนำกำรด้ำนอำหำร
มหำวิทยำลัย
บริ คแฮม ยัง รัฐยูท่ำ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำเอก สำขำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีดำ้ นอำหำร รัฐห
ลุยเซียนำ
มหำวิทยำลัยหลุยเซียนำสะเตต
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ประวัติการอบรม
- ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐำน
ของ
ผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั
ไทย
(DAP รุ่ นที่ 77/2009) สมำคม
ส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั
ไทย (IOD)
- ประกำศนียบัตรหลักสูตรสำหรับ
กรรมกำรบริ ษทั ในกำรปฏิบตั ิ

รายงานประจาปี 2562
สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำง
ครอบครัว
ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ปี 2557 – ปัจจุบนั

กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

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

ชื่ อหน่วยงำน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้ำ จำกัด
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จำกัด
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

รายงานประจาปี 2562
สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำง
ครอบครัว

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ปี 2551 – ปัจจุบนั

กรรมกำรและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ชื่ อหน่วยงำน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

หน้ำที่ของตนได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
(DCP รุ่ นที่ 112/2009) สมำคม
ส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั
ไทย (IOD)
10. นำยสมชำย ชินธรรม
มิตร์
- กรรมกำร
- กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

67

- ประกำศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP รุ่ นที่ 17/2004)
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)
- อนุปริ ญญำ คอมพิวเตอร์
Computer Collage, Germany
- Mini MBA
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

0.00%
(โดยเป็ น
ของตนเอง
0.00% /
บุตรยังไม่
บรรลุนิติ
ภำวะ
0.00%)

เป็ นอำของ
บุคคลข้อ 8

ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2547 – ปัจจุบนั
ปี 2546 -ปัจจุบนั
ปี 2551 – ปัจจุบนั
ปี 2524-ปัจจุบนั
ปี 2539 – ปัจจุบนั
ปี 2539 – ปัจจุบนั
ปี 2539 – ปัจจุบนั

บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้ำ จำกัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั แชมเปี้ ยนเฟอร์ เมนเตชัน่ จำกัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ ำน้ ำตำลขอนแก่น จำกัด
บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั รำชำชูรส จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลนิ วกว้ำงสุ ้นหลี จำกัด
บริ ษทั โรงงำนน้ ำตำลนิ วกรุ งไทย จำกัด

24

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง
11. นำยเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
- กรรมกำร
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ

อำยุ
(ปี )
63

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
-ปริ ญญำตรี สำขำ
วิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยฮำวำย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ
-ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ
สถำบันบัณฑิตบริ หำรธุ รกิจศศิ
นทร์ แห่ งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

รายงานประจาปี 2562
สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำง
ครอบครัว

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่ อหน่วยงำน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ไม่มี

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

กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ฟิ งเคิลไทย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ ต้ ี จำกัด (มหำชน)

ไม่มี

ปี 2557 – ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ
เจ้ำของ

ประวัติการอบรม
-ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐำน
ของ
ผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั
ไทย
(DAP รุ่ นที่ 84/2010) สมำคม
ส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั
ไทย (IOD)
12. นำยเอนก คำชุ่ม
- กรรมกำร
- ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ

61

-ปริ ญญำตรี สำขำนิติศำสตร์
บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
-เนติบณั ฑิต สำนักอบรมศึกษำ
กฎหมำยแห่ งเนติบณั ฑิตยสภำ
-ปริ ญญำโท สำขำนิติศำสตร์
มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

ไม่มี

ปี 2553 – ปัจจุบนั
ปี 2527 – ปัจจุบนั

บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
สำนักงำน เอนก คำชุ่ม ทนำยควำม

25

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

13. นำงสำวสุรำงค์รัตน์
จงประสพทรัพย์
- รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย
โรงงำน

อำยุ
(ปี )

47

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ประวัติการอบรม
-ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพื้นฐำน
ของ
ผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั
ไทย
(DAP รุ่ นที่ 85/2010) สมำคม
ส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั
ไทย (IOD)
-ปริ ญญำโท สำขำพัฒนำผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรมเกษตร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
-ปริ ญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

รายงานประจาปี 2562
สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำง
ครอบครัว

ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

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

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยโรงงำน
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยโรงงำน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยโรงงำน

ชื่ อหน่วยงำน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)

ประวัติการอบรม
-ประกำศนียบัตร หลักสูตร
ผูจ้ ดั กำรโรงงำน รุ่ นที่ 13 สถำบัน
เสริ มสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถมนุษย์
สภำอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย
-ใบรับรอง อบรมโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรจัดกำรนวัตกรรม

26

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

รายงานประจาปี 2562
สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำง
ครอบครัว

ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่ อหน่วยงำน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ปี 2561 – ปัจจุบนั

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน
และบัญชี / เลขำนุกำรบริ ษทั
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน
และบัญชี / เลขำนุกำรบริ ษทั
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี (อำวุโส)
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี

บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำย
sales Supervisor ประจำภำคตะวันออก
พนักงำนขำย
sales&marketing-supervisor
ธุระกำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด

บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เกรท ดิสทริ บิวเทอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยคูณกำรเหล็ก จำกัด
บริ ษทั ยูเท็กไทล์ จำกัดบริ ษทั แอร์ โรว์ เบดดิ้ง
จำกัด

สำหรับผูป้ ระกอบกำรในตลำด
หลักทรัพย์

14. นำงแววตำ กุลโชตธำดำ
- รองผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี /
เลขำนุกำรบริ ษทั

42

-ปริ ญญำโท สำขำกำรบัญชี
(MBA)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
-ปริ ญญำตรี สำขำกำรบัญชี
(B.B.A)
มหำวิทยำลัยบูรพำ

ปี 2558 – ปี 2560
ปี 2557 – ปี 2558
ปี 2553 – ปี 2557

บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที ซี เจ เอเซี ย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โทลล์ โลจิสติก (ไทยแลนด์) จำกัด

ประวัติการอบรม
-ประกำศนียบัตรหลักสูตร
เลขำนุกำร บริ ษทั รุ่ นที่ 71/2016
สถำบันกรรมกำร บริ ษทั ไทย
(IOD)
15. นำยนพพร วิหก
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรขำย

36

- ปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำญจนบุรี คณะมนุษยศำสตร์
สำขำวิชำเอกภำษธุรกิจำอังกฤษ
ประวัติการอบรม

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2560 - ปัจจุบนั
ปี 2558 - 2560
ปี 2556 - 2558
ปี 2550 - 2556
ปี 2548 - 2550

ISO14001 ปี 62

27

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

รายงานประจาปี 2562
สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำง
ครอบครัว

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่ อหน่วยงำน/
บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

กำรปฏิบตั ิตำมเกณฑ์อุตสำหกรรม
สี เขียว ปี 62
แนวทำงดำเนิ นเกี่ยวกับวงจรชี วิต
ผลิตภัณฑ์ ปี 62
วิธีกำรประเมินควำมเสี่ ยงและ
โอกำสด้ำนสิ่ งแวดล้อม ปี 62
กฏหมำยสิ่ งแวดล้อม ปี 62
HALAL ปี 61
GMP/HACCP ปี 61
FOOD ALLERGEN ปี 60
FOOD DEFENSE ปี 60
อบรมดับเพลิง ปี 60
อบรมหลักสู ตรกำรขำยอย่ำงมือ
อำชีพ ปี 58
อบรมหลักสูตรกำรขำยและ
กำรตลำดสมัยใหม่ ดร.เสรี วงษ์
มณฑำ ปี 56
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ลำดับ

รำยชื่ อกรรมกำร ผู้บริ หำร และผู้มีอำนำจลงนำม

รายงานประจาปี 2562

บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)

1.

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์

2.

นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์

3.

นายสมชัย วนาวิทย

4.

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

5.

นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์

6.

ดร.สุภสร ชโยวรรณ

D

7.

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

D

8.

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

D, AC, ID

9.

นายเอนก คาชุม่

D, AC, ID

10.

นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

D, ED, S

11.

นายธนดล สุจิภิญโญ

D, ED, S

12.

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

D, ED, S

13.

นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์

M

14.

นางแววตา กุลโชตธาดา

M

15.

นายนพพร วิหก

M

C, ID
D, EC, S
D, CAC, ID
D, ED, S
D, EVC, MD, S

หมำยเหตุ : 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)

30

รายงานประจาปี 2562

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เป้ ำหมำยหลักในด้ ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมที่ทันสมัย
TMILL มุ่งมั่นในการมองหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ อสร้ า งผลผลิ ตที่ ตอบสนองต่ อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพิ่ม
ขี ดความสามารถในการแข่ งขัน และเพิ่ มศักยภาพการเติ บโตทางธุ รกิ จ ให้ทนั สมัยโดดเด่ นทั้งในปั จจุ บนั และ
อนาคต โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและสร้างผลกาไรให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นหลัก รวมทั้งเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก SDGs ขององค์กรที่พฒั นาอย่างยัง่ ยืน

บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ผู้นำเข้ ำข้ ำวสำลีและผู้ผลิตแป้ งสำลีรำยใหญ่
ของประเทศไทย โดยเริ่ มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ ปี 2550 บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องคุณภาพของสิ นค้า เริ่ มตั้งแต่
การเลือกสรรพันธุ์ขา้ วที่มีมาตรฐานสู ง ปริ มาณโปรตีน และกลูเต้นที่เหมาะสม ทาการแปรรู ปให้ได้แป้ งสาลีที่มี
คุณภาพ สาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ และอาหารหลากหลายชนิด
บริ ษทั ฯ ได้เลือกสรรอุปกรณ์เครื่ องจักรอันล้ าสมัย โดยใช้ระบบการแปรรู ปแป้ งสาลีอตั โนมัติ
แบบCIM (Computer Integrated Manufacturing) ซึ่ งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้ งสาลี
สูตรต่างๆได้อย่างแม่นยา สะอาด และ ถูกสุ ขลักษณะ ภายใต้ระบบการวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤตอันตรายใน
กระบวนการผลิต อันส่ งผลกระทบต่อคุณภาพทางเคมี ชี วภาพ และกายภาพของแป้ งสาลี (Hazardous Analysis
Critical Control Points: HACCP) อีกทั้งยังคานึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ ได้รั บการรั บรองมาตรฐานการผลิ ต ทั้งด้า นระบบคุ ณภาพ สุ ขอนามัยและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ISO 22000:2005, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้บริ โภค
ผลิ ต ภัณ ฑ์จากแป้ งสาลี ที่มีคุ ณ ภาพสู งสุ ด และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่ อให้เ กิ ด ความมัน่ ใจสู งสุ ด
นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังมีทีมค้นคว้าและวิจยั ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งคอยให้บริ การผลิตแป้ งสาลีตามสู ตรเฉพาะ (TailorMade Flour) และคิ ดค้นแป้ งสาลีประเภทใหม่ๆ สู ตรพิเศษ (Novel Products) เพื่อตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้าอีกด้วย ในด้านของฝ่ ายขายและการตลาด พร้อมทั้งการให้บริ การหลังการขาย บริ ษทั ฯ ได้
พัฒนาบุคลากร โดยมีการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มทักษะด้านการขายให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนการให้บริ การ หลังการขายที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จ ากั ด (มหาชน)
("บริ ษทั ฯ" หรื อ "TMILL") เดิ มชื่ อ บริ ษทั ไทยชูการ์ คลังสิ นค้า
จากัด ก่อตั้งโดยการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ าตาล
ได้แก่ กลุ่มโรงงานในเครื อบริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริ ษ ทั ประจวบอุ ต สาหกรรม จ ากัด บริ ษ ัท อุ ต สาหกรรมมิ ต ร
เกษตร จากัด โดยจดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2520 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจานวน 10 ล้านบาท ดาเนิ น
ธุ ร กิ จ คลัง สิ น ค้า โดยรั บ ฝากสิ น ค้า น้ า ตาลทรายดิ บ และน้ า ตาล
ทรายขาวเป็ นสิ นค้าหลัก ต่อมาในเดือนเมษายน 2534 บริ ษทั ไทยชู
การ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) ("TSTE") ได้เข้าซื้ อหุ น้ จากกลุ่มผู ้
ถือหุน้ เดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ น้ ภายใน
เครื อบริ ษทั ของ TSTEทาให้ TSTE ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ
61.30 ของทุ นจดทะเบี ยนชาระแล้ว และบริ ษทั ฯ มี สถานะเป็ น
บริ ษทั ย่อยของ TSTE ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
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 ยนเปลี่ ยนชื่ อ
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ไทยชูการ์ อินเตอร์ เทรด จากัด ดาเนิ นธุ รกิ จให้
บริ ษทั TSTE เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ คลังสิ นค้าเทกอง ใช้พกั
สิ นค้าน้ าตาลทรายดิ บรอขนถ่ายขึ้ นเรื อเดิ นสมุทร และในปี 2548
บริ ษทั ฯได้เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนเป็ น 200 ล้านบาท เปลี่ ยนชื่ อเป็ น
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด เพื่อดาเนิ นธุ รกิ จโรงงานแป้ งสาลี
โดยมี TSTE ได้เพิ่มสัดส่ วนการถือหุ ้นอีกเป็ นร้อยละ 97.13 ของ
ทุนจดทะเบียนใหม่
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 จดทะเบี ยนเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท
โดย
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของ TSTE ปรับเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 98.82 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และเมื่อเดือนธันวาคม 2552 ผูบ้ ริ หารของ
TSTE มี ค วามประสงค์จะนาบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ ("ตลาด เอ็ม เอ ไอ") จึ งได้ทาการปรั บ
โครงสร้ างทุ นของบริ ษทั ฯ โดยลดทุนจดทะเบี ยนจาก 400 ล้าน
บาท เป็ น 200 ล้านบาท โดยการลดจานวนหุ น้ ลงเหลือ 2 ล้านหุ น้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
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ต่อมาในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียน
แป ร ส ภา พ บ ริ ษั ท เ ป็ นบ ริ ษั ท มห า ชนจ า กั ด แ ล ะ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็ น 1 บาทต่อ
หุ น้ รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบี ยน 85 ล้านบาท โดยออกหุ ้น
สามัญใหม่ จานวน 85 ล้านหุ น้ เพื่อเตรี ยมเสนอขายหุ ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ กับ ประชาชน ท าให้ทุ น จดทะเบี ย น
เพิ่มขึ้นเป็ น 285 ล้านบาท เป็ นทุนชาระแล้วจานวน 200
ล้านบาท คิดเป็ นจานวน 200 ล้านหุน้
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตแป้ งสาลี
รายใหญ่ ของประเทศไทย โดยเริ่ มดาเนิ นธุ รกิ จตั้งแต่ ปี
2550 บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องคุณภาพของสิ นค้า
เริ่ มตั้งแต่การเลือกสรรพันธุ์ขา้ วที่มีมาตรฐานสู ง ปริ มาณ
โปรตี น และกลูเต้นที่ เหมาะสม ทาการแปรรู ปให้ได้แป้ ง
สาลีที่มีคุณภาพ สาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารหลากหลายชนิ ดเลือกสรร
อุปกรณ์เครื่ องจักรอันล้ าสมัย โดยใช้ระบบ แปรรู ปแป้ ง
สาลี อ ั ต โนมั ติ แบบ CIM(Computer
Integrated
Manufacturing) ซึ่ งมีความสามารถพิเศษในการควบคุม
คุ ณภาพของแป้ งสาลี สูตรต่ า งๆได้อย่างแม่นยา สะอาด
และถู ก สุ ข ลัก ษณะ ภายใต้ร ะบบการวิ เ คราะห์ และ
ควบคุมจุดวิกฤตอันตรายในกระบวนการผลิ ต อันส่ งผล
กระทบต่อคุณภาพทางเคมี ชี วภาพ และกายภาพของแป้ ง
สาลี (Hazardous Analysis Critical Control Points:
HACCP) อีกทั้งยังคานึ งถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็ น
สาคัญ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้ง
ด้า นระบบคุ ณ ภาพ สุ ข อนามัย และความปลอดภัย ของ
ผลิตภัณฑ์ อาทิเช่ น ISO 22000, GMP, HACCP และ
HALAL เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้บริ โภคผลิ ตภัณฑ์จากแป้ ง
สาลีที่มีคุณภาพสูงสุ ดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจสูงสุ ด

บริ ษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) มีทีมค้นคว้า
และวิจยั ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งคอยให้บริ การผลิตแป้ งสาลีตาม
สูตรเฉพาะ (Tailor – Made Flour) และคิดค้นแป้ งสาลี
ประเภทใหม่ๆ สู ต รพิ เศษ (Novel Products) เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการที่ หลากหลายของลูกค้า อี ก
ด้วย
ในด้า นของฝ่ ายขายและการตลาด พร้ อมทั้งการ
ให้บริ การหลังการขาย บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาบุคลากรโดย
มี การฝึ กอบรมอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อเพิ่ มทักษะด้านการ
ขายให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัท ฯ ตลอดจนการให้ บ ริ การหลัง การขายที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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2520

ก่อตั้ง "บริ ษทั ไทยชูการ์ คลังสิ นค้า จากัด" (ชื่อเดิมของบริ ษทั ฯ) โดยการรวมตัวของกลุ่ม
อุตสาหกรรมโรงงานน้ าตาล ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีจานวนหุ ้น 100,000 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ หุ น้ ละ 100 บาท เพื่อดาเนินธุ รกิจคลังสิ นค้าโดยมีทรัพย์สินเป็ นอาคารคลังสิ นค้า
แบบเทกองพื้นที่ใช้สอย 2,880 ตารางเมตรเพื่อให้บริ การรับฝากสิ นค้า ซึ่ งสามารถบรรจุ
สิ นค้าได้ 30,000 ตัน

2534

บริ ษ ทั ฯ มีก ารปรับ โครงสร้ างผูถ้ ื อหุ ้น โดยมี TSTE เข้า มาเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ ถือหุ ้นใน
สัดส่ วนร้อยละ 61.30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการถือหุ ้น
ภายในกลุ่มบริ ษทั ของ TSTE

บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ จานวน 2 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตแป้ งสาลี มีกาลังการผลิตรวม 250 ตัน
ต่อวัน
2550 1.บริ ษทั ฯ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2550
2.วันที่ 5 กันยายน 2550 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 400 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 4 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นธุ รกิจแป้ งสาลี
2551 1.บริ ษทั ฯได้รับใบรับรอง GMP และ HACCP จากบริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด
("SGS“)เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551
2.บริ ษทั ฯได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบ ISO 22000:2005 จาก SGS เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2551
2552 1.บริ ษทั ฯได้รับการรับรองให้ใช้เครื่ องหมายรับรองฮาลาล (HALAL) จากสานักงาน
กรรมการอิสลามประจาจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552
2.ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมตั ิ
ลดทุนจดทะเบียนและชาระทุนคืนแก่ผถู ้ ือหุ ้นจานวน 200 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400
ล้านบาทเป็ น 200 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 2 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
2548
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ปี
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2553

1.ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 มีมติให้แปรสภาพ
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด และแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ ้นละ 100 บาทเป็ นหุ ้นละ 1
บาท รวมถึงมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็ น 285 ล้านบาท โดยออกหุ ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 85 ล้ า นหุ ้ น เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนเป็ นครั้ งแรก
2.บริ ษทั ฯได้ปรับโครงสร้างทรัพย์สินโดยการขายอาคารคลังสิ นค้าแบบเทกองของบริ ษทั
ฯให้แก่ TSTE เพื่อใช้ในการประกอบธุ รกิจให้ตรงกับลักษณะธุ รกิจในปั จจุบนั
3.ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7 /2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม มีมติอนุ มตั ิให้สิทธิ ให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายของ TSTE ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นจานวนไม่เกิ น 25,350,970
หุ ้น ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Pre-emptive right) หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 29.82 ของ
จานวนหุ ้นสามัญเพิ่ ม ทุ นที่ เสนอขายต่ อประชาชนทัว่ ไป (85 ล้านหุ ้น) และที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั TSTE ครั้งที่ 7 /2553 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุ มตั ิการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMILL ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TSTE ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญ
ของ TSTE ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น โดยให้เสนอขายในราคาเดียวกับที่เสนอขายประชาชน
และให้นาเสนอที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 9 กันยายน 2553 พิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้
อนุญาตให้บริ ษทั สามารถเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 85 ล้านหุ ้นต่อประชาชนทัว่ ไปได้
บริ ษทั ฯ จึงได้เสนอขายหุ น้ ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสิ ทธิ Pre-emptive right โดยเปิ ดให้จองซื้ อใน
วันที่ 9, 12 และ 13 พฤศจิกายน 2555 และเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน
2555 ต่ อ มาบริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระแล้ ว จากเดิ ม 200 ล้ า นบาท
เป็ น 285 ล้ า นบาท ในวัน ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2555 และในวัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2555
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ สั่ ง รั บ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท ฯ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้นไป ส่ งผลให้หุ้น
สามัญของบริ ษทั จานวน 285,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เริ่ มทาการซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้นไป โดยจัดอยูใ่ นหมวด
ธุ รกิจขนาดกลาง และใช้ชื่อย่อในการซื้ อขายหลักทรัพย์วา่ TMILL
2558 ภายหลังจากที่มีการดาเนิ นการธุ รกิจโรงงานแป้ งสาลีดว้ ยกาลังการผลิต 250 ตันข้าวสาลีต่อ
วัน และมีการใช้กาลังการผลิตจนเต็มกาลัง บริ ษทั ฯ จึงได้ลงทุนขยายกาลังการผลิตเพิ่มอีก
เท่าตัวเป็ น 500 ตันข้าวสาลีตอ่ วัน ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 114 ล้าน
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2558
เพื่อจาหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิม 57 ล้านหุน้ และรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
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ปี

รายงานประจาปี 2562

พัฒนำกำรทีส่ ำคัญของบริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)

ภายหลังจากที่มีการดาเนินการธุ รกิจโรงงานแป้ งสาลีดว้ ยกาลังการผลิต 250 ตันข้าวสาลีต่อ
วัน และมีการใช้กาลังการผลิตจนเต็มกาลัง บริ ษทั ฯ จึงได้ลงทุนขยายกาลังการผลิตเพิ่มอีก
เท่าตัวเป็ น 500 ตันข้า วสาลี ต่อวัน ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้มีการเพิ่ม ทุ นจดทะเบี ยนอี ก 114
ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม
2558 เพื่อจาหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิม 57 ล้านหุน้ และรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ TMILL – W1
2560 1.บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็ น 399 ล้านบาท และทุน
รับชาระแล้วเป็ น 399 ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
2.บริ ษทั ฯได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสี เขียว ระดับที่ 2 ปฏิบตั ิการสี เขียว (Green Activity)
จากกระทรวงอุตสาหกรรม
3.บริ ษทั ฯได้รับรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบตั ิเหตุจากการทางานให้เป็ นศูนย์
ระดับต้น จานวน 300,100 ชัว่ โมง จากกระทรวงแรงงาน
1.บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองให้เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
2561
ต่อต้านการทุจริ ต (CAC)เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
2.บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม Innovative
Organization จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่ งเป็ นโครงการส่ งเสริ มความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผูป้ ระกอบการใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
3.บริ ษทั ฯ ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนรับชาระแล้วเป็ น 398.7 ล้านบาท ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2562 1.บริ ษทั ฯ ติดอันดับ ESG 100 ติด 1 ใน 100 บริ ษทั จดทะเบียนที่มีการดาเนินงานโดดเด่นด้าน
สิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ ประจาปี 2562 ด้วยการคัดเลือกจาก
771 บริ ษทั จดทะเบียน (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการฟื้ นฟู) ประกาศผลเมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2562
2.บริ ษทั ฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็ นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
เชิงสังคม ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
3.บริ ษทั ฯ ได้ทางานมาโดยไม่เกิดอุบตั ิเหตุครบ 900 วัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้สาเร็ จ
4.บริ ษทั ฯ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติได้ร่วมพัฒนาโรงเรี ยนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่ม
อุทิศ) ตามโครงการโรงเรี ยนร่ วมพัฒนา Partnership School Project 100% เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการ
2558
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ดังนี้

บริษทั นำ้ ตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
ทุนจดทะเบียน 2,205 ล้ำนบำท
ทุนชำระแล้ว 2,205 ล้ำนบำท

ร้ อยละ 47.63

บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิล้ จำกัด (มหำชน)
ทุนจดทะเบียน 191.6 ล้ำนบำท
ทุนชำระแล้ว 191.6 ล้ำนบำท
ร้ อยละ 68.86

บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
ทุนจดทะเบียน 399 ล้ำนบำท
ทุนชำระแล้ว 398.7 ล้ำนบำท
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โครงสร้ ำงรำยได้ แยกตำมสำยผลิตภัณฑ์
ประเภทของรำยได้
แป้ งสาลี
ราข้าวสาลี
จมูกข้าวสาลี และข้าวสาลี
รายได้อื่น1/
รำยได้ รวม

2560
ล้ ำนบำท
1,137.2

2561
2562
ร้ อยละ
ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ
87.1 1,205.0
85.7 1,270.0
85.5

165.1

12.6

194.7

13.9

206.0

13.9

1.0

0.1

0.1

0.0

0.4

0.0

2.8
1,306.1

0.2
100.0

5.7
1,405.5

0.4
100.0

9.4
1,485.8

0.6
100

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

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริกำร
บริ ษ ทั ฯ ด าเนิ นธุ ร กิ จผลิ ต และจาหน่ า ยแป้ งสาลี โดยสั่ งเมล็ด ข้า วสาลี ซ่ ึ ง เป็ นวัต ถุ ดิ บมาจาก
ต่างประเทศทั้งหมด เพื่อมาทาการโม่เป็ นแป้ งสาลี โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อให้ได้แป้ งสาลีที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากาหนด ซึ่ งแป้ งสาลีที่บริ ษทั ฯ
ผลิตได้มีท้ งั แบบโปรตีนสูงและแบบโปรตีนต่า โดยแป้ งสาลีแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบผลิตสิ นค้าที่
แตกต่างกัน หากเป็ นแป้ งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสาหรับผลิตบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง และอาหารสัตว์
ในขณะที่แป้ งสาลีโปรตีนต่าจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรื อแป้ งอเนกประสงค์ บริ ษทั ฯ
จาหน่ายแป้ งสาลีภายใต้ตราสิ นค้าของบริ ษทั กว่า 10 ตราสิ นค้า อาทิเช่น แป้ งบะหมี่สด-ตราเส้นหยก แป้ งบะหมี่สดตราเส้นเหลือง แป้ งขนมปั ง-ตราปั งแดง แป้ งขนมปั ง-ตราปั งเหลือง แป้ งอเนกประสงค์-ตรากุลาแดง เป็ นต้น โดยมี
ขนาดบรรจุแป้ งสาลีแบ่งเป็ น 2 ขนาด ได้แก่ ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และแบบรถเบาท์ขนาด 10,000 กิโลกรัม โดยมี
โครงสร้างรายได้ในเชิงยอดขายและปริ มาณการจาหน่ายแป้ งสาลีแต่ละชนิด ดังนี้
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โครงสร้ ำงรำยได้ ของแต่ ละผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ ปี 2560 จนถึงปี 2562
ประเภทของรายได้
แป้ งบะหมี่สด
แป้ งบะหมี่ กึ่งสาเร็ จรู ป
แป้ งขนมปั ง
แป้ งอเนกประสงค์
แป้ งทาบิสกิต
แป้ งชนิดอื่นๆ
รวมรายได้ จากการจาหน่ายแป้ งสาลีท้ งั หมด

2560
2561
2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
127.2
10.0
203.9
17.9
194.5
16.1
293.2
23.1
189.3
16.6
250.0
20.8
374.4
29.5
260.5
22.9
323.2
26.8
297.9
23.5
313.7
27.6
259.8
21.6
166.5
13.1
156.7
13.8
167.5
13.9
10.8
0.8
13.1
1.2
10.0
0.8
1,270.0
100.0
1,137.2
100.0 1,205.0
100.0

ปริมำณกำรจำหน่ ำยแป้งสำลีแต่ ละชนิด ตั้งแต่ ปี 2560 จนถึงปี 2562
ประเภท

2560

2561

2562

แป้ งบะหมี่สด
แป้ งบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป
แป้ งขนมปั ง
แป้ งอเนกประสงค์
แป้ งทาบิสกิต
แป้ งชนิดอื่น ๆ

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

ร้ อยละ
16.9
19.5
20.1
29.4
13.5
0.6

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

ร้ อยละ
15.2
23.4
24.1
23.0
13.8
0.5

ตัน
8,401.1
22,370.5
24,127.7
22,003.2
11,136.9
418.3

ร้ อยละ
9.5
25.3
27.3
24.9
12.6
0.4

รวมปริ มาณการจาหน่ายแป้ งสาลีท้ งั หมด

79,706.4

100.0

83,887.1

100.00

88,457.7

100.0
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รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ แป้ งสำลีของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่ งประเภทได้ ดังนี้
1) แป้ งบะหมี่สด บริ ษ ทั ฯ ผลิ ต และจาหน่ ายแป้ งสาลี ส าหรั บทาเส้น
บะหมี่ แบบจี นภายใต้ตราสิ นค้าเส้นหยก ซึ่ งมี ปริ มาณโปรตี นร้ อยละ
11-13 และแป้ งสาลีสาหรับทาเส้นบะหมี่แบบญี่ปุ่นภายใต้ตราสิ นค้า
เส้นเหลืองและมีปริ มาณโปรตี นอยู่ที่ร้อยละ10-11 โดยคุณสมบัติของ
แป้ งสาลีจะทาให้บะหมี่มีความเหนียว ยืดหยุน่ ดี มีความอ่อนนุ่มและมีสี
สวย

2) แป้ งบะหมีก่ งึ่ สำเร็จรู ป
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีสาหรับทาบะหมี่ก่ ึง
สาเร็ จรู ปภายใต้ตราสิ นค้าเส้นทอง ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนร้อยละ 10-12 โดย
คุณสมบัติของแป้ งสาลีจะทาให้บะหมี่มีความเหนียว นุ่ม สี เหลืองอ่อน น่า
รับประทาน
3) แป้ งขนมปัง
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีสาหรับทาขนมปั ง
ภายใต้ตราสิ นค้าปั งแดง ซึ่ งเป็ นแป้ งที่ มีปริ มาณโปรตี นสู งอยู่ที่ร้อยละ
13-14 และมีปริ มาณกลูเต็นสู ง ซึ่ งกลูเต็นเป็ นโปรตี นที่ สกัดจากแป้ ง
สาลี โดยคุ ณสมบัติจะมี ความเหนี ยว และยืดหยุ่นดี ดูดซึ มน้ าได้มาก
ทนทานต่อการนวดและการหมัก ทาให้ขนมปั งมีคุณภาพดีได้รูปทรง มี
ขนาดใหญ่ และเนื้อละเอียดเหนียวนุ่ม

4) แป้ งเอนกประสงค์
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีเอนกประสงค์
ภายใต้ตราสิ นค้าลูกกลิ้ง ซึ่ งเป็ นแป้ งที่ มีปริ มาณโปรตี นปานกลาง
ประมาณร้ อ ยละ 10-11 มี ค วามเหนี ย ว ยื ด หยุ่ น และดู ด ซึ ม น้ า
พอเหมาะ ใช้ท าขนมได้หลากหลายชนิ ด เช่ น บะหมี่ ปาท่ องโก๋
โดนัท โรตี เค้ก คุก้ กี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟเฟิ ล
ซาลาเปา และขนมทอดต่าง ๆ และตราสิ นค้ากุลาแดง ซึ่ งมีปริ มาณ
โปรตี น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 13 เหมาะส าหรั บ ท าผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้
หลากหลาย
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5) แป้ งบิสกิต
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีสาหรับทาบิสกิตภายใต้
ตราสิ นค้ากังหัน ซึ่ งมีปริ มาณโปรตี นค่อนข้างต่ า ถึงปานกลาง
อยู่ที่ร้อยละ 9-10 โดยแป้ งดังกล่าวมีความเหนี ยวและดูดซึ มน้ าที่
พอเหมาะสาหรับทาบิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิ ล แพน
เค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมทอดต่าง ๆ
6) แป้ งชนิดอืน่
บริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีที่มีคุณสมบัติสาหรับนาไป
ทาอาหารต่างๆ ได้อีกมากมาย คือ
1) แป้ งสาลีสาหรับทาซาลาเปา ภายใต้ตราสิ นค้าต้าหลงเปา ซึ่ งมี
ปริ มาณโปรตีนต่าอยูท่ ี่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ ง มีสีขาวละเอียด เบา
ปริ มาณเถ้าต่า มีความเหนียวน้อย เหมาะสาหรับนาไปทาซาลาเปา
เค้ก คุก้ กี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
2) แป้ งสาลีสาหรั บทาปาท่ องโก๋ ภายใต้ตราสิ นค้าคู่โก๋ โดยมี ปริ มาณโปรตี นอยู่ที่ร้อยละ 11-13 ดูดซึ มน้ าดี มาก
มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่ งจะทาให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมน้ ามัน
3) แป้ งสาลีสาหรับทาเค้ก ภายใต้ตราสิ นค้า หัวใจ เช่ น บัตเตอร์ เค้ก สปั นจ์เค้ก ชิ ฟฟ่ อนเค้ก เป็ นต้น โดยแป้ งสาลี
ดังกล่าวจะมีปริ มาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้ อแป้ งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ า น้ าตาล ไขมันได้มาก และ
ช่วยให้การผสมส่ วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทาให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
4) แป้ งขนมปังโฮลวีท ภายใต้ตราสิ นค้า ปังทอง แป้ งสาเร็ จรู ปสาหรับทาขนมปังโฮลวีท มีปริ มาณโฮลวีทสู ง ถึงร้อย
ละ 50 สามารถนาไปผลิตขนมปังได้ง่ายและได้เนื้อขนมปังเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ และสาร
ต้านอนุมลู อิสระสาหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ
5) แป้ งสาลีสาหรับทาซาลาเปา ภายใต้ตราสิ นค้าต้าหลงเปา ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนต่าอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้ อแป้ ง มีสีขาว
ละเอียด เบา ปริ มาณเถ้าต่า มีความเหนี ยวน้อย เหมาะสาหรับนาไปทาซาลาเปา เค้ก คุก้ กี้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่ เอแคลร์
โมจิ แยมโรล ขนมไข่ แป้ งสาลีสาหรับทาปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสิ นค้าคู่โก๋ โดยมีปริ มาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11-13
ดูดซึ มน้ าดีมาก มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่ งจะทาให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมน้ ามัน
6) แป้ งสาลีสาหรับทาปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสิ นค้าคู่โก๋ โดยมีปริ มาณโปรตีนอยูท่ ี่ร้อยละ 11-13 ดูดซึ มน้ าดีมาก
มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่ งจะทาให้ได้ปาท่องโก๋ ที่ฟตู วั ดี กรอบ ได้ปริ มาณมากไม่อมน้ ามัน
7) แป้ งสาลีสาหรับทาเค้ก ภายใต้ตราสิ นค้า หัวใจ เช่ น บัตเตอร์ เค้ก สปั นจ์เค้ก ชิ ฟฟ่ อนเค้ก เป็ นต้น โดยแป้ งสาลี
ดังกล่าวจะมีปริ มาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้ อแป้ งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ า น้ าตาล ไขมันได้มาก และ
ช่วยให้การผสมส่ วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทาให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
8) แป้ งขนมปั ง โฮลวีท ภายใต้ตราสิ นค้า ปั งทอง แป้ งสาเร็ จรู ปส าหรั บทาขนมปั ง โฮลวีท มี ปริ มาณโฮลวีท สู ง
ถึงร้อยละ 50 สามารถนาไปผลิตขนมปั งได้ง่ายและได้เนื้ อขนมปั งเหนี ยวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ
และสารต้านอนุมลู อิสระสาหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ
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ทรัพย์ สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษ ทั ฯ มี ท รั พ ย์สิ นถาวรที่ ใช้ในการประกอบธุ ร กิ จที่ หักค่ า เสื่ อมราคา โดยวิ ธี ค านวณแบบ
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของทรัพย์สินเป็ นระยะเวลา 3-30 ปี ขึ้นอยู่กบั ประเภทของทรัพย์สิน โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มีมูลค่าทางบัญชี สุทธิ จานวน 674.3 ล้าน
บาท และ 637.2 ล้านบาท ตามลาดับ สามารถสรุ ปได้ ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ ำทำงบัญชีสุทธิ
(ล้ ำนบำท)
ณ 31 ธ.ค. 2561

ณ 31 ธ.ค. 2562

ภำระผูกพัน

4.1.1 อาคาร และส่วนปรับปรุ งอาคาร*
โรงงาน 1 แห่ง และอาคารสานักงาน 3 ชั้น
ที่ต้งั : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่
เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระ
ประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าของ

143.5

136.7

4.1.2 เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เจ้าของ

477.4

451.6

เจ้าของ

3.0

2.1

ไม่มีภาระผูกพัน

4.1.4 ยานพาหนะ

เจ้าของ

19.7

18.2

ไม่มีภาระผูกพัน

4.1.5 ระบบสาธารณูปโภค

เจ้าของ

30.7

27.9

ไม่มีภาระผูกพัน

4.1.6 สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

เจ้าของ

-

0.7

ไม่มีภาระผูกพัน

674.3

637.2

4.1.3 เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน

รวม

ไม่มีภาระผูกพัน

หมำยเหตุ : *อาคารโรงงานและสานักงานตั้งอยูบ่ นที่ดินที่บริ ษทั ฯ เช่าจาก TSTE ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงิน
สิ นเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่สองแห่ง โดยบริ ษทั ฯ ต้องปลดภาระจานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้
ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กูร้ ายอื่น ซึ่ งในเดื อนตุลาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการเรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนี้ สถาบัน
การเงินเดิมที่ให้กยู้ มื ได้ลดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า และปรับเงื่อนไขการกูย้ มื เป็ 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 โดยโครงการดังกล่าวได้มาซึ่ ง
ทรัพย์สิน ซึ่ งหากคานวณขนาดรายการ โดยใช้เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่ งตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไป ซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2547 รายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาหนังสื อเวียนให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วนั ที่แจ้งตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยสารสนเทศเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ทรัพย์สินทีไ่ ม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯ มีเครื่ องหมายการค้าทั้งหมด 12 ตราสิ นค้า โดยบริ ษทั ฯ ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่ องหมาย
การค้ากับสานักเครื่ องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์ ตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2555 ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้า โดยมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า
รายละเอียดของเครื่ องหมายการค้า มีดงั นี้

แป้งขนมปัง มี 3 ชนิด ได้ แก่
1. ตราปังทอง
2. ตราปังแดง
3. ตราปังเหลือง
รำยละเอียด
เครื่องหมำยกำรค้ ำ / บริกำร

ตราปังทอง

ภำพเครื่องหมำย

ประเภทสินค้ ำ
คุณสมบัติ แป้ งสาเร็ จรู ปสาหรับทาขนมปั งโฮลวีท มี
ปริ มาณ โปรตีนสูง 13.5-14.5% มีคุณสมบัติเหนียว
และยืดหยุน่ ดีมาก อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่
ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสาหรับผูท้ ี่รักสุขภาพ
เหมำะสำหรับใช้ ทำ ขนมปั งเพื่อสุขภาพ มีคุณค่าทาง
โภชนาสูง
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รำยละเอียด
เครื่องหมำยกำรค้ ำ / บริกำร

ตราปังแดง

ตราปังเหลือง
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ประเภทสินค้ ำ
คุณสมบัติ แป้ งสาลี คุณภาพพิเศษสาหรับทาขนมปั ง มี
ปริ มาณโปรตี น สู ง 13-14% มี ป ริ มาณกลู เ ตนสู ง มี
คุณสมบัติเหนี ยวและยืดหยุน่ ดี มาก ทนทานต่อการนวด
และหมัก ได้เ ป็ นอย่า งดี ท าให้ข นมปั ง ที่ ผ ลิ ต ออกมามี
ขนาดใหญ่เนื้อละเอียด และเหนียวนุ่ม
เหมำะสำหรับใช้ ทำ ขนมปั งชนิ ดต่างๆ เช่น ขนมปั งแซน
วิส ขนมปั งกะโหลก ขนมปั งหวาน ขนมใส่ไส้ต่างๆ

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษสาหรับทาขนมปัง มี
ปริ มาณโปรตีนสูง 12.5-13.5% มีคุณสมบัติเหนียวและ
ยืดหยุน่ ดี ทาให้ขนมปั งที่ผลิตออกมาเหนียวนุ่มและมี
ปริ มาตรดี
เหมำะสำหรับใช้ ทำ ขนมปั งไสใส้และโดนัทยีสต์

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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แป้งบะหมีส่ ด มี 2 ชนิด ได้ แก่
1. ตราเส้นหยก
2. ตราเส้นเหลือง

รำยละเอียด
เครื่องหมำยกำรค้ ำ / บริกำร

ตราเส้นหยก

ตราเส้นเหลือง

ภำพเครื่องหมำย

ประเภทสินค้ ำ
คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ สาหรั บทาบะหมี่
สดมี ปริ มาณโปรตี นสู ง 12-13% มีคุณสมบัติดูดซึ ม
น้ าได้ดีมีความเหนี ยวและยืดหยุน่ ดี ทาให้เส้นบะหมี่
ที่ ผ ลิ ต ออกมามี คุ ณ สมบัติ เ หนี ย วนุ่ ม ยืด หยุ่น และ
สี สรรสวยงาม
เหมำะสำหรับใช้ ทำ บะหมี่สด และหมี่เกี๊ยว

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ สาหรั บทาบะหมี่
สด หรื อแผ่นเกี๊ยว มีปริ มาณโปรตีนสู ง 10-12.5% ทา
ให้ เ ส้ น บะหมี่ ที่ ผ ลิ ต ออกมามี คุ ณ ภาพเหนี ย วนุ่ ม
ยืดหยุน่ และสี สรรสวยงาม
เหมำะสำหรับใช้ ทำ บะหมี่สด และแผ่นเกี๊ยว
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แป้ งบะหมีก่ งึ่ สำเร็จรู ป มี 1 ชนิด ได้ แก่
1. ตราเส้นทอง

รำยละเอียด
เครื่องหมำยกำรค้ ำ / บริกำร

ภำพเครื่องหมำย

ประเภทสินค้ ำ
คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มี ปริ มาณโปรตี น
10-13% ซึ่ งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และ
กรรมวิธีการผลิต มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุน่
เหมาะสาหรับใช้ทา บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป

ตราเส้นทอง

แป้ งบิสกิต มี 1 ชนิด ได้ แก่
1. ตรากังหัน

รำยละเอียด
เครื่องหมำยกำรค้ ำ / บริกำร

ตรากังหัน
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ภำพเครื่องหมำย

ประเภทสิ นค้ ำ

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตี น
9-10% มีคุณสมบัติเหนี ยว ยืดหยุน่ และดูดซึ มน้ าได้
ในระดับพอเหมาะ
เหมำะสำหรั บใช้ ทำ บิ สกิ ต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่
วาฟเฟิ ล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมขบ
เคี๊ยว ประเภทต่างๆ

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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แป้งอเนกประสงค์ มี 2 ชนิด ได้ แก่
1. ตราลูกกลิ้ง
2. ตรากุลาแดง
รำยละเอียด
เครื่องหมำยกำรค้ ำ / บริกำร

ตราลูกกลิ้ง

ภำพเครื่องหมำย

ประเภทสินค้ ำ
คุณสมบัติ แป้ งสาลีอเนกประสงค์ มีคุณภาพพิเศษ มี
ปริ มาณโปรตีนสูง 10-11% มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุน่
และดูดซึมซับน้ าได้
เหมำะสำหรับใช้ ทำ ขนมได้หลากหลายชนิด อาทิ โดนัท
โรตี คุกกี้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟ
เฟิ ล ซาลาเปา และขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษมีปริ มาณโปรตีนสูง
เหมาะสาหรับใช้ทา ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
ตรากุลาแดง
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แป้งเค้ ก มี 1 ชนิด ได้ แก่
1. ตราหัวใจ

รำยละเอียด
เครื่องหมำยกำรค้ ำ / บริกำร

ภำพเครื่องหมำย

ประเภทสินค้ำ
คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีนต่า 78% ผ่านกรรมวิธีพิเศษ ทาให้เนื้อแป้ งมีสีขาวละเอียด เบา
ปริ มาณเถ้าน้อย มีคุณสมบัติดูดซึ มน้ า น้ าตาล และไขมัน
มากกว่าปกติ ช่ วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดียิ่งขึ้น เนื้ อเค้ก
ที่ผลิตออกมามีความละเอียดและนุ่มนวลสู ง
เหมำะสำหรับใช้ ทำ บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก
ชิฟฟ่ อนเค้ก และเค้กต่างๆ

ตราหัวใจ

แป้งซำลำเปำ มี 1 ชนิด ได้ แก่
1. ตราต้าหลงเปา
รำยละเอียด
เครื่องหมำยกำรค้ ำ / บริกำร

ตราต้าหลงเปา

*ได้รับรองการจดทะเบียนเครื่ องหมาย
การค้า วันที่ 3 มกราคม 2557
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ภำพเครื่องหมำย

ประเภทสินค้ ำ

คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพ มีปริ มาณโปรตีนต่า 7.58.5% ผ่านกรรมวิธีผลิตพิเศษ ทาให้เนื้อแป้ ง มีสีขาว
ละเอียด เบา ปริ มาณเถ้าน้อย มีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม
ในระดับพอเหมาะ
เหมำะสำหรับใช้ ทำ ซาลาเปา เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้ าย ขนม
สาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
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แป้งปำท่ องโก๋ มี 1 ชนิด ได้ แก่
1.ตราคู่โก๋

รำยละเอียด
เครื่องหมำยกำรค้ ำ / บริกำร

ตราคู่โก๋

ภำพเครื่องหมำย

ประเภทสินค้ ำ
คุณสมบัติ แป้ งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริ มาณโปรตีนสู ง
11-13% มี คุ ณสมบั ติ ดู ดซึ มน้ าได้ ดี มาก ท าให้
ปาท่ องโก๋ ที่ทอดออกมากรอบ ฟู เหนี ยวพอดี ไม่อม
น้ ามัน
เหมำะสำหรับใช้ ทำ ปาท่องโก๋

นโยบำยกำรลงทุนของบริษทั ในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมในอนำคต
ในอนาคตบริ ษทั ฯ อาจมีการขยายขอบเขตการดาเนิ นธุ รกิ จ จึ งอาจมีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมขึ้นเพื่อเป็ นการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายจะส่ งกรรมการบริ ษทั
ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว เพื่อร่ วมกาหนดนโยบายการดาเนิ นงานให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม
การควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้น โดยส่ วนใหญ่จะมีขอ้ ตกลงกับผูร้ ่ วมลงทุน เช่ น
กรณี การลงทุนในกิจการร่ วมค้าจะกาหนดจานวนกรรมการซึ่ งเป็ นบุคคลที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูก้ าหนดโดยใช้สัดส่ วน
การถือหุ น้ เป็ นเกณฑ์กาหนดจานวนกรรมการที่จะเข้าไปควบคุมดูแล สาหรับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ จะส่ งกรรมการ
เข้าไปเป็ นตัวแทนมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนคณะกรรมการทั้งหมด หากการดาเนิ นการมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ
อย่างมีนยั สาคัญ จะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการของบริ ษทั ฯ ก่อน และในกรณี ที่เป็ นการเข้าทารายการที่
เกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย
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ปัจจัยควำมเสี่ ยง
ควำมเสี่ ยงจำกกำรพึง่ พิงบุคคล และกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ความเสี่ ยงจากการมีพ้ืนที่เก็บวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการดาเนิ นงาน ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีไซโลขนาด
เล็กและใหญ่รวมกันทั้งหมด 19 ไซโล สาหรับจัดเก็บวัตถุดิบคือข้าวสาลี ซึ่ งไซโลที่ บริ ษทั ฯ มีอยู่ท้ งั หมดยังมีพ้ืนที่ไม่
เพี ย งพอต่ อ ปริ ม าณวัต ถุ ดิ บของบริ ษ ทั ฯ ในบางช่ ว งเวลาที่ มีข ้า วสาลี เ ป็ นจานวนมาก จึ ง ทาให้บริ ษ ทั ฯ มี ค วาม
จาเป็ นต้องเช่าไซโลหรื อโกดังเพิ่มจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งระยะอายุสัญญาเช่าจะขึ้นอยู่กบั ความจาเป็ นในการจัดเก็บ
ในแต่ละช่วงเวลา ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ จะทาสัญญาเช่าระยะสั้นอายุประมาณ 2-6 เดือน อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ อาจมีความ
เสี่ ยงหากในช่ วงเวลาที่ ตอ้ งการเช่ าไซโลหรื อโกดังดังกล่าวหรื อกรณี ตอ้ งการเช่ าไซโลเพิ่มแต่บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องไม่
สามารถให้บริ ษทั ฯ เช่ า พื้ นที่ ไ ด้ ทาให้เ กิ ดผลกระทบต่ อบริ ษ ทั ฯ ในแง่ การจัด หาสถานที่ เก็บข้า วสาลี และในแง่
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้ น เนื่ องจากราคาค่าเช่าในปั จจุบนั เป็ นราคาค่าเช่ าเดี ยวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับราคาค่าเช่าไซโลของบุคคลภายนอกในบริ เวณเดียวกันพบว่า ราคาค่าเช่าไซโลต่ากว่าราคาค่าเช่าของ
บุคคลภายนอกรวมถึ งค่ าขนส่ งที่ ตอ้ งเพิ่ มขึ้ น อย่างไรก็ตาม ที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ เคยมี ความต้องการเช่ าพื้ นที่ จดั เก็บ
วัตถุดิบเพิ่มแต่ไม่สามารถเช่ าไซโลจากบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องได้ จึ งต้องขอเช่ าพื้นที่ จากผูใ้ ห้เช่ าคลังสิ นค้ารายอื่น ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินการเช่าไซโลจากบุคคลภายนอกได้ โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าขนส่ งต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ
0.6 ล้านบาทต่อระยะเช่าจานวน 3 เดือนต่อ 1 ไซโล ซึ่ งถือเป็ นจานวนที่ไม่มากนัก ทั้งนี้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีพ้ืนที่ใน
การจัดเก็บวัตถุดิบรวม 60,000 ตัน ซึ่ งเพียงพอสาหรับการจัดเก็บวัตถุดิบในปริ มาณปกติ ยกเว้นเพียงบางช่วงเวลาที่มี
การจัดเก็บมากกว่าปกติ จึงจะต้องเช่าโกดังเพิ่มเติม

ควำมเสี่ ยงทำงด้ ำนกำรเงิน
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงินอยูใ่ นรู ปของเงินกูร้ ะยะสั้น ประมาณ 251.46 ล้านบาท และภาระดอกเบี้ยจ่ายจานวน 6.72 ล้านบาท โดยอัตรา
ดอกเบี้ ยเงินกูร้ ะยะสั้นที่ คิด อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเป็ นคงที่ ระยะสั้น ซึ่ งหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงิ นกูข้ ้ ึนย่อม
ส่ งผลประทบต่อบริ ษทั ฯ ทาให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อการดาเนิ นงาน ทาให้กาไรของบริ ษทั ฯ ลดลง รวมถึง
อาจทาให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดย
การจัดสรรเงิ นกูย้ ืมที่ เป็ นอัตราดอกเบี้ ยคงที่ และลอยตัวให้เหมาะสมและติ ดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ ยอย่าง
สม่าเสมอ

ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ ำงประเทศ
ในการดาเนิ นธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายแป้ งสาลี วัตถุดิบหลักที่ สาคัญ คือ ข้าวสาลีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบที่
ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งการชาระเงิ นจะใช้เงิ นสกุลเหรี ยญสหรัฐเป็ นหลัก ในขณะที่ สินค้าทั้งหมดที่ บริ ษทั ฯ
ผลิตจะจาหน่ายภายในประเทศ ซึ่ งการดาเนิ นธุ รกิจดังกล่าวอาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐ จะทาให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ
เพิ่มสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐ
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จะทาให้ตน้ ทุนของบริ ษทั ฯ ลดต่าลง ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯ มีการเฝ้ าดูสถานการณ์
รายวันและคอยรายงานต่อผูบ้ ริ หารทุกวัน และมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่บริ หาร ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางในการ
ตอบสนองความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จึ งได้มีการทาธุ รกรรมทางการเงินโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิ นในการนาเข้าผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศล่วงหน้า (Fixed Forward Exchange Rate) เพื่อป้ องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่ งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทาสัญญาจอง
ซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้านั้นจะอยู่ในดุลยพินิจที่ รอบคอบของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่ งในการทาสัญญาดังกล่าว
ส่ งผลให้ บริ ษ ทั ฯ บริ หารต้นทุ นไม่ ใ ห้มี ค วามผัน ผวนมากนักและทราบต้น ทุ น ล่ ว งหน้า ได้ ทั้งนี้ ในช่ วงผลการ
ดาเนินงานที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนยั สาคัญ

ควำมเสี่ ยงในกำรประกอบธุรกิจ
ความเสี่ ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริ มาณและคุณภาพที่ตอ้ งการวัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ ง
สาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่ งเป็ นธัญพืชที่เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็น ซึ่ งประเทศไทยไม่สามารถเพาะปลูก
ได้ จึงจาเป็ นต้องมีการนาเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศทั้งหมด ประเทศที่ปลูกและจาหน่ายข้าวสาลี ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา
ออสเตรเลี ย แคนาดา จี น อิ นเดี ย อาร์ เ จนติ น่า และอี กหลายประเทศในยุโรป โดยคุ ณภาพของข้าวสาลี จะมี ความ
แตกต่างกันในแต่ละแหล่งเพาะปลูก สาหรับบริ ษทั ฯ จะเลือกซื้ อข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลียเป็ น
หลัก เนื่องจากข้าวสาลีมีค่าโปรตีนที่เหมาะกับการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ฯ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาข้าวสาลีให้ตรง
ตามปริ มาณการผลิตและตรงตามคุณภาพที่ ตอ้ งการได้อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ ดังที่ เคยเกิ ดมาแล้วที่
ออสเตรเลียซึ่ งประสบสภาวะอากาศแห้งแล้งทาให้ผลผลิตออกมาน้อย บริ ษทั ฯ จะเกิดความเสี่ ยงจากการไม่มีวตั ถุดิบ
เพียงพอสาหรับผลิตสิ นค้าส่ งมอบให้กบั ลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้ทาข้อตกลงซื้ อขายล่วงหน้ากับผูค้ า้ วัตถุดิบ
ในการจัดหาข้าวสาลีที่มีคุณภาพและมีปริ มาณตามที่บริ ษทั ฯ ต้องการจากทั้งสองประเทศแล้ว รวมถึงการที่บริ ษทั ฯ มี
นโยบายการควบคุมและรักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้มีปริ มาณเพียงพอต่อแผนการผลิตและจาหน่ายเพื่อป้ องกันการ
ขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว นอกจากนี้ จากการที่ปัจจุบนั มีหลายประเทศในโลกที่เป็ นแหล่งเพาะปลูกและผลิตข้าวสาลีได้
บริ ษทั ฯ จึงสามารถหันไปนาเข้าข้าวสาลีจากประเทศอื่นได้ อาทิเช่น แคนาดา ประเทศในแถบอเมริ กาใต้ จีนหรื ออินเดีย
ถึงแม้คุณภาพของข้าวสาลีอาจจะไม่เทียบเท่ากับข้าวสาลีที่นาเข้าจากสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย แต่บริ ษทั ฯ สามารถ
นาเข้ามาผลิตโม่เป็ นแป้ งและผสมสูตรให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้

ควำมเสี่ ยงจำกกำรผันผวนของรำคำข้ ำวสำลี
ข้าวสาลีเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีตลาดซื้ อขายล่วงหน้า (Grain Exchange) ใน
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งต้นทุนหลักของบริ ษทั ฯ คือ ข้าวสาลี คิดเป็ นอัตราส่ วนประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขาย ซึ่ งในการ
จัดซื้ อข้าวสาลีของบริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อ หลักๆ ปี ละประมาณ 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งจัดซื้ อ ประมาณ 20,000 ตัน ซึ่ งครั้ง
หนึ่งๆ อาจใช้สาหรับการผลิตสิ นค้าไปถึง 4-6 เดือน ราคาข้าวสาลีที่จดั ซื้ อ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะส่ งผลให้ตน้ ทุน
ของบริ ษทั ฯ มีความผันผวน และส่ งผลกระทบต่อผลกาไรของบริ ษทั ฯ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแป้ ง
สาลีให้กบั ลูกค้าได้ทนั ทีท้ งั หมด เนื่องจากแป้ งสาลีเป็ นหนึ่ งในสิ นค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน หากต้องการปรับ
ราคาจาหน่ายต้องแจ้งต่อกรมการค้าภายในก่อน
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อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มี การบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาข้าวสาลี ได้ โดยมี แผนก
การตลาดต่างประเทศติดตามแนวโน้มราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ราคาข้าวสาลีข้ ึนสู งมากๆ
บริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อให้เพียงพอกับความต้องการผลิตและจาหน่ายเท่านั้น รวมถึงยังมีการจัดการป้ องกันความเสี่ ยงด้าน
ความผันผวนของราคาด้วยการจัดซื้ อล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริ หารจัดการต้นทุนโดย
การจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการบริ หาร
ความเสี่ ยงเพื่ อ ลดผลกระทบจากการบริ หารจัดการต้นทุ นในส่ วนการผลิ ตโดยมี แผนกวิ จยั และพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์
(R&D) ของบริ ษทั ฯ ได้ทาการค้นคว้าวิจยั อย่างต่อเนื่องถึงการเลือกใช้วตั ถุดิบที่มีราคาต่า แต่สามารถนามาผสมและได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังเดิม

ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของต้ นทุนกำรขนส่ งวัตถุดิบ (รำคำนำ้ มัน)
บริ ษทั ฯ ต้องนาเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศโดยใช้การขนส่ งทางเรื อ ซึ่ งค่าขนส่ งดังกล่าวถือเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของต้นทุนข้าวสาลี โดยค่าระวางเรื อในการขนส่ งจะอ้างอิงกับราคาน้ ามันในตลาดโลก ซึ่ งหากราคาน้ ามัน
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จะส่ งผลให้ ค่าระวางเรื อปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงหากมีความต้องการใช้
การขนส่ งทางเรื อที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้บริ ษทั เดินเรื อปรับเพิ่มค่าระวางเรื อได้เช่นกัน ซึ่ งต้นทุนดังกล่าวเป็ นต้นทุนที่อยู่
เหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ย่อมต้องส่ งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ และมีส่วน
ทาให้ผลกาไรของบริ ษทั ฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารจัดการต้นทุนส่ วนค่าระวางเรื อ โดยการ
นาเข้าข้าวสาลีในปริ มาณมากบรรทุกเรื อขนาดใหญ่จะทาให้ตน้ ทุนค่าขนส่ งต่อหน่วยลดลงประกอบกับการร่ วมกับ
ผูป้ ระกอบการโรงงานโม่แป้ งสาลีรายอื่นๆ ในการนาเข้าข้าวสาลีลงเรื อบรรทุ กลาเดี ยวกัน โดยแต่ละรายสามารถ
นาเข้าข้าวสาลีได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการ และยังสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่ งได้มากกว่าการนาเข้าข้าวสาลีมาโดย
ลาพังเพียงรายเดียว

ควำมเสี่ ยงทีบ่ ริ ษัทฯไม่ ได้ ทำสั ญญำป้องกันควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงรำคำวัตถุดิบ
ในการซื้ อสิ นค้าวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการทาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในรู ปแบบของ
forward หรื อ futures contract เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ จะมีการ
ปรับราคาแป้ งสาลีให้สะท้อนราคาของข้าวสาลีที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ โดยในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัว
สูงขึ้น บริ ษทั ฯ จะปรับราคาขายแป้ งสาลีให้สะท้อนราคาที่เปลี่ยนแปลงสาหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการทาสัญญากันไว้ แต่
สาหรับลูกค้าที่ ทาสัญญาไว้แล้วบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องคงราคาไว้ตามสัญญา ส่ วนในช่ วงที่ ราคาข้าวสาลีในตลาดโลก
ปรับตัวลดลง บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการวัตถุดิบ โดยการเร่ งขายแป้ งสาลี รวมไปถึงการขายข้าวสาลี
บางส่ วนให้กบั กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจาเป็ นต้องใช้ขา้ วสาลีอยู่แล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการ
จัดการป้ องกันความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคา ด้วยการจัดซื้ อให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคา และยังมีการ
บริ หารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
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ควำมเสี่ ยงด้ ำนสั งคม
ความเสี่ ยงต่ อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯ การร้ องเรี ยนและสัมพันธภาพกับชุ มชน บริ ษทั ฯ ได้ให้
ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตระหนักว่า หากสังคมหรื อชุมชนอยูไ่ ม่ได้ธุรกิจก็ไม่สามารถดารงอยู่
ได้เช่ นกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะเน้นกระบวนการผลิตที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และควบคุมการปล่อยมลพิษให้อยู่ใน
เกณฑ์หรื อดีกว่าตามที่กาหนดในกฎหมาย/กฎระเบียบ อย่างไรก็ตามปั จจัยเสี่ ยงเรื่ องการร้องเรี ยนและสัมพันธภาพ
กับชุมชนก็ยงั เป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญ บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนิ นงานเพื่อสังคมที่ตอ้ ง
ถือปฏิบตั ิ ตัวอย่าง จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกันและรักษาความสัมพันธ์กบั ชุมชนที่ต้ งั อยู่รอบโรงงาน
ดังนี้ :
 พัฒนาช่องทาง/วิธีการสื่ อสาร เพื่อให้สามารถสื่ อสารกับชุมชนได้ถกู ต้องและรวดเร็ ว
 ดูแลเอาใจ ใส่ คุณภาพชี วิตประชาชนในชุ มชน เช่ น จัดให้มีโครงการผนังกาแพงลดมลพิษทางเสี ยงต่อชุ มชน
โครงการแผงกั้นฝุ่ นโหลดข้าวเรื อเบาท์ เป็ นต้น
สัมพันธภาพกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็ จขององค์กร ซึ่ งอาจกล่าวได้
ว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญอันหนึ่ ง เนื่ องจากในการที่บริ ษทั ฯ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเติบโต
ได้อย่าง ยัง่ ยืน จึงจาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุนและความร่ วมมือจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กร
และหากผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ก็อาจส่ งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยง
หรื อเกิดการต่อต้าน ทาให้การ ดาเนิ นงานล่าช้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ นได้ และที่สาคัญในกรณี ที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ
บริ ษทั ฯ จึงได้รับความไว้วางใจและลดความรุ นแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
บริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังนี้ :
 ประเมิ นว่าการดาเนิ นงานของบริ ษทั จะส่ งผลกระทบต่อบุคคล/คณะบุ คคลใดบ้าง รวมไปถึงการประเมินว่า
บุคคล/ คณะบุคคลใดที่จะมีอิทธิ พลต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อระบุผมู ้ ีส่วนได้เสี ยอย่างถูกต้องและชัดเจน
 บริ ษทั ฯ ได้ระบุผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งสิ้ น 12 กลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือ
หุน้ , พนักงาน, ลูกค้า, คู่คา้ , คู่ธุรกิจ, ผูร้ ่ วมลงทุน, เจ้าหนี้, ชุมชน, หน่วยงานราชการ, สื่ อมวลชน, ภาคประชาสังคม
นักวิชาการ ผูน้ าความคิด,และคู่แข่ง
 กาหนดนโยบายและทบทวนแนวปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิ บตั ิ ของผูบ้ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคน
 มีการทาแบบสารวจความพอใจต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
ประเมินและทบทวนความคาดหวัง, ทัศนคติต่อความเสี่ ยง, พฤติกรรมและความมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
เป็ นระยะๆ
 สื่ อสารและทาความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการสื่ อสารบริ ษทั ฯตระหนักการสื่ อสาร
นั้น เป็ นอี ก ปั จ จัย ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย งองค์ก รด้ว ยเช่ น กัน ดัง นั้น เพื่ อ ป้ องกัน การสื่ อ สารข้อ มู ล ที่
คลาดเคลื่อนหรื อไม่ถกู ต้อง
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่เกิดวิกฤตการณ์ โดยมีการระบุถึงขั้นตอนการแจ้งข่าวสาร ใครบ้างที่ตอ้ งทราบเรื่ อง
ทันที เมื่อเกิ ดเรื่ อง ใครสามารถให้สัมภาษณ์ได้ รวมถึงเนื้ อหาของข้อมูลที่ ตอ้ งการสื่ อออกไป เพื่อความถูกต้อง
และรวดเร็ วต่อการแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มในการเลือกใช้บริ โภคที่ เป็ นการรักษา
สุ ขภาพมากขึ้น บริ ษทั ฯ จึงได้มุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ตั้งแต่กระบวนการจัดหา โดยมุ่งเน้น
การวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่อผูบ้ ริ โภคสูงสุ ด พัฒนากระบวนการผลิตและตัวสิ นค้า
ควำมเสี่ ยงเกีย่ วกับสุ ขภำพและควำมปลอดภัยจำกกำรทำงำน
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า “พนักงานเป็ นปัจจัยสาคัญและเป็ นทรัพยากรมีค่ายิ่ง” จึงให้ความสาคัญต่อสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยของของพนักงาน เพื่อป้ องกันอันตรายก่อนที่จะเกิดความสู ญเสี ย จึงได้กาหนดนโยบายความปลอดภัย
และอาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากเครื่ องจักร, บริ เวณโรงงาน, สถานที่
ปฏิบตั ิงาน หรื อวิธีการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อยึดปฏิบตั ิให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ควำมเสี่ ยงด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม
ปั จจุ บนั ปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมได้ทวีความรุ นแรงและส่ งผลกระทบในวงกว้าง ในฐานะที่
บริ ษทั ฯ เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม บริ ษทั ฯ จึงให้ความสาคัญกับการจัดการปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อม โดยได้กาหนด
นโยบายการจัดการผลกระทบสิ่ งแวดล้อม จัดให้มีโครงการผนังกาแพงลดมลพิษทางเสี ยงต่อชุมชน โครงการแผง
กั้นฝุ่ นโหลดข้าวเรื อเบาท์ โครงการลดค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก โดยควบคุมปริ มาณ ฝุ่ น, กลิ่น, เสี ยง
ให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีกว่าที่กฎหมาย/กฎระเบียบกาหนด โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่ งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพของประชาชนที่อยู่บริ เวณชุมชนใกล้เคี ยง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ISO 22000:2005 , GMP, และ Green Industry:GI2
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงดาเนิ นการลดการจัดการของเสี ยจากกระบวนการผลิ ต การลดค่ า
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ซึ่ งก๊าซเรื อนกระจกส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก และก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดเป้ าหมายที่จะลดก๊าซเรื อนกระจก
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ ว่าธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างแท้จริ ง

ควำมเสี่ ยงจำกนโยบำยของภำครัฐ
ความเสี่ ยงจากการที่ราคาขายแป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุม
ในปี 2552 กรมการค้าภายในได้ประกาศให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมโดยผูป้ ระกอบการต้อง
แจ้งต้นทุนการผลิต ต้นทุนการนาเข้าสิ นค้า ต้นทุนค่าใช้จ่าย ราคาจาหน่าย ฯลฯ ให้แก่กรมการค้าภายใน ซึ่ งราคา
ขายที่แจ้งจะถือเป็ นเพดานราคาขายสูงสุ ดที่บริ ษทั ฯ สามารถจาหน่ายได้ ดังนั้น หากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น
จนเกินเพดานราคาขายที่เคยแจ้งไว้ จะทาให้การขึ้น ราคาแป้ งสาลีของผูป้ ระกอบการทาได้ยากและขาดความ
คล่องตัวในการปรับราคาขายแป้ งสาลี เนื่องจากต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อน
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ด้วยเหตุน้ ี ผปู ้ ระกอบการจะต้องบริ หารจัดการต้นทุนเองและไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ให้แก่
ลูกค้า โดยการปรับขึ้ นราคาได้ทนั ที จึงทาให้เกิ ดความเสี่ ยงในแง่ของผลกาไรที่ อาจลดลงหากราคาวัตถุดิบมีการ
ปรับเพิ่มสู งขึ้น อย่างไรก็ตามโดยปกติตน้ ทุนและราคาขายมักจะต่ากว่าราคาเพดานที่ แจ้งไว้ แต่หากต้นทุนสิ นค้า
ของบริ ษทั ฯ ปรั บสู งขึ้ น มากทาให้บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องขอปรั บราคาขายขึ้ น ซึ่ งจะมี การแจ้งให้กบั ทางภาครั ฐ
รับทราบและปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมและเพื่อป้ องกันปั ญหาสิ นค้าขาด
แคลน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงจากนโยบายของรัฐเป็ นอย่างมากจึงได้มีการบริ หารจัดการทั้ง
ในแง่ตน้ ทุ นและการมุ่งเน้นผลิ ตและพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพ และการให้บริ การลูกค้าให้เป็ นที่ พอใจ เพื่ อให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้
ความเสี่ ยงจากการเปิ ดเสรี การนาเข้าแป้ งสาลีจากภาครัฐ
ก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกาหนดพิกดั อัตราภาษีขาเข้าของแป้ งสาลีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ
40 จึงทาให้อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีได้รับการคุม้ ครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบตั ิตามพันธะกรณี ขอ้ ตกลงของ
สมาชิกเขตการค้าเสรี อาเซี ยน (AFTA) รวมทั้งการทาสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผล
ทาให้เมื่อปี 2548 ไทยต้องลดอัตราภาษีขาเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อเดือนมกราคม 2553 อัตราภาษีขาเข้า
แป้ งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 0 ทาให้มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น และการลดอากร
ขาเข้าของแป้ งสาลี ทาให้ลูกค้าอาจนาเข้าแป้ งสาลี เข้ามาเองโดยตรงแทนการซื้ อจากโรงงานผลิ ตแป้ งสาลี ใ น
ประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินของบริ ษทั ฯ ในแง่ของยอดขายที่อาจลดลงได้ และย่อมส่ งผลถึงกาไร
ที่ตอ้ งปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผา่ นมาการเปิ ดเสรี การนาเข้าแป้ งตามข้อตกลงของ AFTA ยังไม่ส่งผลต่อการ
ดาเนินธุรกิจ โดยที่ผา่ นมาสัดส่ วนการนาเข้าแป้ งสาลีโดยตรงจากต่างประเทศเทียบกับการซื้ อจากโรงงานการผลิต
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มีแผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าว
โดยการมุ่งเน้นคุณภาพของสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่ งอาจอันตรายต่อการบริ โภค
การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ ง และหากมี
การร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับคุ ณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดาเนิ นการแก้ไขให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ วไม่เกิ น 7 วัน
ปริ มาณการสั่งซื้ อ การสั่งซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั ฯ สร้ างความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าโดยลูกค้าไม่ตอ้ งเตรี ยม
สถานที่ไว้จดั เก็บ ทาให้ลกู ค้าสามารถสัง่ ซื้ อได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการความร่ วมมือจาก
บริ ษทั ฯ ในการพัฒนาวัตถุดิบแป้ งสาลี ทางบริ ษทั ฯ สามารถส่ งทีมนักวิทยาศาสตร์ ของบริ ษทั ฯ ไปร่ วมมือในการ
พัฒนาแป้ งสาลีให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย
ควำมเสี่ ยงจำกกำรมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ถือหุ้นในบริษทั ฯ มำกกว่ ำร้ อยละ 50
ณ 31 ธันวาคม 2562 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด
(มหาชน) TSTE ถือหุน้ เป็ นจานวนร้อยละ 68.86 ของทุนชาระแล้วทั้งหมด ซึ่ งสัดส่ วนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50
ทาให้ TSTE สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตั้งกรรมการ หรื อการขอมติ
ในเรื่ องอื่นที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ยกเว้นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯกาหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อถ่วงดุลเรื่ องที่ผู ้
ถือหุน้ ใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
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อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถ่วงดุลอานาจดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้
พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นสามารถตรวจสอบได้และมีการ
ถ่วงดุ ลอ านาจ จึ งได้มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริ ษ ทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริ ษทั ฯ มีกรรมการบริ ษทั รวมทั้งสิ้ น 12 ท่าน ในจานวนนี้ มี
กรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 4 ท่าน
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังจัด ให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ ปฏิ บตั ิ งานเป็ นอิ สระตามความเหมาะสมและขึ้ นตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี หน้าที่ หลักในการดูแลระบบการควบคุ มภายใน เพื่ อให้เป็ นไปตามระบบที่ ได้
กาหนดไว้และตรวจสอบการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร ให้เกิ ดความโปร่ งใส อีกทั้งในกรณี เข้าทารายการที่ เกี่ยว
โยงกันกับกรรมการผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ผูม้ ีอานาจควบคุ มในกิ จการที่ เกี่ ยวข้องรวมถึ งบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง
บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการอนุ มตั ิ รายการดังกล่าว และในการอนุ มตั ิ รายการจะต้องปฏิ บตั ิ ตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภำวะกำรตลำด กำรแข่ งขัน และแนวโน้ มอุตสำหกรรม
ปัจจุบนั คนไทยนิยมบริ โภคขนมปังมากขึ้น เพราะขนมปังเป็ นเมนูอาหารที่หารับประทานได้ง่าย
และสะดวกในการซื้ อ รวมทั้งยังมีราคาที่ ไม่แพง หาซื้ อได้ง่าย ประกอบกับธุ รกิจขนมปั งมีอยู่หลายแบรนด์มาทา
ตลาด เพื่อสร้างสี สันและเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค รวมถึงตลาดบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปขยายตัวขึ้ นจากปี ที่ ผ่านมา
ส่ งผลให้ตลาดมีความต้องการแป้ งสาลีเป็ นจานวนมากเพื่อไปผลิตเป็ นสิ นค้า โดยยังไม่รวมความต้องการการนา
แป้ งสาลีไปผลิตสิ นค้าชนิดอื่น

ลักษณะกำรตลำด
เนื่ องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าแปรรู ปนาไปผลิตสิ นค้าให้แก่ผบู ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ จะเน้น
การผลิตและจาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์แปรรู ปแป้ งที่ทนั สมัย เพื่อให้สามารถควบคุมการ
ผลิตสูตรแป้ งอย่างแม่นยา สะอาด และถูกสุ ขลักษณะ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการผลิตสิ นค้าให้มี
ความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยผลิตแป้ งสาลีตามสู ตรเฉพาะของบริ ษทั ฯ รวมถึงการ
ให้บริ การผลิตแป้ งสาลีตามสู ตรเฉพาะที่ ลูกค้าต้องการ (Tailor-Made Flour) และมีการคิ ดค้นแป้ งสาลีสูตรใหม่
(Novel Products) เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากการพัฒนาคุณภาพของสิ นค้า ซึ่ ง
เป็ นกลยุทธ์การตลาดที่สาคัญของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ ได้มีการศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาด ทาการวิเคราะห์คู่
แข่งขันและคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานที่เหมาะสม
กำรตลำดและขำย
ด้ านการขายและการตลาด : มุ่งเน้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานเชิงพาณิ ชย์ และสร้าง
กาไรส่ วนเพิ่มจากการดาเนิ นงานปกติ พัฒนาศักยภาพของทีมงานให้มีความมุ่งมัน่ ที่จะแสวงหาแนวทางสร้างผล
กาไรด้วยการระดมสมองเพื่ อสร้ างจิ ตสานึ กถึงความเป็ นเจ้าของ เพิ่ มทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานและทางานร่ วมกันเป็ นทีม เพื่อบรรลุเป้ าหมายตามแผนงานที่กาหนด
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ในปี 2562 ทางบริ ษทั ได้ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มแป้ งอเนกประสงค์ซ่ ึ งในปี นี้ ทางที มขายสามารถสร้างการเติ บโต
ให้กบั แป้ งอเนกประสงค์ได้ตามนโยบายที่ บริ ษทั ได้กาหนดไว้ เนื่ องจากตลาด บะหมี่สด มีการแข่งขันกันสู ง ซึ่ ง
ส่ งผลให้ ในปี 2561 นั้นมียอดขายที่ลดลง อีกทั้งลูกค้ารายสาคัญก็มีการขาดการสั่งซื้ อไป แต่ทางบริ ษทั ก็ไม่ได้นิ่ง
นอนใจ และได้มีคาสั่งให้เร่ งติดตาม ยอดขายและลูกค้ารายสาคัญกลับมา ซึ่ งทางฝ่ ายขายก็สามารถเพิ่มยอดขาย
ขึ้นมาได้ อีกทั้งยังติดตามลูกค้ารายสาคัญให้กลับมาซื้ อแป้ งบะหมี่สดของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ ทางฝ่ ายขาย ก็
สามารถเพิ่มรายลูกค้า ทั้งใน กรุ งเทพ และ ต่างจังหวัด ได้อย่างต่อเนื่อง

เป้ ำหมำยปี 2563

สร้ ำงยอดขำยในปี 2563 ให้ได้ตามเป้ าหมาย โดยมีเป้ าหมายยอดขายรวมที่ 80%

และเพิม
่

ฐานลูกค้าทั้งในกรุ งเทพฯ และ ต่างจังหวัด โดยใช้กลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
กลยุทธ์ กำรแข่ งขัน
ถึ งแม้ว่า บริ ษ ทั ฯ จะเพิ่ งเริ่ มดาเนิ นธุ ร กิ จโรงงานผลิ ต แป้ งสาลี เ มื่ อกลางปี พ.ศ.2550 แต่ หาก
พิจารณาจากปริ มาณ การขายสิ นค้าแล้วพบว่า บริ ษทั ฯ มีการเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งกลยุทธ์การแข่งขันในทาง
การตลาดมีความสาคัญมากที่ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้ มุ่งเน้นการส่ งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพ การให้
การบริ การที่เน้นการเอาใจใส่ ความต้องการของลูกค้า ดังนั้นในด้านการตลาดบริ ษทั ฯ จึงมีกลยุทธ์การแข่งขันโดย
แบ่งออกได้ ดังนี้

1) กลยุทธ์ ด้านคุณภาพ บริ ษทั ฯ เลือกใช้อุปกรณ์เครื่ องจักรที่ทนั สมัย ใช้ระบบแปรรู ปแป้ งสาลี
อัตโนมัติซ่ ึ งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้ งสาลีสูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยา สะอาดและถูก
สุ ขลักษณะ รวมถึ งการมี ฝ่ายประกันคุ ณภาพที่ ดูแลคุ ณภาพการผลิ ต ตั้งแต่ กระบวนการรั บวัตถุดิบ ผลิ ตภัณ ฑ์
ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ ขั้นสุ ดท้ายก่อนการส่ งมอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็ นไปตามระบบ
GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่ มเก็บตัวอย่าง
วัตถุดิบทุกๆ 2 ชัว่ โมง สาหรับกรณี ที่ซ้ื อแบบเทกองและเก็บตัวอย่างจากรถทุกคัน กรณี ซ้ื อเป็ น Container เพื่อ
นามาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้า สาหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจะมีการสุ่ มเก็บตัวอย่างเพื่อ
วิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่กลูเตนตรวจดูสีแป้ ง วิเคราะห์เชื้ อจุลินทรี ย ์ และทา Baking test (นาแป้ งมาทาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ตามที่ ลูกค้าจะนาไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้ งที่ ผลิตเรี ยบร้ อยให้เก็บในสถานที่ ที่ ปลอดภัยต่ อสภาวะ
อากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็ นต้น
2) กลยุทธ์ ด้านบริ การ พนักงานขายจะเน้นการเอาใจใส่ ความต้องการของลูกค้าเป็ นสาคัญ และมี
การสอบถามลูกค้าเพื่อประเมินคุณภาพสิ นค้าว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรื อไม่ รวมถึงมีแผนกวิจยั และ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่ทาการวิเคราะห์วิจยั หาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่ อให้ลูกค้ามี สินค้าให้เลื อกที่ หลากหลายมากขึ้ น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการให้บริ การหลังการขาย หลังจากส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว หากสิ นค้ามี
ปัญหาบริ ษทั ฯ จะรี บส่ งฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจหาสาเหตุให้กบั ลูกค้าและจะรี บดาเนินจัดส่ งสิ นค้าใหม่ให้
ลูกค้าไม่เกิน 7 วัน
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3) กลยุทธ์ ด้านราคา ในช่วงเริ่ มเปิ ดดาเนิ นธุ รกิจ การใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
เพิ่งเริ่ มดาเนิ นธุ รกิจไม่นานต้องสร้างฐานลูกค้าให้เข้มแข็งเพื่อจะเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไป ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ
จึงจาเป็ นต้องจาหน่ายสิ นค้าในราคาที่จูงใจต่อลูกค้าในช่ วงแรก และปั จจุบนั ได้ปรับราคาเพื่อให้มีความเหมาะสม
กับคุณภาพของสิ นค้าที่ลกู ค้าได้รับ
ลักษณะลูกค้ ำและกลุ่มลูกค้ ำเป้ ำหมำย
เนื่ องจากแป้ งสาลี เป็ นวัตถุดิบหลักที่ จาเป็ นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตอาหารหลาย
ประเภท ซึ่ งลูกค้าแต่ละประเภทจะนิยมซื้ อแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในการใช้
ดังนั้นบริ ษทั ฯ จะผลิตแป้ งสาลี ตามสู ตรเฉพาะของบริ ษทั ฯ และผลิตตามสู ตรเฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการ (TailorMade Flour) เพื่อสามารถรองรับตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อแป้ งสาลีโปรตีน
สู ง คิ ดเป็ นสัดส่ วนรายได้ประมาณร้ อยละ 75 ของรายได้รวม ได้แก่ ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ต
บะหมี่ ก่ ึ งสาเร็ จรู ป ผลิ ตบะหมี่ สด ผลิ ตขนมปั ง และผลิ ตแป้ งอเนกประสงค์ ส่ วนแป้ งสาลี โ ปรตี นต่ า คิ ดเป็ น
สัดส่ วนรายได้ร้อยละ 25 จะเป็ นผูป้ ระกอบกิจการรายย่อย ได้แก่ ร้านเบเกอรี่ ร้านขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว ขนมอบ
นานาชนิด ซาลาเปาและปาท่องโก๋
ลักษณะลูกค้าของบริ ษทั ฯ จะสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มลูกค้าที่ สั่งซื้ อสิ นค้า
เป็ นครั้ง โดยไม่มีการผูกสัญญาระยะยาว ซึ่ งกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้ บริ ษทั ฯ จะทาการส่ งใบเสนอราคาล่าสุ ดไปให้
ตามสิ นค้าที่ ลูกค้าแต่ละรายต้องการสั่งซื้ อ และ 2) กลุ่มลูกค้าที่ มีการผูกสัญญาเป็ นรายไตรมาส โดยกลุ่มลูกค้า
ประเภทนี้ บริ ษทั ฯจะมีการส่ งใบเสนอราคาไปเช่นกัน แต่จะระบุให้ชดั เจนว่าราคาที่นาเสนอเป็ นราคาที่ครอบคลุม
ช่ วงระยะเวลาใด และในแต่ละเดื อนจะมีปริ มาณการจัดส่ งมากน้อยเพียงใด และรวมของทั้งสัญญาจะมีปริ มาณ
เท่ าใด โดยจะมี การปรั บปรุ งข้อมูลให้เป็ นข้อมูลล่ าสุ ดให้กบั ลูกค้า ไตรมาสละ 1 ครั้ ง โดยที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ มี
สัดส่ วนยอดขายของลูกค้าแต่ละประเภทอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลาดับจนถึงปั จจุบนั มีการเพิ่ม
สัดส่ วนการขายให้กบั ลูกค้าที่มีการผูกสัญญาล่วงหน้ามากขึ้น ทาให้สดั ส่ วนยอดขายเปลี่ยนแปลงเป็ นประมาณร้อย
ละ 40 และร้อยละ 60 ตามลาดับ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั แบ่ งได้ 3 ประเภท ได้แ ก่ 1)โรงงานอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตบะหมี่สาเร็ จรู ป ผลิตบะหมี่สด 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 โดยพื้นที่กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่จะอยูบ่ ริ เวณกรุ งเทพมหานคร และ
เขตปริ มณฑล รวมไปถึงแถบภาคตะวันออก

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
แป้ งสาลี ที่บริ ษทั ฯ จาหน่ ายมีหลายประเภท โดยแยกเป็ นแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตี นสู งและ
โปรตีนต่า แป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนสู งสามารถแบ่งได้หลายชนิ ด ได้แก่ แป้ งบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป แป้ งบะหมี่สด
แป้ งขนมปั ง และแป้ งอเนกประสงค์ ส่ วนแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตี นต่ าเป็ นแป้ งสาลีจาพวกแป้ งเอนกประสงค์
บิสกิต เค้ก ซาลาเปา และปาท่องโก๋ จากคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อต้นทุนการผลิตของแป้ งสาลี ทาให้ราคา
ขายสิ นค้า แต่ ละประเภทแตกต่ า งกัน รวมถึ ง บริ ษ ทั ฯ ต้องค านึ ง ถึ งกลุ่ ม ลูก ค้า ที่ ซ้ื อ สิ น ค้า จากบริ ษ ัทฯ ว่ า เป็ น
อุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรื อเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายในการ
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กาหนดราคาแป้ งในลักษณะต้นทุนในการผลิตบวกด้วยอัตรากาไรตามที่คณะกรรมการบริ หารได้กาหนดไว้ โดย
จะพิจารณาราคาขายสิ นค้าของผูป้ ระกอบการรายอื่นประกอบด้วย ซึ่ งในการตั้งราคาขายดังกล่าวต้องไม่เกินราคา
ขายที่บริ ษทั แจ้งกับกรมการค้าภายในไว้ปัจจัยที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีมาจากการถูก
ควบคุ มของหน่ วยงานราชการ 2 หน่ วยงาน ได้แก่ 1) กรมการค้าภายใน 2) กระทรวงสาธารณสุ ข โดย
กรมการค้าภายในได้กาหนดให้แป้ งสาลีเป็ นสิ นค้าควบคุมราคาจาหน่ าย และให้ผปู ้ ระกอบการต้องปฏิ บตั ิ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ เรื่ อง การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้ ง
สาลี เพื่อที่หน่วยงานราชการจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาให้ราคาเป็ นธรรม และป้ องกันการฉวย
โอกาสเอารั ดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุน้ ี จึ งทาให้ผปู ้ ระกอบการไม่สามารถขึ้ นราคาขายให้สูงกว่าราคา ที่
ผูป้ ระกอบการแจ้งได้ ดังนั้น หากราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น จนทาให้ราคาขายสิ นค้าสู งกว่าราคาขาย
ที่ได้แจ้งไว้ โรงงานผลิตแป้ งสาลีไม่สามารถผลักภาระต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้ท้ งั หมด เนื่ องจากมีขอ้ จากัดในการ
ปรับขึ้นราคา ซึ่ งโรงงานจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อนจึงจะปรับขึ้นราคาได้ รวมถึงเรื่ องความ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค เนื่องจากแป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลักในการนาไปผลิตสิ นค้ามากมายที่เราบริ โภคในแต่ละวัน
ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุ ขมีบทบาทที่สาคัญ ในการดาเนินการให้โรงงานสามารถผลิตสิ นค้าที่ปลอดภัยตรงตาม
สุ ขลักษณะทุกอย่าง
กำรจำหน่ ำยและช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย
ลักษณะการขายของบริ ษทั ฯ จะเน้นการขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะสั่งสิ นค้าเป็ นล็อต
โดยมีการกาหนดราคาล่วงหน้าเป็ นระยะสั้น ๆ และบริ ษทั ฯ จะทยอยจัดส่ งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการตามราคา
ที่ตกลงไว้ โดยการชาระเงินมีท้ งั แบบการให้เครดิตทางการค้า และแบบเงินสด ในการขายตรงดังกล่าวบริ ษทั ฯ มี
ที มงานขายของบริ ษทั เอง โดยจะเน้นกรุ งเทพ และปริ มณฑลเป็ นหลัก ในปี 2558 มีทีมงานขายจานวน 6 คน
ดูแลลูกค้ากว่า 300 ราย ซึ่ งพนักงานขายมีประสบการณ์ความเชี่ ยวชาญและชานาญในด้านการขาย โดยทาหน้าที่
ติดต่อและประสานงานในการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ส่ งหรื อยี่ปั๊วจะเป็ นช่องทางในการ
จัดจาหน่ายสิ นค้าเพื่อให้สินค้ากระจายถึงผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ

กำรตลำดต่ ำงประเทศ
เป้ าหมายปี 2562 ของ แผนกการตลาดต่างประเทศ
1.สรรหาผูข้ ายกลูเตนต่างประเทศ นาเข้ากลูเตนต่างประเทศ
2.จัดซื้ อข้าวสาลีที่มีคุณภาพ ไม่ต่ากว่า 80%
3.สรรหาผูข้ ายข้าวสาลีรายใหม่

เป้ ำหมำยปี 2563

ของแผนกการตลาดต่างประเทศ
1.จัดซื้ อข้าวสาลีที่มีคุณภาพ ไม่ต่ากว่า 85%
2.สรรหาผูข้ ายข้าวสาลีรายใหม่ เพิ่มขึ้นมากกว่า 15%
3.สรรหาวิธีช่วยบริ ษทั ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากกว่า 5 %
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ภำวะอุตสำหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมข้าวสาลีและแป้ งสาลีในตลาดโลก
อุปทานข้าวสาลีทวั่ โลกคาดว่าจะฟื้ นตัวในปี 2019/20 ซึ่ ง
สะท้อนจากราคาในต่างประเทศที่อยูใ่ นระดับต่านับตั้งแต่
ต้นปี นี้ ที่ ประมาณ 765.0 ล้านตัน คาดการณ์ล่าสุ ดของ
FAO สาหรับการผลิตข้าวสาลีโลกในปี 2019 ยืนยันการ
คาดการณ์ ก่อ นหน้า นี้ ว่ า มี การฟื้ นตัว ที่ แ ข็ งแกร่ ง จากปี
2018 สู่ ระดับสู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์ การฟื้ นตัวของการ
ผลิตที่คาดหวังในสหภาพยุโรปนั้นถือเป็ นการเพิ่มขึ้นของ
การผลิตทัว่ โลก อย่างไรก็ตามการเก็บเกี่ยวที่มีขนาดใหญ่
กว่าปี ที่ แล้วก็มีการคาดการณ์ในประเทศผูผ้ ลิตชั้นนาอื่น
ๆ เช่ น รั สเซี ย ยูเครนและสหรั ฐอเมริ กา ปริ มาณการใช้
ข้าวสาลีท้ งั หมดในปี 2019/20 นั้นอยู่ที่ระดับ 759.5 ล้าน
ตันซึ่ งสูงกว่าปี 2018/19 อยู่ 1.5% การใช้ขา้ วสาลีโดยรวม
เพื่อทาอาหารคาดว่าจะอยู่ที่ 518 ล้านตัน เพิ่มขึ้ น 1.1%
ใกล้เคียงกับการเติบโตของประชากรโลก อย่างไรก็ตามส
ต๊อกจานวนมากและราคาที่ แข่งขันได้ที่จะผลักดันการใช้
ข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 2.8% ซึ่ งเป็ นอัตราที่เร็ วกว่าที่คาดการณ์
ไว้ก่อนหน้านี้ในขณะที่การใช้ในภาคอุตสาหกรรมคาดว่า
จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ งเช่นกัน
จากการคาดการณ์ผลผลิตและปริ มาณ
การใช้ล่าสุ ดสาหรับปี 2019/20 สต๊อกข้าวสาลีทวั่ โลกขึ้น
เกือบ 275 ล้านตันซึ่ งเป็ นสถิติสูงสุ ดเป็ นอันดับสอง หาก
ตระหนักว่าสต๊อกจะเพิ่มขึ้น 1.9% จากระดับเปิ ด อย่างไร
ก็ตามคาดว่าการสะสมสต๊ อกข้าวสาลี ทวั่ โลกส่ วนใหญ่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในประเทศจี นโดยที่ ปริ มาณจะเพิ่ มขึ้ น
8% เป็ น 129.0 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าสิ นค้าคงคลังใน
สหภาพยุโรปและอินเดียจะขยายตัวเช่นกัน แต่คาดว่าจะมี
การลดลงอย่างเด่นชัดในออสเตรเลีย รัสเซี ย ปากีสถานโม
ร็ อกโค และตุ ร กี ที่ ประมาณ 172 ล้า นตัน คาดการณ์
การค้า ข้า วสาลี ทั่ว โลกในปี 2019/20 (กรกฎาคม /
มิถุนายน) ได้รับการปรับลดลงเล็กน้อยในเดื อนที่ผ่านมา
แต่ยงั คงเพิ่มขึ้นจากระดับลดลงในปี 2018/19
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การนาเข้าข้าวสาลีที่มากขึ้นจากโมร็ อกโคได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและการสั่งซื้ อที่เพิ่มขึ้นจากหลายประเทศใน
เอเชียเป็ นผลมาจากการคาดการณ์การค้าโลก ในด้านการส่ งออก รัสเซี ยยังคงรักษาตาแหน่งในฐานะผูส้ ่ งออกข้าว
สาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก ยอดขายข้าวสาลีโดยรวมในปี 2019/20 อาจลดลงจากฤดูกาลก่อนหน้าเนื่ องจากการ
แข่งขันที่รุนแรงจากผูส้ ่ งออกรายใหญ่อื่น ๆ
รำคำข้ ำวสำลีโลก
ราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าสาหรับข้าวสาลี ข้าวโพด
และถัว่ เหลื องปรั บตัวสู งขึ้ น ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นราคาที่
ผัน ผวนในช่ ว งห้า เดื อ นที่ ผ่ า นมาเนื่ อ งจากความไม่
แน่ น อนของสภาพอากาศในสหรั ฐ และความไม่
แน่ น อนของการค้า ที่ ค รอบง าตลาด ข้า วโพดมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงของราคามากที่ สุ ด เพิ่ ม ขึ้ น 25 เหรี ย ญ
สหรัฐต่อตันจากระดับต่ าสุ ดในรอบ 11 เดื อน เป็ น
ระดับสู งสุ ดในรอบ 5 ปี ในช่ วงกลางเดื อนมิ ถุนายน
เนื่ องจากปริ มาณน้ าฝนที่ สูงเป็ นประวัติการณ์และน้ า
ท่วมอย่างรวดเร็ วส่ งผลให้การเพาะปลูกล่าช้า ราคาถัว่
เหลื อ งแตะระดับ ต่ า สุ ด ในรอบ 11 ปี ในเดื อ น
พฤษภาคม ซึ่ งเป็ นผลมาจากการพุ่งขึ้ นของราคาข้าว
สาลี ในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และการปรั บ
ขึ้นภาษีศุลกากรของจีนในตลาดสหรัฐ
ราคาข้าวสาลีกป็ รับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
ของข้าวโพดและถัว่ เหลือง แต่ในระดับที่นอ้ ยกว่า มูลค่า
ลดลงสาหรับสิ นค้าโภคภัณฑ์ท้ งั สามเมื่อสภาพอากาศ
ของสหรั ฐ ปรั บ ตั ว ดี ข้ ึ นและกระทรวงเกษตรของ
สหรั ฐ อเมริ กา (USDA) คาดการณ์ ก ารผลิ ต พื ช
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับข้าวโพดในระดับที่สูงกว่าการ
คาดการณ์ทางการค้าอย่างมาก หลังจากที่ราคาร่ วงลงใน
เดือนกันยายนค่าถัว่ เหลืองก็พุ่งขึ้นหลังจากที่รายงานการ
ซื้ อของจีนเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม ในขณะเดียวกันราคา
ข้า วสาลี ก็ ป รั บ ตัว สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากพายุ หิ ม ะที่ รุ น แรง
เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ร าบทางตอนเหนื อ ของสหรั ฐ ขณะที่
ข้าวโพดฟื้ นตัวขึ้ นหลังจากที่ ลดลงตามฤดูกาลในเดื อน
กันยายน
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แบบ 56-1

USDA เสนอคาแนะนาว่าเสบียงระดับโลกมีเพียงพอ
โดยอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในภูมิภาคต่างๆ
ผลกระทบของการพัฒนาในตลาดต่ างประเทศเช่ น
ราคาพลังงานและการเคลื่อนไหวของการแลกเปลี่ยน
เงิ นตราต่ า งประเทศปรากฏว่า เงี ยบลง หากไม่ รวม
ราคาขายสั้ น ๆ น้ ามั น ดิ บ ของ West
Texas
Intermediate มีการซื้ อขายในช่วงแคบ ๆ 50-60 USD
/ บาร์เรลในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาและค่าเงินดอลลาร์
สหรั ฐ ยัง คงทรงตั ว แต่ ม ั่น คง เช่ น เดี ย วกั บ การ
เคลื่อนไหวของราคาในปี ที่ แล้วปั ญหาสภาพอากาศ
และการค้าแทนที่ปัจจัยอื่น ๆ

คาดการณ์สาหรับข้าวสาลี ข้าวโพดและถัว่ เหลืองมี
การเคลื่อนไหวอย่างมากเนื่ องจากผูซ้ ้ื อไว้วางใจทั้ง
สัญญาเก่ า และสัญญาใหม่ ส าหรั บข้า วโพดและถั่ว
เหลื องในช่ ว งเพาะปลูก ในฤดู ใ บไม้ผ ลิ ที่ มี ฝ นชุ ก
(คานวณส่ วนต่ างระหว่างเดื อนธันวาคม 2019 ถึ ง
เดือนธันวาคม 2020 สัญญา) สาหรับข้าวโพดที่มีการ
ผกผันอย่า งมาก (ลาดลงด้า นล่า ง) ที่ 18 ดอลลาร์
สหรั ฐ ในเดื อ นมิ ถุ น ายน ส่ ว นราคาถั่ว เหลื อ ง ณ
ปั จจุบนั (พฤศจิกายน 2019 - พฤศจิ กายน 2020) มี
ทิ ศทางที่ ตึงตัวและลดลงจาก 5 ดอลลาร์ สหรัฐต่ อ
ดอลลาร์สู่ 23 ดอลลาร์สหรัฐ
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ระดับความผันผวนของข้าวสาลี ขา้ วโพดและถัว่ เหลื อง
เพิ่ ม ขึ้ น สู่ ร ะดับ สู ง สุ ด ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายนของทุ ก ปี
เนื่ องจากฝนที่ ตกลงมาอย่างรุ นแรง ส่ งผลให้ตอ้ งชะลอ
หรื อหยุ ด การเพาะปลู ก พื ช ที่ ป ลู ก ในฤดู ใ บไม้ผ ลิ ใ น
ภูมิภาคของสหรัฐ สภาพอากาศมีผลกระทบน้อยกว่าการ
รายงานความคื บ หน้า หรื อ ความล้ม เหลวในข้อ พิ พ าท
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน ซึ่ งได้รับผลกระทบ
ตั้งแต่ เมษายน 2018 เมื่ อจี นหยุดการซื้ อถัว่ เหลื องจาก
สหรั ฐครั้ งแรกเพื่ อตอบสนองต่ อภาษี นาเข้าของจี นจาก
สหรัฐ

แหล่งที่มา : FOOD OUTLOOK FAO 2019,
http://www.fao.org/3/ca6911en/CA6911EN.pdf

กำรนำเข้ ำข้ ำวสำลีและแป้ งสำลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
•ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้พ่ ึงพาการนาเข้าข้าว
สาลีเป็ นจานวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับการบริ โภค
ภายในประเทศ
•การนาเข้าข้าวสาลีเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในทศวรรษที่ผา่ นมา
โดยมีการบริ โภคเพิ่มขึ้น 4.7% ต่อปี เนื่องจากการขยายตัว
ของประชากรการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ งและ
ราคาที่ลดลง
•ความต้องการข้าวสาลีที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นเร็ วที่สุดด้วย
อาหารที่เปลี่ยนไปสู่การบริ โภคผลิตภัณฑ์ขา้ วสาลีที่
สูงขึ้นเช่นบะหมี่และขนมอบ
•อาหารและการใช้ที่เหลือในภูมิภาคก็เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่าจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วจาก สาขาปศุสตั ว์สตั ว์ปีกและสัตว์น้ า
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ภำวะอุตสำหกรรมผลิตแป้งสำลีในประเทศไทย
ปัจจุบนั คนไทยมีความคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลีเป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นขนมปั ง บะหมี่
กึ่งสาเร็ จรู ป บะหมี่สด ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ต่างๆ อาทิ เช่ น เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ ขนมขบเคี้ ยวและอื่นๆ ทาให้
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลี ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
วัต ถุ ดิ บ หลัก ในการผลิ ต แป้ งสาลี คื อ ข้ า วสาลี ซึ่ งเป็ นธั ญ พื ช ที่ เ จริ ญเติ บ โตได้ ดี ใ น
สภาพแวดล้อมที่ มีอากาศเย็นและไม่สามารถปลูกได้ในประเทศ ประเทศไทยจึ งจาเป็ นต้องมี การนาเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยประเทศไทยสามารถนาเข้าได้ ทั้งในรู ปของข้าวสาลีและแป้ งสาลี โดยข้าวสาลีและแป้ งสาลีที่
นาเข้าจากแต่ ละประเทศจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยปกติ ขา้ วสาลีแบ่งได้ 2 จาพวก ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง
(Hard Wheat) และข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) ซึ่ งแป้ งที่ได้จากข้าวเมล็ดแข็งจะมีโปรตีนสู งในขณะที่แป้ งที่ได้
จากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตี นต่ า ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องทาการวิเคราะห์คุณภาพของข้าวสาลีก่อนว่ามีความ
เหมาะสมจะนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเพื่อง่ายต่อการสัง่ ซื้ 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
ปกติ ประเทศไทยมี การนาเข้าข้าวสาลี จากประเทศสหรั ฐอเมริ กาและออสเตรเลี ยเป็ นหลัก
รองลงมาเป็ นยูเครนและแคนาดา และมีบางส่ วนนาเข้าจากประเทศภายในทวีปเอเชี ยด้วยเช่นกัน แต่เป็ นสัดส่ วน
ที่ น้อยเมื่ อเที ยบกับยอดสั่งซื้ อจากสหรั ฐอเมริ กาและออสเตรเลีย โดยราคาขายข้าวสาลี ถูกกาหนดโดย Grain
Exchange ในสหรัฐอเมริ กาดูได้จากสถิติแหล่ง และปริ มาณการนาเข้าข้าวสาลีของประเทศไทยในปี 2562
(10 อันดับแรก) เป็ นดังนี้

สถิติขา้ วสาลี
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเทศ
อเมริ กา
ออสเตรเลีย
แคนาดา
ยูเครน
รัสเซีย
มอลโดวา
ฝรั่งเศส
มาเลเซีย
เยอรมัน
เบลเยีย่ ม

ปี 2562
699,012,875
270,630,845
198,788,353
42,036,414
5,397,330
1,734,790
995,170
100,000
80,090
16,000

ลำดับ

ประเทศ

ปี 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9

อเมริ กา
ออสเตรเลีย
แคนาดา
มอลโดว่า
ปากีสถาน
อินเดีย
เยอรมัน
ฟิ ลิปปิ นส์
ยูเครน

572,819,209
227,175,220
118,135,208
1,831,970
529,000
24,000
2,000
96
2

การนาเข้าข้าวสาลีของประเทศไทย ส่ วนใหญ่จะนาเข้าข้าวสาลีเพื่อนามาผลิตอาหาร
โดยหลักๆ จะมาจาก 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และแคนาดา
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นอกจากการนาเข้าในรู ปข้าวสาลีแล้ว ประเทศไทยมีการนาเข้าแป้ งสาลีดว้ ยเช่นกันโดยแหล่ง
นาเข้าแป้ งสาลีที่สาคัญของไทยในปี 2562 ได้แก่ เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ศรี ลงั กา และ ลัตเวียโดยสถิติการ
นาเข้าสาหรับตลาดการนาเข้าแป้ งสาลี ในประเทศไทยในปี 2562 (10 อันดับแรก) เป็ นดังนี้

สถิติแป้งสาลี
ลำดับ

ประเทศ

ปี 2562

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เวียดนาม
ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์
ศรี ลงั กา
ลัตเวีย
ตุรกี
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น
สโลวาเนีย
จีน

57,880,221
20,202,059
19,330,039
19,067,987
13,920,550
12,646,702
8,116,740
8,021,922
7,778,775
4,289,174

ลำดับ

ประเทศ

ปี 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เวียดนาม
ตุรกี
ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์
ศรี ลงั กา
สโลเวเนีย
ลัตเวีย
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย

62,424,969
24,752,472
13,568,612
17,441,766
12,583,017
10,103,550
10,013,576
8,595,087
6,302,288
4,138,659

ในส่ วนของการอุดหนุ นจากภาครั ฐสาหรั บอุตสาหกรรมข้าวสาลี และแป้ งสาลี จะเป็ นใน
ลักษณะการยกเว้นการเรี ยกเก็บภาษีอากรขาเข้าข้าวสาลีและการลดพิกดั อัตราภาษีนาเข้าแป้ งสาลี ในปี 2548
นอกจากนี้ จะเป็ นการคุ ม้ ครองในส่ วนของผูบ้ ริ โภคมากกว่าไม่ว่าจะเป็ นการกาหนดให้แป้ งสาลี เป็ นสิ นค้า
ควบคุ มของกรมการค้าภายในหรื อการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุ ข
นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้มีการทาข้อตกลงกับสมาชิกเขตการค้าเสรี อาเซี ยน (AFTA) ซึ่ งมีผลทาให้ตอ้ งมีการ
ลดภาษีนาเข้าของแป้ งสาลีเหลือร้อยละ 0 โดยมีผลเริ่ มบังคับใช้ต้ งั แต่ปี 2553 เป็ นต้นไป ทาให้มีการแข่งขันด้าน
ราคาสูงขึ้นและส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการโรงงานแป้ งสาลีที่ตอ้ งพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การให้เป็ นที่
พอใจของลูกค้าในขณะที่ตอ้ งรักษาระดับราคาที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน
ภำวะกำรแข่ งขัน
อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทยเริ่ มดาเนิ นการมากว่า 40 ปี โดยเริ่ มแรกมีผผู ้ ลิ ต
รวม 4 ราย ได้แก่ บมจ. ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ (UFM) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2521 และได้ขอถอนหุน้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Delisting) แล้วตั้งแต่ปี 2553 บริ ษทั แหลม
ทองสหการ จากัด บริ ษทั สยามฟลาวค้าแป้ ง จากัด บริ ษทั อุตสาหกรรมแป้ งข้าวสาลี ไทย ต่อมาหลังจากปี
พ.ศ. 2534 เป็ นต้นมามีผผู ้ ลิตเพิ่มขึ้นดังนี้ บริ ษทั บางกอก ฟลาว มิลล์ จากัด บริ ษทั นิ สชิ น เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง
จากัด บริ ษทั เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จากัด บริ ษทั คิงส์ มิลลิ่ง จากัด บริ ษทั แปซิ ฟิคฟลาวมิลล์ จากัด และบริ ษทั เจริ ญ
โภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จากัด (ผลิตเพื่อใช้เลี้ยงกุง้ โดยเฉพาะ) และบริ ษทั ที่เพิ่งประกอบอุตสาหกรรมแป้ งสาลี
ได้แก่ บริษทั เพรซิเดนท์ ฟลำวมิลล์ จำกัด
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อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั กลุ่มโรงงานผลิตแป้ งสาลีในประเทศไทยมีท้ งั หมด 12 บริ ษทั (รวมบริ ษทั ฯ ด้วย) โดยแต่
ละโรงงานมีกาลังการผลิตอยูร่ ะหว่าง 250-1,500 ตันต่อวัน
สภาวะการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีในประเทศส่ วนใหญ่จะ
เน้นการแข่งขันกันในแง่ของคุณภาพและการให้บริ การ หากเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่จะเน้นการใช้กลยุทธ์
ราคาเป็ นหลัก นอกจากการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรมด้วยกันแล้วผูป้ ระกอบการยังต้องมี การดาเนิ นธุ รกิ จ
แข่งขันกับผูป้ ระกอบการที่นาเข้าแป้ งสาลีสาเร็ จรู ปจากต่างประเทศด้วย เนื่ องจากก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการ
กาหนดพิกดั อัตราภาษีขาเข้าของแป้ งสาลีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 40 จึงทาให้อุตสาหกรรมผลิตแป้ งสาลีได้รับการ
คุม้ ครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบตั ิตามพันธะกรณี ขอ้ ตกลงกับสมาชิ กเขตการค้าเสรี อาเซี ยน (AFTA) รวมทั้ง
การทาสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทาให้เมื่อปี 2548 ไทยได้ลดอัตราภาษีขาเข้า
เหลือเพียงร้อยละ 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 ด้อยในแง่ของการ
ควบคุมคุณภาพเนื่ องจากต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ ง ความเสี่ ยงจากความชื้ น และมอด แมลง ทาให้คุณภาพ
แป้ งสาลีไม่เป็ นไปตามที่ ลูกค้าต้องการได้ สาหรับบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าดังกล่าวไม่มากนัก
เนื่ องจากเป็ นกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกับของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่กลุ่มผูป้ ระกอบการที่ นาเข้าแป้ งสาลีเองจะไม่
เน้นการใช้แป้ งที่ มีคุณภาพสาหรับการผลิต จึ งไม่ใช่ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มี
แผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าว ดังนี้
- การเน้นคุณภาพของสิ นค้า บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปนซึ่ งอาจอันตราย
ต่อการบริ โภคได้ และให้ความสาคัญต่ อความต้องการของลูกค้า โดยบริ ษทั ฯ จะผลิ ตสิ นค้าตามสู ตรเฉพาะ
(Tailor-Made Flour) เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และขยายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้ง
ก่อนจัดส่ ง และหากมีการร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้ งสาลี บริ ษทั ฯ จะเร่ งดาเนิ นการแก้ไขให้ลูกค้าอย่าง
รวดเร็ วไม่เกิน 7 วัน
- ปริ มาณการสั่งซื้ อ ในการสั่งซื้ อแป้ งสาลีจากต่างประเทศจะต้องสั่งซื้ อในปริ มาณมากๆ และ
จาเป็ นต้องใช้เงินจานวนมากในการสั่งซื้ อ รวมถึงมีสถานที่เพียงพอในการรองรับปริ มาณแป้ งสาลีที่สั่งซื้ อซึ่ งจะ
เหมาะกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่เท่านั้น หากเป็ นผูป้ ระกอบรายย่อยในประเทศจะมี ขอ้ จากัดในเรื่ องสถานที่
จัดเก็บ เม็ดเงิ นที่ ใช้ในการจัด ซื้ อ ดังนั้นการสั่งซื้ อกับบริ ษทั ฯ ให้ความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าทั้งในแง่
ปริ มาณและสถานที่จดั เก็บ ทาให้ลกู ค้าสามารถสัง่ ซื้ อได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการได้
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ หรือบริกำร
วัตถุดิบหลักในการผลิ ตแป้ งสาลีคือข้าวสาลี ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่ จะต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งหมด โดยแหล่งวัตถุดิบหลักของบริ ษทั มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย ซึ่ งทั้งสองแหล่งถือเป็ น
แหล่งเพาะปลูกและส่ งออกข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดของโลก บริ ษทั ฯ มีการสั่งซื้ อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริ กาเป็ นส่ วน
ใหญ่โดยซื้ อแบบเทกอง (Bulk) ซึ่ งระยะเวลาในการจัดซื้ อจะอยูใ่ นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายนของทุกปี และจากออสเตรเลียเป็ นแบบตูค้ อนเทนเนอร์
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โดยจะจัดซื้ อเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3-4 ครั้ง ขึ้นอยู่กบั ปริ มาณความต้องการในแต่ละช่วง ข้าวสาลีที่บริ ษทั ฯ ใช้
ในการผลิต มี 2 ประเภท ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และ ข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) แป้ งสาลีที่ทาจาก
ข้าวเมล็ดแข็งมักจะมีโปรตีนในสัดส่ วนที่ สูงประมาณ ร้อยละ 13-15 มีคุณสมบัติเนื้ อเหนี ยว มักจะนาไปใช้ทา
บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง และอาหารสัตว์ แหล่งนาเข้าคือ สหรัฐอเมริ กา ในขณะที่แป้ งสาลีที่ทาจาก
ข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตี นต่ ากว่าร้อยละ 10-11 จะมีความเหนี ยวน้อย และมีลกั ษณะเนื้ อนุ่ ม ส่ วนใหญ่จะนาไป
ผลิตเค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ และคุกกี้ โดยมีแหล่งนาเข้าจากออสเตรเลีย
สาหรับการบริ หารจัดการวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกาไรจากวัตถุดิบ และไม่มี
การบริ หารจัดการวัตถุดิบในลักษณะการเข้าทาสัญญา futures เนื่ องจากการตั้งราคาขายแป้ งจะปรับขึ้ นลงตาม
ราคาต้นทุนข้าว ซึ่ งลูกค้าเข้าใจดีสาหรับขั้นตอนการจัดซื้ อข้าวสาลีจากต่างประเทศจะเป็ นการซื้ อโดยผ่าน Trader
ในต่างประเทศ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาซื้ อขายสิ นค้าล่วงหน้าที่ Grain Exchange Market ที่สหรัฐอเมริ กา
ราคาที่บริ ษทั ฯ ซื้ อส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ C&F ซึ่ งผูข้ ายจะมีหน้าที่จดั หาเรื อขนส่ งจากต่างประเทศจนถึงประเทศ
ไทย ส่ วนบริ ษทั ฯ จะรับผิดชอบค่าสิ นค้าและค่าประกันภัย หากสิ นค้าเกิดความเสี ยหายระหว่างทาง บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับชดเชยจากการทาประกันภัยไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการควบคุมคุณภาพของข้าวสาลี เป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษทั
ฯ โดยเมื่อนาเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศแล้วจะมีการทาการตรวจสอบคุณภาพของข้าวสาลีโดยการสุ่ มตรวจจาก
ฝ่ ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของบริ ษทั ฯ ทุกครั้งเพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าที่ สั่งซื้ อมีคุณภาพดี และ
เป็ นไปตามมาตรฐาน
ในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ โดยธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ของธุ รกิ จโรงโม่แป้ ง บริ ษทั ฯ จะ
บริ หารคงคลังไม่ให้เกิน 4-6 เดือน เพราะถ้าบริ ษทั ฯ เตรี ยมวัตถุดิบไว้นานกว่านั้น บริ ษทั ฯจะมีตน้ ทุนและข้อเสี ย
เปรี ยบอย่างมาก เช่น จะต้องแบกรับภาระต้นทุนทางการเงิ นที่นามาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ ราคาข้าว
สาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าบริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมวัตถุดิบไว้มากเกินไป บริ ษทั ฯ จะมีความ
เสี่ ยงในกรณี ที่ราคาปรับตัวลดลงทาให้เสี ยเปรี ยบคู่แข่งได้ อย่างไรก็ตามในการจัดซื้ อข้าวสาลีจากสหรัฐอเมริ กา
จะต้องซื้ อแบบเทกองโดยขนส่ งผ่านเรื อขนาดใหญ่ ซึ่ งจาเป็ นจะต้องสั่งซื้ อในปริ มาณมาก บริ ษทั ฯ จึ งต้องหา
แนวทางในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ ไม่ให้อยู่ในคงคลังนานเกินไป เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงดังที่กล่าว
มาแล้ว ในบางช่วงบริ ษทั ฯ จึงมีความจาเป็ นจะต้องขายวัตถุดิบบางส่ วนให้กบั กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ที่มีความจาเป็ นต้องซื้ อวัตถุดิบอยู่แล้วเพื่อเป็ นการบริ หารคงคลังไม่ให้เกิ น 4-6 เดื อนตามมาตรฐานที่ วาง
เอาไว้ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการสร้างพันธมิตรทางธุ รกิจในส่ วนของโรงงานอาหารสัตว์ที่จาเป็ นจะต้องซื้ อข้าวสาลี
ไปเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม
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กระบวนกำรผลิต
เป้ าหมายปี 2562 ของ แผนกไซโล โม่ ผสมบรรจุ คลังสิ นค้า ขนส่ ง
เป้ าหมายตั้งไว้ที่กาลังการผลิต 80%
ผลการดาเนินงาน ปี 2562
ผลการดาเนินงานในปี 2562ให้รอสรุ ปตัวเลขในเดือน มกราคม 2563
เป้ าหมายปี 2563 ของแผนกไซโล โม่ ผสมบรรจุ คลังสิ นค้า ขนส่ ง
เป้ าหมายตั้งเป้ าไว้ที่กาลังการผลิต 80%

บริ ษทั ฯ มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมีการเปรี ยบเทียบการผลิตที่
ผลิตได้จริ งกับความต้องการสิ นค้าของฝ่ ายขายว่าเป็ นไปตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้การควบคุมการผลิต
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงมีการจัดทาประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิเช่น ข้าวสาลี
สารเคมี เป็ นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและมาตรฐานที่กาหนด
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตเป็ นอย่างมากเนื่องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯเป็ น
สิ นค้าเพื่อการบริ โภค ต้องยึดหลักความสะอาดเป็ นสาคัญ โดยในระหว่างการผลิตจะมีการสุ่ มตรวจสอบคุณภาพ
ของสิ นค้าจากฝ่ ายประกันคุณภาพ และมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบของฝ่ ายผลิตเองเพื่อตรวจสอบสิ นค้า
ระหว่างผลิตก่อนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าทุกๆ 2 ชัว่ โมงโดยฝ่ ายประกันคุณภาพ และ
หากพบว่าสิ นค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสาหรับการผลิตแป้ งสาลีเป็ นเครื่ องจักร
ของยี่หอ้ บูลเลอร์(Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบารุ งเครื่ องจักรอยู่
เป็ นประจา รวมถึงมีการจัดทาขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่ วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตามระบบ ISO
22000 : 2005/GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้ งสาลีสามารถสรุ ปได้ท้ งั หมด 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1) การย้ายข้าวสาลี (SILO) เป็ นกระบวนการลาเลียงข้าวสาลีจากไซโลหลักมาไว้ไซโลรองเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับ
การทาความสะอาดและปรับสภาพความชื้นของข้าวสาลีให้เหมาะต่อกระบวนการผลิตแป้ งสาลีต่อไป บริ ษทั ฯ มี
ไซโลทั้งหมด 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 วสาลีที่
สัง่ นาเข้ามา
2) การทาความสะอาดเมล็ดข้าว (Wheat Cleaning) เป็ นขั้นตอนการทาความสะอาด ปรับสภาพความชื้น และ
ระยะเวลาการหมักข้าวสาลี เพื่อให้เหมาะต่อการนาไปโม่แป้ งสาลี โดยนาเมล็ดข้าวสาลีมาผ่านเครื่ องตรวจจับ
โลหะ คัดแยก เศษฝุ่ นเปลือกข้าว ฝุ่ นทราย ฟาง หิ น ทาการคัดแยกเมล็ดข้าวหักออกทั้งหมด แล้วนาไปขัดผิว
เมล็ด และเข้าสเปรย์น้ า เพื่อปรับสภาพความชื้นให้เมล็ดข้าวดูดซับน้ าจนหมดเพื่อให้ขา้ วอ่อนตัวเหมาะกับการ
นาไปโม่ เมล็ดข้าวสาลีจะผ่านขั้นตอนการทาความสะอาดและปรับความชื้นทั้งหมด 2 ครั้ง ระยะเวลาการทา
ความสะอาดและปรับความชื้นจะแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของเมล็ดข้าวสาลี หากเป็ นเมล็ดข้าวแบบแข็งต้อง
ใช้เวลาในกระบวนการทาความสะอาดเมล็ดข้าวประมาณ 42 ชัว่ โมงต่อข้าว 100 ตัน ในขณะที่เมล็ดข้าวแบบอ่อน
ใช้ประมาณ 30 ชัว่ โมงต่อข้าว 100 ตัน
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3) การโม่แป้ งสาลี (Milling) การนาข้าวสาลีที่ผา่ นการทาความสะอาดแล้วมาผ่านเครื่ องขัดผิวเมล็ดและตรวจจับโลหะ
ด้วยแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้ องกันเศษเหล็กปนเปื้ อน ต่อมาผ่านขั้นตอนการบด โดยจะทาการบดทั้งหมด 2 ครั้ง โดย
การบดชุดแรกเป็ นการบดเพื่อให้ขา้ วแยกออกจากเปลือกเมล็ดข้าว ข้าวที่แตกจะผ่านตะแกรงเพื่อร่ อนเอาส่ วนที่ละเอียด
และเข้าบดชุดที่สองให้กลายเป็ นแป้ ง ในส่ วนที่ผ่านตะแกรงร่ อนแล้วมีลกั ษณะหยาบจะส่ งไปบดกับลูกกลิ้งอีกจนกว่า
จะได้ขนาดที่ ตอ้ งการ ผลผลิตที่ได้จะเป็ นแป้ งและราข้าวคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 75 และ 25 ตามลาดับ ซึ่ งจะเก็บแยก
ไซโลกัน โดยแป้ งที่โม่เสร็ จบรรจุลงไซโลโดยแยกตามสายพันธุ์ของข้าวสาลี
4) การผสมและบรรจุ (Blending and Packing) การนาแป้ งสาลีจากไซโลที่ผลิตได้โดยแบ่งเป็ นแต่ละสายพันธุ์มาผสม
กันตามสูตรที่ลูกค้าสัง่ ซื้อไว้ หลังจากนั้นจะทาการร่ อนแป้ งเพื่อให้แน่ใจว่าแป้ งสาลีไม่มีเศษเจือปนก่อนจะนาไปบรรจุ
ลงถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และก่อนนาไปจัดเก็บในคลังสิ นค้าจะผ่านการดักจับโลหะอีกครั้ง

ระยะเวลาในการผลิ ต แป้ งสาลี ใ ห้พ ร้ อ มจ าหน่ า ยส าหรั บ ข้า วเมล็ด แข็ง และเมล็ด อ่ อ นอยู่
ประมาณ 9.5 วัน และ 9.0 วัน ต่อข้าวสาลี 100 ตัน ตามลาดับ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีสายการผลิต 1 สายการผลิต โดย
สามารถที่จะผลิตได้เดินเครื่ องจักรตลอด 24 ชัว่ โมงแบ่งเป็ น 3 กะ โดยในแต่ละครั้งจะสามารถผลิตเฉพาะแต่ละ
สายพันธุ์ กาลังการผลิ ตสู งสุ ดอยู่ที่ 500 ตันข้าวต่อวัน โดยอัตราการใช้กาลังการผลิ ตในช่วงปี 2560 ถึ งปี 2562
เท่ากับ ร้อยละ 66.09 ร้อยละ 68.73 และร้อยละ 73.26 ตามลาดับ โดยอัตราการใช้กาลังผลิตในช่วงปี 2562 มีอตั รา
เพิ่มขึ้น และถ้าดูที่ปริ มาณการผลิตจะเห็นได้วา่ ปี 2562 เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2561 และ ปี 2560
กำรผลิตแป้ งสำลี
กาลังการผลิต (ตัน/วัน)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

500

500

500

ปริ มาณการผลิตเต็มที่ (ตัน)*

156,000

156,000

156,000

ปริ มาณการผลิตจริ ง (ตัน)

114,289

107,217

103,097

การใช้กาลังการผลิต (%)

73.26

68.73

66.09

6.60

4.00

0.17

อัตราเพิม่ (ลดลง) ของปริ มาณการผลิต (%)
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โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มี ทุนจดทะเบี ย นจานวน 399,000,000 บาท แบ่ งเป็ นหุ ้น
สามัญจานวน 399,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นทุนที่ ชาระแล้วจานวน 398,664,061 หุ น้ คิดเป็ น
398,664,061 บาท โดยบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ผู้ถือหุ้น
รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นและสัดส่ วนการถือหุ ้นจากทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้ว ตามที่ ปรากฏใน
บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มหาชนจากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 มีดงั นี้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ และสัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ลำดับ

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

1.

บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล

2.

นายธนธรณ์

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

เกื้อกูลศรี

%
68.86

7,000,800

1.756

นายวิบูลย์ เสรี โยธิน
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
นายประเสริ ฐ คงช้าง

4,103,700
3,909,500
3,542,000

1.029
0.981
0.888

นางนุศรา

3,144,471
2,945,093

0.789
0.739

2,800,005

0.702

2,640,000

0.662

2,100,000
306,694,409

0.527
76.933

เพียรสุ ภาพ

บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
นางสรัตนา
ลือชัยประสิ ทธิ์
นายวิโรจน์
พึ่งปัญญาเลิศ
นายอินทรัตน์ วงศ์ศรี
ผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรก
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่นๆ
จานวนหุน้ ทั้งหมด
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ปี 2562
จำนวนหุ้น
274,508,840

91,969,652
398,664,061

23.067
100.00

ปี 2561
%
จำนวนหุ้น
บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล 274,508,840 68.86
1.777
CHASE NOMINEES
7,084,700
LIMITED
4,103,700
1.029
นายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี
3,144,471
นายวิบูลย์ เสรี โยธิน
0.789
2,945,093
0.739
บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์
จากัด
2,800,005
0.702
นางนุศรา เพียรสุ ภาพ
0.645
นางสรัตนา ลือชัย
2,571,700
ประสิ ทธิ์
2,377,125
0.596
บจก.อุตสาหกรรมมิตร
เกษตร
2,340,000
0.587
นายวิโรจน์
พึ่งปัญญาเลิศ
นายอินทรัตน์ วงศ์ศรี
2,100,000
0.527
276,975,634 76.248
ผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรก
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่นๆ
121,688,427 23.752
จานวนหุน้ ทั้งหมด
398,664,061 100.00
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
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รายชื่อผูถ้ ือหุน้ และสัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) 10
อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562
%
จำนวนหุ้น

ลำดับ

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

1.
2.
3.

บมจ.น้ าตาลขอนแก่น
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

91,301,062
63,818,515

23.818
16.649

บจก.ประจวบอุตสาหกรรม
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
นางสาวเยาวลักษณ์
ชุติมาวรพันธ์
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

38,199,755
31,299,893

9.965
8.165

27,206,675
19,756,766

7.098
5.154

บจก.น้ าตาลราชบุรี

18,169,747

4.740

บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร
นางบุญพร้อม ชินพิลาศ
นางสาวกุลกมล
ว่องวัฒนะสิ น

16,027,170
5,402,978

4.181
1.409

3,960,000

ผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรก

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ปี 2561
%
จำนวนหุ้น
91,301,062
63,818,515

23.818
16.649

38,000,252
31,299,893

9.914
8.165

27,206,675
19,022,666

7.098
4.963

18,169,747

4.740

16,027,170
5,402,978

4.181
1.409

1.033

บมจ.น้ าตาลขอนแก่น
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
บจก.ประจวบ
อุตสาหกรรม
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
นางสาวเยาวลักษณ์
ชุติมาวรพันธ์
บจก.น้ าตาลราชบุรี
นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
บจก.อุตสาหกรรมมิตร
เกษตร
นางบุญพร้อม ชินพิลาศ
นางสาวกุลกมล
ว่องวัฒนะสิ น

3,960,000

1.033

314,212,442

81,970

ผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรก

314,212,442

81,970

ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่นๆ

69,114,739

18.030

ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่นๆ

69,114,739

18.030

จานวนหุน้ ทั้งหมด

383,327,181

100.00

383,327,181

100.00

จานวนหุน้ ทั้งหมด
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โครงสร้ ำงองค์ กร

**บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด ทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในบริ ษทั ฯ
หมายเหตุ : อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

72

รายงานประจาปี 2562

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

โครงสร้ ำงธุรกิจ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ในการ
บริ หารภาคการผลิต และเป้ าหมายระยะยาวในการดาเนินธุรกิจ และยังคงมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถเติบโตไปตาม
ทิศทางที่วางไว้ได้ดว้ ยวิสยั ทัศน์ที่กว้างไกลและมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอยูเ่ สมอ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบตามที่เสนอทุกประการ ดังนี้

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

พันธกิจ
มุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดยั้งในการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพสูงสุ ดแก่ลกู ค้าทุกกลุ่ม
ส่ งเสริ มให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ให้ความสาคัญเรื่ องผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผถู ้ ือหุ น้ ด้วยอัตราการเติ บโตของผลกาไรที่ อยู่ในระดับสู งอย่าง
ต่อเนื่อง
เป็ นแบบอย่างในด้านความเป็ นมืออาชีพ ความโปร่ งใส และการดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป็ นแบบอย่างในการดาเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ในการบริ หารภาคการผลิต

ยุทธศำสตร์ ที่ 1 :
• จัดเก็บข้าวสาลีในถังเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์
• ความจุสูงสุ ดกว่า 60,000 ตัน
• ระบบสายพานลาเลียงอัตโนมัติครบวงจร
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA
• เทคโนโลยีการรมยาระบบ J-System
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ยุทธศำสตร์ ที่ 2 :
• เทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่สุดในโลก มีกาลังการผลิตสูงสุ ด 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน
• กระบวนการผลิตแบบปิ ด (Closes System) เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
• รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสากล GMP HACCP ISO 22000:2005 และ HALAL

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 :
• คลังสิ นค้าจัดเก็บแป้ งสาลีถูกออกแบบให้ถูกสุ ขลักษณะที่ดีตามหลัก GMP
• สามารถจัดเก็บแป้ งสาลีได้สูงสุ ดถึง 2,000 ตัน
• มีเทคโนโลยีการร่ อนแป้ งสาลีก่อนการจัดส่ งได้มากถึง 4 ตันแป้ งสาลีต่อชัว่ โมง
• ห้องรมยาแป้ งสาลีระบบปิ ด (Closed System)
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ยุทธศำสตร์ ที่ 4 :
• ระบบไสเจียรลูกกลิ้งโม่แป้ งสาลีแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุดในโลก

ยุทธศำสตร์ ที่ 5 :
• อุปกรณ์และเครื่ องมือในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ท้ งั หมดได้รับการทวนสอบ ผลการวิเคราะห์จาก
สถาบันภายนอกที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 17025
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ยุทธศำสตร์ ที่ 6 :
• มีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีให้มีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามข้อกาหนดกฎหมายอาหารสากล
(CODEX) พร้อมทั้งตอบสนองต่อความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า

ยุทธศำสตร์ ที่ 7 :
•รถเบาท์ขนส่ งแป้ งสาลีติดตั้งอุปกรณ์และระบบขนถ่ายที่ทนั สมัยที่สุด ถังเบาท์บรรจุแป้ งสาลีผลิตจากถังสเตนเลส
316 L ที่ได้รับมาตรฐานและถูกสุ ขลักษณะที่ดีตามหลัก GMP สามารถขนส่ งแป้ งสาลีได้สูงสุ ด 160 ตันต่อวัน
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วัตถุประสงค์ /แผนกำรดำเนินธุรกิจ
1.บริ ษ ัท ฯ จะผลัก ดัน ให้โ รงงานสามารถใช้ก าลัง การผลิ ต ที่ มี อ ยู่ไ ด้อ ย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ให้เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล และเพื่ อให้บริ ษทั ฯ มี สินค้ามากพอสาหรั บรองรั บความต้องการของลูกค้าที่
เพิ่มขึ้นในอนาคตได้
2.บริ ษทั ฯ มีแผนในการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้ น จากเดิ มที่ เน้นเฉพาะกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรม รายใหญ่ให้ครอบคลุมผูป้ ระกอบการขนาดกลางและเล็กให้มากขึ้ น รวมถึงผูบ้ ริ โภคขั้น
สุ ดท้าย เพื่ อลดการกระจุ กตัวในกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เล็งเห็ น
โอกาสในการขยายฐานลูกค้า ให้ครอบคลุมในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นจาหน่ายสิ นค้า
ให้ลูกค้าในกรุ งเทพและปริ มณฑล ซึ่ งในการขยายฐานลูกค้าดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั ฯ มีช่องทางในการเพิ่มฐาน
รายได้ของบริ ษทั ฯ ได้ต่อไป ทาให้อตั รากาไรเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้มากขึ้น
3. บริ ษทั ฯ มีแผนงานที่ จะพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ ออกมาจาหน่ ายให้มากกว่าปั จจุ บนั รวมถึ งการ
พัฒนาสิ นค้าที่ มีอยู่ให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถจาหน่ ายสิ นค้าที่ ราคาสู งขึ้ นได้ ซึ่ งในการ
ดาเนินการดังกล่าวจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้มากยิ่งขึ้น

เป้ ำหมำยปี 2563 ในกำรดำเนินธุรกิจ
1. บริหำรจัดกำรให้ บริษทั เติบโตโดยรวม 10%
2. ลงทุนด้ ำนกำรศึกษำ และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ แป้ งสำลี
(R&D) เพือ่ เพิม่ มูลค่ ำสิ นค้ ำ
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โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริษทั ฯ ประกอบไปด้ วย
คณะกรรมกำรบริษทั
ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน มี หน้าที่ จดั การกากับดูแ ลกิ จการทั้งปวงของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
แนวทาง และเป้ าหมายที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่าง
เป็ นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบจริ ยธรรมที่ดีและแนวปฏิบตั ิที่มุ่งสู่การเป็ นพลเมืองที่ดี

ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยคานึ งถึงการเติบโตอย่างยัง่ ยืน และ
ให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง ผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ที่
ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นรั บทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ และพิ จารณาวาระการประชุ ม ตาม
กฎหมาย รวมถึงการอนุมตั ิงบการเงินและค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมกำรบริหำร
แต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ว ยกรรมการ 6 คน ซึ่ งอ านาจของคณะ
กรรมการบริ หาร จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรื อรายการใดที่ คณะกรรมการบริ หาร
หรื อบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุ มตั ิ รายการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิ รายการ
ดังกล่าว ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ทาหน้าที่ ตรวจสอบงบ
การเงิ น และให้แนวทางในการตรวจสอบภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู ้ และประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนแต่ งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 2 คน และกรรมการอิสระ 1 คน ทาหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่ควร
ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รวมทั้งกาหนดค่าตอบแทน
อย่างเป็ นธรรม

กรรมกำรอิสระ
เป็ นกรรมการที่มีความอิสระจากผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อกลุ่มของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ผมู ้ ีอานาจควบคุมและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ณ สิ้ นปี 2561 มีจานวนกรรมการอิสระ 4 คน
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เลขำนุกำรบริษทั
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่เลขานุการบริ ษทั ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด รวมทั้งปฏิบตั ิงานตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่ำน ประกอบด้ วย
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมำยเหตุ : เลขานุการบริ ษทั คือนางแววตา กุลโชตธาดา ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2558
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และมีผลตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป

กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพันตำมหนังสื อรับรองบริษทั ฯ
กรรมการผูม้ ี อานาจลงนามผูกพันตามหนังสื อรับรองบริ ษทั ฯ คื อ นายประภาส ชุ ติมาวร
พันธ์ หรื อ นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ หรื อ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ หรื อ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล หรื อ นาย
ธนดล สุ จิ ภิ ญ โญ หรื อ นายชลัช ชิ น ธรรมมิ ต ร์ จานวนสองในหกท่ า นลงลายมื อ ชื่ อร่ ว มกัน พร้ อ มทั้ง
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
กรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อกลุ่มของผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ผูม้ ี อานาจควบคุม และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มี หน้าที่ แสดงความเห็ นอย่างเสรี ตามภารกิ จที่
ได้รับมอบหมาย ในการปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
1.บริ ษทั ฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี้
ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
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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 น้ รายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3.ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจ ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่ งมีผสู ้ 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
6.ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7.ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8.ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อ ไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ น 1% ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9.ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
กรรมการอิ สระที่ มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึ งข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้
ตัดสิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยบริ ษทั เดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่ บริ ษทั ฯ แต่ งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระเป็ นบุ คคลที่ มีหรื อเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พเกิ นมูลค่าที่ กาหนดตามข้อ 4 หรื อข้อ 6 คณะกรรมการ
บริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่และ
การให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
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(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
กำรแต่ งตั้งและพ้ นจำกตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
กำรแต่ งตั้งกรรมกำรบริ ษทั
1. ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูม้ ีอานาจเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
ทาหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ บริ ษทั ฯ และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั 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 ยวเต็ม
จานวนกรรมการทั้งหมดที่ จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ จะเห็นสมควร โดยใน
การออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกตั้งเป็ นรายบุคคล หรื อเป็ นคณะบุคคลแต่ละคนที่ถือหุ น้ ออกเสี ยง
เลื อกตั้ง จะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ื อหุ ้นตามจานวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นคนนั้นมี อยู่ท้ งั หมดตาม(1) โดยผูถ้ ื อหุ ้น
ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด มากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
1.3 บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการตาม
จานวนเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งใน
ลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธาน
ในที่ประชุมนั้นเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือก
กรรมการ คนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานได้ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ และตามที่ ประธาน
กรรมการมอบหมาย (ปัจจุบนั ไม่มีการแต่งตั้งรองประธานบริ ษทั )
3. คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคล ซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเป็ นกรรมการ
แทนดัง กล่ า วจะอยู่ ใ นต าแหน่ ง กรรมการได้เ พี ย งเท่ า วาระที่ ย ัง เหลื อ อยู่ ข องกรรมการที่ ต นแทน มติ ข อง
คณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
5. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่
กระทาการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อเลื อกตั้งกรรมการแทน
ตาแหน่ งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทาภายในหนึ่ งเดือน นับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่า
จานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่ งตนแทน
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6. กรรมการที่ ได้รั บการแต่ งตั้งใหม่ ควรได้รับฟั งการบรรยายสรุ ปเกี่ ยวกับข้อมูลที่ จาเป็ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ ภายในเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
กำรพ้ นจำกตำแหน่ ง
1.ครบวาระการดารงตาแหน่ ง 3 ปี (กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระจะเลื อกเข้ารั บ
ตาแหน่งอีกก็ได้)
2.นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่ งเมื่ อตาย หรื อ
ลาออก หรื อขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติให้ออก
หรื อศาลมีคาสัง่ ให้ออก
3.กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั ฯ
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการบริ ษัท มี บ ทบาทและหน้า ที่ ใ นการก าหนดนโยบายก ากับ ดู แ ลกิ จ การ
จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ตลอดจนกาหนดวิสัย ทัศ น์ พันธกิ จ กลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนการ
ดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ รวมถึ งกากับดู แ ลให้ฝ่ ายจัด การด าเนิ นการให้เ ป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่ ได้
กาหนดไว้ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ที่มีต่อบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้
และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กภาคส่ วน ทั้งนี้ ค ณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี บทบาทและหน้า ที่ ใ นการกากับดูแ ลให้การ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบี ยบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบี ยบของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. มี ห น้า ที่ ก าหนดเป้ าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิ ศ ทางการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนควบคุม และกากับดูแลการบริ หารการจัดการให้ฝ่ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ ซึ่ ง
ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลเพื่อให้
แน่ ใ จว่า ฝ่ ายบริ หารหรื อบุ ค คลใดๆ นั้นได้ปฏิ บัติ ตามนโยบายที่ คณะกรรมการกาหนด เพื่ อเพิ่ มมูลค่ า ทาง
เศรษฐกิจสูงสุ ดให้แก่กิจการและกาไรสูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
2. มีอานาจและรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสม่าเสมอ
3. มีอานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดาเนิ นงานสาหรับ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
4. ต้องมี ความรั บผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ ้นโดยสม่าเสมอ และดาเนิ นงานโดยรั กษาผลประโยชน์
สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส
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อำนำจอนุมตั ขิ องคณะกรรมกำรบริษทั
1. อนุ มตั ิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุ รกิ จระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่ สาคัญ เช่ น นโยบายกรกากับดูแล
กิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
2. อนุมตั ิหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริ ษทั ฯ รวมถึงเป้ าหมายทางการเงิน แผนงาน
และงบประมาณประจาปี
3. อนุมตั ิการขอซื้ อขอจ้างในส่ วนที่เกินวงเงินอนุมตั ิของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. อนุ มตั ิ การดาเนิ นงานที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย กรอบวัตถูประสงค์ ข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
5. อนุมตั ิการทารายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
6. อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และวงเงินปรับค่าตอบแทนประจาปี ของพนักงาน
7. อนุมตั ิการไปดารงตาแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อำนำจกำรอนุมตั ขิ องผู้ถือหุ้นเพือ่ ดำเนินงำนในเรื่องสำคัญ
การดาเนินงานในเรื่ องสาคัญต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน มีดงั ต่อไปนี้
1. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
3. การทา แก้ไข หรื อการยกเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่
สาคัญ
4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อปริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
7. การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั ฯ หรื อการออกหุน้ กู้
8. การควบบริ ษทั หรื อเลิกบริ ษทั
อำนำจหน้ ำที่ของประธำนกรรมกำร
เพื่ อ ให้อ านาจหน้า ที่ ใ นการกาหนดนโยบาย และการบริ หารงานของบริ ษ ัท ฯ สามารถ
แบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพื่อให้บทบาทการเป็ นผูน้ าคณะกรรมการบริ ษทั และการกากับดูแลการ
ดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้กาหนดให้ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริ ษทั มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เรี ยกประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผู ้
ถือหุน้ ตลอดจนการกาหนดระเบียบวาระการประชุม ร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. เข้า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท และการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น และควบคุ ม การประชุ ม ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามระเบี ยบข้อบังคับบริ ษทั ฯ สนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้กรรมการได้รับทราบข้อมูล
อย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
84

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

3. สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิ บตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขต
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี และสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
4. ดูแล ติดตาม การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5. ลงคะแนนเสี ยงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงทั้งสองฝ่ ายเท่ากัน

คณะกรรมกำรชุดย่ อย
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ พิ จ ารณากลั่น กรองการด าเนิ น งานที่ ส าคัญ เป็ นการเฉพาะเรื่ อ งให้เ ป็ นไปอย่ า งรอบคอบและมี
ประสิ ทธิ ภาพ โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดงั ต่อไปนี้

คณะกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หาร มีจานวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
ชุติมาวรพันธ์
นายประภาส
นางเยาวนุช
นายชนะชัย
นายธนดล
นายณรงค์
นายชลัช

เดชวิทกั ษ์
ชุติมาวรพันธ์
สุจิภิญโญ
เจนลาภวัฒนกุล
ชินธรรมมิตร์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

หมำยเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร คือนางแววตา กุลโชตธาดา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
1. ดาเนิ นกิ จการและบริ หารกิ จการของบริ ษทั ฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบี ยบ ข้อกาหนด
คาสัง่ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯทุกประการ
2. พิ จ ารณาก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทาง และกลยุ ท ธ์ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ ก าหนดแผนการเงิ น
งบประมาณการบริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และ
ควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้ าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่ จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาและอนุ มตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุ มตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติ มงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ในระหว่างที่ ไม่ มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป
4. มี อานาจพิ จารณาอนุ มตั ิ การใช้จ่า ยเงิ นในการดาเนิ นการตามปกติ ธุร กิ จของบริ ษ ทั ฯ เช่ น การจัด ซื้ อ
ทรัพย์สินวัตถุ ดิ บ เครื่ องจักร ยานพาหนะ การประมูลงานฯลฯ ในวงเงิ นสาหรับแต่ละรายการ ไม่เกิ น 10,000,000
(สิ บล้าน) บาท และอนุมตั ิวงเงินสาหรับการจัดซื้ อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สาหรับแต่ละรายการ ไม่เกิน 250,000,000
(สองร้อยห้าสิ บล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุ มตั ิ การใช้จ่า ยเงิ นลงทุ นที่ ส าคัญๆ ที่ ได้กาหนดไว้ใ นงบประมาณรายจ่ า ยประจาปี ตามที่ จะได้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. มี อ านาจพิ จารณาอนุ มตั ิ การกู้ยื มเงิ นการจัด หาวงเงิ นสิ นเชื่ อหรื อการออกตราสารหนี้ รวมถึ งการให้
หลักประกัน การค้ าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ
7. เป็ นคณะที่ ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ ยวกับนโยบายด้านการเงิ น การตลาด การบริ หารงานบุคคล และ
ด้านการปฏิบตั ิการอื่นๆ
8. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกาหนด
เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิ บตั ิ การอย่างหนึ่ ง
อย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่
คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรื ออานาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริ หาร
เห็นสมควร
10. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อานาจของคณะกรรมการบริ หาร จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิ รายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรื อ
รายการใดที่ คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งการอนุมตั ิ
รายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ฯ โดยต้องมีคุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูม้ ี
ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายสมชัย
วนาวิทย
นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
นายเอนก
คาชุ่ม

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมำยเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางแววตา กุลโชตธาดา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

โดยมี บุคคลลาดับที่ 1 นายสมชั ย วนาวิ ทย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ ด้านบัญชี และการเงิน เพียงพอที่ จะสามารถทาหน้ าที่ สอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงิน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
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2. เป็ นกรรมการอิ สระที่ มีคุ ณสมบัติตามที่ กาหนด และมี คุ ณสมบัติในลักษณะเดี ยวกับที่ กาหนดไว้ใน
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เป็ นผูท้ ี่ สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ และแสดงความเห็ น หรื อรายงานผลการปฏิ บตั ิ งานตามหน้าที่ ที่ ได้รับ
มอบหมาย ได้อย่างเป็ นอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
4. มี ความรู ้ และประสบการณ์ เพี ย งพอที่ จะสามารถทาหน้า ที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตอ้ งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ งคนที่ มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่ จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
อำนำจและหน้ ำที่ตำมกฎบัตร
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุ มภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และสอบทานประสิ ทธิ ผล และความเพี ยงพอของกระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยง
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
5. พิจารณาคัดเลื อก เสนอแต่งตั้ง บุ คคลซึ่ งมี ความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
เสนอเลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทนของผูส้ บอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบบัญชีและสานักตรวจสอบภายใน
ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ าซ้อนในส่ วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
7. ให้ค วามเห็ นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้ง ให้ค วามเห็ นประกอบการพิ จารณางบประมาณและ
อัตรากาลังของสานักตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผูจ้ ดั การตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของสานัก
ตรวจสอบภายใน
9. สอบทานความมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
11. มีอานาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั ฯ

88

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

12. หากพบหรื อมี ขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทาซึ่ งอาจมี ผลกระทบอย่างมี นยั สาคัญต่ อฐานะ
การเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อ
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขอย่างทันเวลา ได้แก่
12.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.2 การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
12.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนิ นการให้มีการปรั บปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
เหมาะสม โดยไม่มีเหตุ อนั ควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่ามี รายการหรื อการกระทาที่ ฝ่าฝื น
กฎหมายดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
13. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3
คน และอย่างน้อย 1 คน เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย
ลำดับ
1
2
3

นายเอนก
ดร.สุภสร
นายสมชาย

รำยชื่อ
คาชุ่ม
ชโยวรรณ
ชินธรรมมิตร์

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมำยเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คือนางแววตา กุลโชตธาดา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
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วำระกำรดำรงตำแหน่ งของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ได้
อีกตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควร
อำนำจและหน้ ำที่ตำมกฎบัตร
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ
1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุ รกิจ ด้วยความโปร่ งใส ปราศจากอิทธิ พลของผูถ้ ือหุ น้
ที่มีอานาจควบคุม และสร้างความมัน่ ใจให้กบั บุคคลภายนอก เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั และ / หรื อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ พิจาณาอนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
2. พิ จารณาคุ ณลักษณะของบุ คคลที่ จะมาเป็ นกรรมการบริ ษ ทั ให้มีค วามเหมาะสม โดยมี แนวทางในการ
พิจารณา ดังต่อไปนี้
2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
2.2 คุณลักษณะทัว่ ไป อาทิ ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสิ นใจด้วยข้อมูลเหตุผล
ความมีวฒ
ุ ิภาวะ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ การยึดมัน่ ในหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
และความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความรู ้ ประสบการณ์ ในการทางาน อายุ และเพศ
2.3 คุณลักษณะด้านความรู ้ ความชานาญเฉพาะด้าน (Skill Matrix) ที่สอดคล้องกับธุ รกิจและ
ความต้องการของบริ ษทั หรื อตามเงื่อนไขที่มีความจาเป็ น และหากอยูใ่ นบัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มีการรับรอง
ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
2.4 พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทาหน้าที่ กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการ
ต้องไม่ดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 5 แห่ ง และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่ควรดารงตาแหน่งในบริ ษทั จด
ทะเบียนเกิน 3 แห่ง
3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็ นกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับบริ ษทั ฯ และหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงไม่
มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนด
4. เสนอหลัก เกณฑ์แ ละกรรมการในการสรรหากรรมการบริ ษัท ที่ จ ะมาด ารงต าแหน่ ง เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
5. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ทั้งในกรณี ที่มีตาแหน่งว่าง หรื อกรณี
กรรมการครบวาระการดารงตาแหน่ ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั และ / หรื อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ
แล้วแต่กรณี
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6. พิจารณารายชื่อกรรมการบริ ษทั ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณากลัน่ กรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อย่าง
รอบคอบ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
8. พิจารณากาหนดองค์ประกอบและเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทั้งในเรื่ องความ
เป็ นผูน้ า การกาหนดและการดาเนินการตามกลยุทธ์ ผลประกอบการด้านการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
และฝ่ ายบริ หาร การวางแผนสื บทอดตาแหน่ง เป็ นต้น เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และ
กาหนดค่าตอบแทนประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รวมถึงอัตราการ
ปรับเงินเดือนประจาปี โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
10. พิจารณาแผนสื บทอดตาแหน่งของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หารระดับสูง เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้
มีผสู ้ ื บทอดงาน ในกรณี ที่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อผูบ้ ริ หารระดับสูง เกษียณอายุหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
ส่ วนที่ 2 ด้านการกาหนดค่าตอบกรรมการ
1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริ ษทั กรรมการชุ ด
ย่อย เช่น ค่าตอบแทนประจา โบนัส เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินที่
เหมาะสมกับขนาดของธุ ร กิ จ เพี ยงพอ และเป็ นธรรม สามารถจูงใจและรั กษากรรมการที่ มีคุณภาพไว้ไ ด้ และ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย จะต้องนาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. กาหนดหลักเกณฑ์และรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยคานึ งถึงความเหมาะสม
เพี ยงพอ และเป็ นธรรม เพื่ อสร้างแรงจูงใจให้เกิ ดการสร้ างมูลค่ าเพิ่ มอย่างยัง่ ยืนให้แก่บริ ษทั และสามารถรักษา
ผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถให้อยูก่ บั บริ ษทั โดยค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
3. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ
เมื่อคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน ได้คดั เลือกรายชื่ อบุคคลที่ ถูกเสนอชื่ อเป็ น
กรรมการบริ ษทั หรื อกรมการชุ ดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนคัดกรองคุณสมบัติ
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดและตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯมี
ประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั มีองค์ประกอบ
ตามที่กาหนด โดยจัดทาเป็ น Board Skills Matrix ซึ่ งช่วยทาให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
2. พิ จารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้ อชาติ สัญชาติ ความชานาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board
Skills Matrix) ความรู ้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านปั จจัยสนับสนุ นความยัง่ ยืน เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
กรรมการที่
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3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่ อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เช่ น
พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
ให้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่ดารงตาแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณาจานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการ
แต่ละคนดารงตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสภาพธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งไม่เกิน 5 บริ ษทั จดทะเบียน
5. กรณี การเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่ จะเสนอชื่ อให้เป็ นกรรมการ
อิสระตามหลักเกณฑ์ที่สานัก ก.ล.ต. กาหนด และหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาความจาเป็ นในการสรร
หากรรมการอิ ส ระเพิ่ มเติ ม กรณี ที่ป รากฏว่า มี ก รรมการอิ ส ระปั จจุ บันขาดคุ ณ สมบัติ ทั้งนี้ เพื่ อให้โ ครงสร้ า ง
คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
6. พิ จารณาวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิ สระ โดยหากเป็ นกรรมการอิสระเดิ มที่ จะกลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระ จะต้องมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี
7. ดาเนิ นการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคล
ดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตาแหน่งกรรมการบริ ษทั หากได้รับการแต่งตั้ง
8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ขา้ งต้น พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนาเสนอผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิแต่งตั้ง
ได้ในกรณี เป็ นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตาแหน่ งที่ ว่าง หรื อมีกรรมการลาออกระหว่างปี ซึ่ งเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับและพระราชบัญญัติมหาชนจากัด
9. สาหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาความรู ้ความสามารถที่
เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุ ดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดารงตาแหน่ ง อาทิ Board Skills Matrix
คุณสมบัติความเป็ นอิสระของกรรมการ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ

คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ ยงในระดับฝ่ ำยจัดกำร
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความสาคัญในการพัฒนาระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ เป็ นระบบขึ้ นภายใน
องค์กร ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญประการหนึ่ งของการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ คณะทางานบริ หารความเสี่ ยงจะ
ให้การสนับสนุนโดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance)
โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้ าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงองค์กร
ตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่ งเสริ มและสนับสนุน
ให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร และปลูกฝั งให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยขององค์กรสามารถเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนิ นงานเชิ งกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ มุ่งไปสู่ การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
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ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้แต่ งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงในระดับฝ่ ายจัดการเพิ่ มเติ ม เพื่ อ
ติดตามดูแลการบริ หารความเสี่ ยงและระบบควบคุมภายในทัว่ ทั้งองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น มีจานวน
ทั้งหมด 18 คน ประกอบด้วย
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รำยชื่อ

นางเยาวนุช
นางแววตา
นายณัฐพงษ์
นางเพ็ญฤดี
นายนพพร
นางสาวอิสริ ยา
นายปฏิพล
นายชินโชติ
นางสาวอวิภา
นายธนารักษ์
นายพงษ์ศกั ดิ์
นางสาวสุภาพ
นายสุขสันต์
นางวรรณรักษ์
นายภวิศ
นางสาวทัชชญา
นางสาววันวิภา
นางสาวณัฐชาพร

เดชวิทกั ษ์
กุลโชตธาดา
สุตระ
ม่วงเกษม
วิหก
แสงแก้ว
โพชนุกลู
ฐิติวรชิน
พอกเพิ่มดี
ผลเจริ ญ
ทิมปรางค์
นิ่มพลับ
ชัยรัตน์ล้ ีตระกูล
โชติงามขา
สุบรรณวงศ์
รภัสอมรชัย
นิยมมาก
คูตระกูล

ตำแหน่ ง

ประธานคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
รองประธานคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
หัวหน้าคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
รองหัวหน้าคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
เลขานุการคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง

ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งครอบคลุมถึงความเสี่ ยง
ประเภทต่ า งๆ ที่ สาคัญ เช่ น ความเสี่ ย งด้านการเงิ น ความเสี่ ยงด้านการลงทุ น และความเสี่ ย งที่ มีผ ลกระทบต่ อ
ชื่อเสี ยงของกิจการ เป็ นต้น เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ
2. กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยงโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริ มาณความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
3. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อติ ดตามความเสี่ ยงที่ มีสาระสาคัญ และดาเนิ นการเพื่ อให้มนั่ ใจว่า
องค์กรมีการจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. ดูแลและติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ ได้รับอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษทั
5. กาหนดเกณฑ์วดั ความเสี่ ยงและเพดานความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ จะยอมรับได้
6. กาหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยง โดยรวมถึงความมีประสิ ทธิ ผลของระบบ
และการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
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8. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับการบริ หาร การดาเนินงาน และสถานะความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกล
ยุทธ์ที่กาหนด
9. ให้คาแนะนาหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
10. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรื อทดแทนในคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามความ
เหมาะสม รวมทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
11. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
12. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดตารางการประชุ มไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยจัดให้มีการประชุ ม
เดื อนละ 1 ครั้ ง ในวันพฤหัส บดี สัปดาห์สุ ด ท้า ยของเดื อน และอาจมี การประชุ มวาระพิ เศษเพิ่ มเติ มตามความ
เหมาะสม ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูร้ ่ วมกันกาหนดวาระการประชุมและเรื่ องที่จะบรรจุ
เป็ นวาระการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการบริ ษทั แต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระ
การประชุมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ อาทิ การให้คาแนะนา
และข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับบริ ษทั เลขานุ การบริ ษทั ทาหน้าที่ จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มและ
ระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน ซึ่ งมีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ
ต่อการตัดสิ นใจของกรรมการ
ในการประชุ ม คณะกรรมการทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้อง หรื อมีส่วนได้เสี ยในแต่ละวาระการประชุมจะออกจากห้องประชุม หรื องดออก
เสี ยงในวาระนั้นๆ โดยประธานกรรมกรจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิ ดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติโดยคะแนนเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษ และในการลงมติ
ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้ง หมด โดยจะมี ก ารบันทึ กไว้ใ นรายงานการประชุ ม รวมทั้ง ข้อ คิ ด เห็ น และข้อ สั งเกตของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจน และจะนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงาน
การประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว พร้อมเอกสารประกอบวาระการระชุมจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกต่อการสื บค้นอ้างอิง
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จัด ให้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อรั บทราบผลการด าเนิ นงาน
จานวน 12 ครั้ง/ปี การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร จานวน 12 ครั้ง/ปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ จานวน 4 ครั้ ง/ปี คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน จานวน 2 ครั้ ง/ปี และการประชุ ม
กรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม จานวน 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น
สัดส่ วนคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะที่ เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2562 มากกว่า
ร้อยละ 80 และกรรมการบริ ษทั แต่ละท่านมีสดั ส่ วนเข้าร่ วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 รายละเอียดตามตารางการเข้า
ร่ วมประชุมฯ ต่างๆ ดังนี้
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ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562
รำยชื่อ

ลำดับ

1

นายปรี ชา

2

นายประภาส

3

นายสมชัย

4

นายชนะชัย

5

นางเยาวนุช

6

นายณรงค์

7

นายธนดล

อรรถวิภชั น์
ชุติมาวร
พันธ์
วนาวิทย
ชุติมาวร
พันธ์
เดชวิทกั ษ์
เจนลาภวัฒ
นกุล
สุจิภิญโญ

คณะกรรมกำ
คณะกรรมกำ
คณะกรรมกำ คณะกรรมกำ
รสรรหำ
ร
รบริหำร
รตรวจสอบ และพิจำรณำ
บริษทั
ค่ำตอบแทน
12/12
-

1/1

กำรประชุ ม
สำมัญผู้ถือ
หุ้น
ประจำปี
1/1

กำรประชุ ม
โดยไม่ มี
ฝ่ ำยจัดกำร

12/12

12/12

-

-

1/1

1/1

12/12

-

4/4

-

1/1

1/1

12/12

11/12

-

-

1/1

1/1

10/12

11/12

-

-

-

1/1

11/12

12/12

-

-

1/1

1/1

-

0/1

1/1

11/12

10/12

ชินธรรม
8/12
5/12
1/1
1/1
มิตร์
9 นายเฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
11/12
2/4
1/1
1/1
10 นายเอนก
คาชุ่ม
11/12
4/4
2/2
1/1
1/1
ชินธรรม
2/2
11 นายสมชาย
9/12
0/1
มิตร์
12 ดร.สุภสร
ชโยวรรณ
12/12
2/2
1/1
1/1
หมำยเหตุ : -โดยบริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงความเห็นมติที่ประชุมว่า ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
-ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง/ปี และจัดประชุมคณะกรรมการโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการ เข้าร่ วมประชุม 1 ครั้ง/ปี
8

นายชลัช

ฝ่ ำยจัดกำร
โครงสร้ างของฝ่ ายจัดการบริ ษทั ฯ มี กรรมการผูก้ ารใหญ่เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ด รั บผิดชอบในการ
บริ หารงานตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ฝ่ ายจัดการอย่างมี นัยสาคัญ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ โดยในปี 2562 ไม่มีการปรับโครงสร้างอย่างมีนยั สาคัญ
รำยชื่อผู้บริหำร 4 ลำดับ
ณลวัำดันบที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู
บ้ ริ่อหารของบริ ษทั ฯ มีจานวนทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้
วย ง
รำยชื
ตำแหน่
1
2
3
4

นางเยาวนุช
นางสาวสุรางค์รัตน์
นางแววตา
นายนพพร

เดชวิทกั ษ์
จงประสพทรัพย์
กุลโชตธาดา
วิหก

กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายโรงงาน
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขาย

95

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรผู้จดั กำร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในฐานะหัวหน้าสู งสุ ดของฝ่ าย
จัดการเป็ นผูม้ ี อานาจหน้าที่ ในการบริ หารจัดการงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้และจะต้องบริ หารบริ ษทั ฯ ตามแผนงานหรื องบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครัด ซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ อย่าง
ดีที่สุด
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จดั กำร
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั ฯ
2. ด าเนิ น การหรื อ ปฏิ บัติ ง านให้เ ป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นผูร้ ับมอบอานาจของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ฯให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
นโยบาย ระเบี ย บ ข้อ กาหนด ค าสั่ง มติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และ / หรื อมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ทุกประการ
4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอานาจตามหนังสื อมอบ
อานาจฉบับนี้ และ / หรื อให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรื อคาสั่งที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
บริ ษทั ฯ กาหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากปั จจัยต่างๆ
ไม่วา่ ภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
6. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทาสัญญาดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการตามปกติ โดยตั้งงบประมาณไว้ของบริ ษทั ฯ เช่น
การติ ดต่ อเรื่ องบัญชี เ งิ นฝากกับธนาคาร การจัดซื้ อวัตถุดิบในการผลิ ตในวงเงิ นสาหรั บแต่ ละรายการไม่เกิ น
1,000,000 บาท
8. พิจารณาจัดสรร เงินบาเหน็จ เงินรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
แล้วแก่พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้บริ ษทั ฯ
9. มีอานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก
หรื อการพ้นจากการเป็ นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงาน
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ยกเว้นพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร
10. มี อ านาจออกค าสั่ ง ระเบี ย บ ประกาศ บัน ทึ ก เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ง านเป็ นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นคราวๆ ไป
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ทั้งนี้ การมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควรจะไม่รวมถึงอานาจ และ / หรื อการมอบอานาจใน
การอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุ มตั ิ รายการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว
ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
เลขำนุกำรบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งให้นางแววตา กุลโชตธาดา
ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2558 เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบและดูแลงานในส่ วนของ
เลขานุ การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร
(ก)ทะเบียนกรรมการ
(ข)หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
(ค)หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประชุมผูถ้ ือหุน้
2.เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่ รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และส่ งสาเนารายงานดังกล่าวให้
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่ รับผิดชอบต่อหน่วยงานกากับ ดูแลให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ
4.ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิ ต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั ฯ
5.ให้ข่าวสารข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เพื่อประกอบการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนให้คาปรึ กษาแนะนาแก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ
6.จัดให้มีคาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
7.ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศและกาหนด
8.ปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ดว้ ยความรั บผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และไม่กระทาการใดอันขัดหรื อ
แย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
ในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่ งไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั
คนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการคนเดิมพ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
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ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร
(ก) ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั
(1) ค่ ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้กาหนดวงเงินรวม
สูงสุ ดสาหรับค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ หาร ในปี 2562 และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร
ค่าตอบแทนจากวงเงินสู งสุ ดที่ผถู ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นค่าตอบแทน ซึ่ งในปี 2562 ได้รับการอนุมตั ิ จานวน
15,044,250 บาท ซึ่ งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และโบนัส
กรรมการ ดังนี้
อัตรำค่ ำตอบแทนรำยเดือนของกรรมกำร
ตำแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
ค่าเบี้ยประชุม
การประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

ค่ ำตอบแทนรำยเดือนปี 2562

ค่ ำตอบแทนรำยเดือนปี 2561

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

เงินโบนัสกรรมกำร
เงินโบนัสกรรมการขึ้นกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติ ให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรเงิ นโบนัสแก่กรรมการแต่ละท่านตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสม
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ค่ ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินของกรรมกำรบริษทั ประจำปี 2562
ลำดับ

1

รำยชื่อ

ตำแหน่ ง

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการ/ประธาน
2 นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ กรรมการบริ หาร
กรรมการ ประธานกรรมการ
3 นายสมชัย วนาวิทย
ตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ/
4 นายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การ
5 คุณชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร
6 ดร.สุภสร ชโยวรรณ
กรรมการ
7 นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
8 นายเอนก คาชุ่ม
ตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการ
9 นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ตรวจสอบ
10 นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กรรมการ กรรมการบริ หาร
11 นายธนดล สุจิภิญโญ
กรรมการ กรรมการบริ หาร
12 นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการ กรรมการบริ หาร
13 นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รวม

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำ
สรรหำ
โบนัส
บริษทั
รตรวจสอบ และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
420,000
245,000
300,000
300,000

300,000

60,000

300,000
300,000
300,000
300,000
100,000
3,720,000

60,000

240,000

665,000

175,000

475,000

245,000

665,000

10,000
10,000

116,667
175,000
175,000
175,000

316,667
475,000
485,000
485,000

10,000

210,000

580,000

30,000

210,000
175,000
175,000
175,000
53,333
2,310,000

570,000
475,000
475,000
475,000
158,333
6,300,000

120,000

200,000
300,000
300,000
300,000

รวม

หมำยเหตุ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ ปฏิบตั ิงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 20 ส.ค. 2562
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ ปฏิบตั ิงานระหว่างวันที่ 21 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2562

(2) ค่ ำตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
(ข) ค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร
(1) ค่ ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ ำตอบแทน
เงินเดือนรวม
ค่าโทรศัพท์และค่าเสื่ อมรถยนต์
โบนัสรวม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

ปี 2562
ปี 2561
จำนวนกรรมกำร
จำนวนกรรมกำร
บริหำรและผู้บริหำร จำนวนเงิน (บำท) บริหำรและผู้บริหำร จำนวนเงิน (บำท)
(รำย)
(รำย)
18,995,651
12
19,203,421
10
59,467
12
48,600
10
11,816,715
12
10,527,350
10
206,018
12
181,162
10
32,593
12
354,318
10
31,110,444
12
30,314,851
10
99
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หมำยเหตุ :
• “ผูบ้ ริ หาร” ในที่น้ ี หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สี่ รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริ หารรายที่สี่ทุกราย
ตามนิ ยามในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ นับจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา มี
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายโรงงาน, ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี, ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย, ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขาย
• บริ ษทั ฯ และพนักงานของบริ ษทั ฯ ร่ วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2551
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 และเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2
ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ค่ ำตอบแทนอืน่ 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

บุคลำกร
ณ 31 ธันวาคม 2561 และปี 2562 บริ ษทั ฯ มีจานวนพนักงานโดยไม่นบั รวมกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารสี่ รายแรก ต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา สามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงาน ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สำยงำน
ผลิตและซ่อมบารุ ง
QA และ R&D
สานักงาน
บัญชี
การเงิน
ขายและการตลาด
คลังสิ นค้า
เลขานุการ
สานักกรรมการผูจ้ ดั การ
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2562
53
13
9
7
5
10
21
7
125

ณ 31 ธ.ค. 2561
52
12
10
7
5
5
21
5
117

ผลตอบแทนรวมของบุคลำกรบริษทั ฯ
ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ
รวม
100

ปี 2562
28,189,046
15,189,603
3,738,045
183,272
1,997,825
49,297,791

ปี 2561
25,872,595
12,889,895
3,727,427
713,503
1,857,571
45,060,991

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
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ค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัดซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดดังนี้
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี เป็ นเงินจานวน 710,000 บาท
ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นเงินจานวน 60,000 บาท
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2562 ทั้งสิ้ น 770,000 บาท (เท่ากับปี 2561)
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัดซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดดังนี้ รออัพเดท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี เป็ นเงินจานวน 710,000 บาท
ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นเงินจานวน 60,000 บาท
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2562 ทั้งสิ้ น 770,000 บาท
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กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี จัดโดย
สมาคมส่ งเสริ มนักลงทุนไทย โดยบริ ษทั ฯ ได้รับผลการประเมินในระดับดี เยี่ยม (100 คะแนนเต็มต่อเนื่ อง 2 ปี )
และยังได้รับการประเมินการรายงานการกากับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
โดยบริ ษทั ฯ ได้รับผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีเลิศ ( 5 ดาว)
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเชื่ อมัน่ ว่าแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีน้ ี จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผล
ให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ การเป็ นบริ ษทั ชั้นนาที่มีความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มี
การพิจารณาทบทวนปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความสมบูรณ์ มีความทันสมัย
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็ นปัจจุบนั โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1. กำรประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบในการบริ หารงาน
บริ ษทั ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคานึงถึงสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ และรักษาไว้ซ่ ึ ง
ผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ เป็ นสาคัญ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ทุกรายทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
ทั้งในฐานะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและในฐานะเจ้าของบริ ษทั พึงได้รับ ดังต่อไปนี้

1.1 สิ ทธิข้ นั พืน้ ฐำน
• สิ ทธิ ในการซื้ อขายหรื อโอนหุน้
• สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
• สิ ทธิ ในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
• สิ ทธิ ในการรับเงินปันผล
• สิ ทธิ ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ
• สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนวาระต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
• สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบ
แทนผูส้ อบบัญชี
• สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งหรื อถอดถอน
กรรมการเป็ นรายบุคคล
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•สิ ทธิ ในการมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
•สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและซักถามใน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการส่ งคาถามล่วงหน้า
• สิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และ
สารสนเทศของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอและ
ทันเวลา
• การอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในการ
ใช้สิทธิ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงได้อย่าง
เต็มที่
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1.2 การประชุมสามัญประจาปี
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นปี ละครั้ งภายในเวลาไม่เกิ น 4
เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั และหากมีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษซึ่ งเป็ น
เรื่ องกระทบหรื อเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ หรื อเกี่ยวกับเงื่อนไขหรื อกฎหมายที่ใช้บงั คับที่ตอ้ งได้รับ
การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:0011:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่
เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

1.3 การเผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุม
ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการ
ได้จดั ทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มด้ว ยรายละเอี ย ดและเหตุ ผ ลตาม
สมควร โดยระบุ ว าระการประชุ ม ไว้อ ย่ า งชัด เจน
รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในแต่ ละวาระ
และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบ
โดยจั ด ส่ งทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้ง
เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.tmill.co.th
และท าการโฆษณาค าบอกกล่ า วนั ด ประชุ ม ใน
หนังสื อพิมพ์ ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุ ม ซึ่ ง
เป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ และหรื อ ตามที่
กฎหมายกาหนด

1.4 การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ จะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เป็ น
กรณี ไ ปหรื อเมื่ อผูถ้ ื อหุ ้นมี หุ้นนับรวมกันได้ไ ม่ น้อ ย
กว่า หนึ่ ง ในห้า ของจานวนหุ ้นที่ จ าหน่ า ยได้ท้ งั หมด
หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้
ไม่ น้อยกว่า หนึ่ งในสิ บของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ า ยได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการ
เรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็
ได้โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้อง
จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
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1.5 การอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุน้ และนักลงทุนสถาบัน
บริ ษทั ฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการประชุ ม เสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อเข้ารั บการพิ จารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการ และส่ งคาถามเป็ นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 30
พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่ อผูท้ ี่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ รวมทั้งไม่มีการส่ งคาถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า
1.6 การมอบฉันทะ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตัวเองได้ บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมหนังสื อการมอบ
ฉันทะที่มีรูปแบบที่ง่ายต่อการกรอกข้อมูลที่ผถู ้ ือหุ น้ สามารถเลือกกรรมการด้วยตนเอง หรื อใช้ทางเลือกโดยการ
เสนอชื่ อกรรมการอิสระหรื อบุคคลอื่นในการมอบฉันทะของผูถ้ ื อหุ ้น โดยให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่ ง
แบบใดที่บริ ษทั ฯได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุ ม นอกจากนี้ ผถู ้ ือหุ น้ สามารถ Download หนังสื อมอบ
ฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้อีกทางหนึ่ งด้วย สาหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นนักลงทุนสถาบันหรื อผูถ้ ือหุ น้
ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ บริ ษทั
ได้ป ระสานงานเรื่ องเอกสารและหลักฐานที่ จะต้องแสดงก่ อนเข้า ร่ วมประชุ มเป็ นการล่วงหน้า เพื่ อให้การ
ลงทะเบียนในวันประชุมเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น
2. กำรดำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการของบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี ได้เข้าร่ วมการประชุมเพื่อตอบข้อ
ซักถามของผูถ้ ือหุน้ โดยมีประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ชี้ แจงจานวนผูถ้ ือหุ น้ ที่มาด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และ
ชี้ แจงต่อผูถ้ ื อหุ ้นให้ทราบถึงสิ ทธิ ตามข้อบังคับ การดาเนิ นการประชุ ม วาระการประชุ ม วิธีการสอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็น วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน การประกาศ
ผลการนับคะแนนเสี ยง
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในการลงคะแนนเสี ยงอย่างเคร่ งครัด และไม่มีการเพิ่มวาระ
อื่นจากที่ได้กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
3. กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิ ดเผยมติกำรประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และได้จดั ให้มีการบันทึ กการ
ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นทุ กครั้ ง โดยมี เนื้ อหาการประชุ มที่ ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึ งรายละเอี ย ดของกรรมการ คณะ
ผูบ้ ริ หาร เลขานุ การ และผูส้ อบบัญชี ที่เข้าร่ วมประชุ ม การแจ้งคะแนนทุ กวาระ และข้อซักถาม การตอบข้อ
ซักถาม และข้อคิดเห็นที่สาคัญ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ น้ เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่ งรายงานประจาปี พร้อมสาเนางบดุลและบัญชี กาไร
ขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิแล้วพร้อมกับสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่
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เกี่ ยวข้องกับการอนุ มตั ิ งบดุ ล การจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงิ นปั นผลไปยังนายทะเบี ยนบริ ษทั
มหาชนจากัด รวมทั้งบริ ษ ทั ฯ ได้จัด ทารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเผยแพร่ ไ ว้บนเว็บไซต์ข องบริ ษ ทั ฯ
www.tmill.co.th
บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมบัตรลงคะแนนเสี ยงไว้ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นครบทุ กวาระ สาหรั บวาระการแต่ งตั้ง
กรรมการบริ ษทั ได้ให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ ในการพิจารณาแต่งตั้งผูถ้ ือหุ น้ เป็ นรายบุคคล โดยกาหนดให้หนึ่ งหุ น้ คือหนึ่ ง
คะแนนเสี ยง และการลงคะแนนเสี ยงให้ทาโดยเปิ ดเผย
ประธานฯ เป็ นผูค้ วบคุมการประชุมและเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และ
ข้อ ซักถามอย่า งเพี ยงพอและเหมาะสมก่ อ นที่ จะมี การลงมติ ใ นวาระนั้นๆ จัด ให้มีบตั รลงคะแนนโดยแจกบัต ร
ลงคะแนนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เมื่อผูถ้ ือหุ น้ ได้ลงคะแนนเสี ยงแล้ว จัดให้มีการนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนน
ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบ และ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สมัครเข้าทาหน้าที่ตรวจนับสังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้อง
ของคะแนนเสี ยงในวาระต่างๆ ซึ่ งเป็ นอย่างเปิ ดเผยและถูกต้อง โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็ น
หลักฐานสาหรับการตรวจสอบในภายหลัง รวมถึงได้มีการบันทึกมติที่ประชุมทั้งจานวนคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละวาระ ตลอดจนบันทึกข้อซักถาม การตอบคาถาม และการแสดงความคิดเห็นของ
ที่ ป ระชุ ม ทั้งยังจัด ให้มีการบันทึ กภาพการประชุ มในลักษณะสื่ อวี ดีทัศน์ไว้ดว้ ย ซึ่ งได้นาเทปการบันทึ กวิดี โ อ
เผยแพร่ ไว้บน YouTube

ภำพวีดโี อบันทึกกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2562
ที่ระดับคะแนน 100 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” อย่ ำงต่ อเนื่อง 2 ปี ติดต่อกัน จากโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ (Annual General Meeting : AGM) ของสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย

ปี 2562

ปี 2561

100 คะแนน

100 คะแนน
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หมวดที่ 2 กำรปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ ำงเท่ ำเทียมกัน
การสร้างความเท่าเที ยมกันให้เกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นส่ วน
น้อย ผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ เป็ นเรื่ องที่ บริ ษทั คานึ งถึงและพยายามสร้าง
เครื่ องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริ ง โดยเฉพาะกับผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย เช่น
1. การกาหนดให้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุ มเป็ นไปตามจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นอยู่โดยหนึ่ งหุ ้นมีสิทธิ เท่ากับ
หนึ่งเสี ยง
2. สาหรับการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้น บริ ษทั ได้จดั ทาหนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ ้นกาหนดทิ ศทางการ
ลงคะแนนได้ต ามแบบที่ กระทรวงพาณิ ชย์กาหนดและได้จัด ส่ งไปพร้ อมกับหนังสื อนัด ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดย
สามารถมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั ได้ดว้ ย ซึ่ งจะระบุรายชื่ อกรรมการดังกล่าวไว้ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุ ม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่ มประชุมแล้วมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนสาหรับวาระที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติ โดยนับเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่
ได้เข้าประชุมและออกเสี ยงเป็ นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
3. บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้
อื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
4. ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ได้ใช้วิธีเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ มีสัดส่ วนการถือหุ ้นขั้นต่ าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ ้นบริ ษทั ที่
ชาระแล้วทั้งหมดต่อเนื่ องมาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดื อน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุ มในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี รวมทั้งเสนอชื่อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการโดยให้ระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม
จนถึงเดือนธันวาคมของปี นั้นๆ ซึ่ งได้ประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ที่แสดงถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนและโปร่ งใส
6. คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ งหมายถึงคณะกรรมการผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้
6.1 ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 30 วัน (1 เดือน) ก่อนมีการเปิ ดเผย
งบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงิ น ประจ าปี และภายใน 24 ชั่ว โมงหลัง การเปิ ดเผยงบการเงิ น ดังกล่ า ว
(Blackout Period)
6.2 ในกรณี ที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องไม่ทา
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นสู่ สาธารณะทั้ง
หมดแล้ว รวมทั้ง ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้บ ริ หารหรื อหน่ ว ยงานที่ ไ ด้รั บ ทราบข้อ มู ล ภายในเปิ ดเผยข้อ มู ล ภายในแก่
บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
6.3 ในกรณี ที่กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารซึ่ งหมายรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงจานวนหุ น้ ที่ถืออยู่จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซ้ื อ ขาย โอนหรื อรับโอน
6.4 บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
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6.5 บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแจ้งการซื้ อขายหลักทรั พ ย์ของบริ ษทั ฯ ต่ อ
คณะกรรมการอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
7. บริ ษ ทั ฯ ได้ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ในเรื่ อ งการจัด การเกี่ ย วกับ ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ข อง
ผูเ้ กี่ ยวข้องซึ่ งหมายถึงคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน อย่างรอบคอบเป็ นธรรมและโปร่ งใส โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่างๆ ในเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
7.1 กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเองและบุคคลที่ มี
ความเกี่ ยวข้อ ง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เ สี ย ที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัด การกิ จการของบริ ษทั เมื่ อเข้า ดารงตาแหน่ ง
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงเป็ นครั้งแรก และรายงานทุกครั้ง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้
เสี ย รวมถึงรายงานเป็ นประจาทุกสิ้ นปี ทั้งนี้เลขานุการบริ ษทั จะต้องจัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยดังกล่าว
ให้แก่ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับ
รายงาน เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และเพื่อใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
ในการตรวจสอบและป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2 มี การเปิ ดเผยโครงสร้ างการถื อหุ ้นในบริ ษ ทั ร่ วมกิ จการที่ มีอานาจควบคุ มร่ วมกันอย่างชัดเจน
รวมทั้ง
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีอานาจ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ มัน่ ใจว่าบริ ษทั มีโครงสร้างการถือหุ น้ ที่ ชดั เจน โปร่ งใส ไม่มี
การถือหุน้ ไขว้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ จึงไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง
7.3 ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท หากกรรมการบริ ษัท คนหนึ่ งคนใดมี ส่ ว นได้เ สี ย กับ
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่กาลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนเสี ยจะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องนั้น
โดยอาจไม่เข้าร่ วมประชุ ม หรื องดออกเสี ยงเพื่อให้การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างยุติธรรม
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริ ง
หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในการดูแลและการปฏิบตั ิต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ภาคส่ วน ทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริ ษทั (กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน) และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นสิ ทธิ ที่กาหนดโดยกฎหมาย
หรื อโดยข้อตกลงที่ทาร่ วมกัน รวมถึงความรับผิดชอบร่ วมกันต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุ รกิ จที่ ดีให้แก่บริ ษทั ฯ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจนเป็ นการ
สร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดีระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผู้ถือหุ้ น/ นักลงทุน บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน และคานึ งถึงการสร้ าง
มูลค่ าของธุ รกิ จในระยะยาว เพื่ อประโยชน์แก่ผูถ้ ือหุ ้น โดยเน้นการสร้ างผลกาไรจากการดาเนิ นงานและการ
แบ่งปันผลกาไร (เงินปันผล) ที่เป็ นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างความมัน่ ใจในการลงทุนและเพิ่มความน่าเชื่ อถือ
ของบริ ษทั โดยยึดมัน่ การปฏิบตั ิงานบนพื้นฐานของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ลูกค้ ำ / ผู้บริ โภค บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน จึงมุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้าและบริ การ
ให้ดีข้ ึน รวมทั้งเคารพในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจริ ยธรรมทางการค้าอย่างเคร่ งครัด ไม่กระทาการใดอันเป็ น
การเอารั ดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค ภายใต้กฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค และกฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้า
บริ ษทั ได้วางระบบที่ เป็ นมาตรฐานและน่ าเชื่ อถือได้สาหรับการทาธุ รกรรมทางการค้ากับลูกค้า ใส่ ใจในการ
บริ การทั้งก่อนและหลังการขาย
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คู่ค้ำ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับคู่คา้ ซึ่ งถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยสาคัญในการขับเคลื่อนธุ รกิ จไปด้วยกัน
โดยบริ ษทั ฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจกับคู่คา้ คู่สัญญา โดยจะปฏิบตั ิกบั คู่คา้ อย่างเสมอภาคบน
พื้นฐานของการค้าที่เป็ นธรรมและการดาเนิ นงานอย่างโปร่ งใส ประสานประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และคู่สัญญา
ด้วยความยุติธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้
คู่แข่ ง บริ ษทั ฯ ยึดถือการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรม โดยยึดหลักการดาเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใสและ
ส่ งเสริ มการค้าเสรี บริ ษทั ฯ กาหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ดีในการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่
สุ จริ ต รวมถึงไม่ใช้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จที่จะทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาจนถึง
ปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า
เจ้ ำหนี้ บริ ษทั ฯ เคารพและปฏิบตั ิ ตามข้อตกลงที่ มีต่อเจ้าหนี้ การค้า และสถาบันการเงินอย่างเคร่ งครัด
โดยปฏิบตั ิตามข้อกาหนด และเงื่อนไขทางการเงินที่กาหนดไว้ร่วมกัน เปิ ดเผยข้อมูลที่ ถูกต้องและเป็ นความ
จริ ง รวมถึงไม่ปกปิ ดข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งอันจะทาให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ เจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้
กาหนดเป็ นแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีไว้ว่าหากในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริ ษทั ฯ
จะแจ้งเจ้าหนี้ ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าวร่ วมกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปี ปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีเหตุผิดนัด/ ผิดสัญญา หรื อข้อพิพาทใดๆ กับเจ้าหนี้
พนักงำน บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและส่ งเสริ มคุณภาพของบุคลากร เนื่ องจากพนักงานถือ
เป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดขององค์กร คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางการบริ หาร
จัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็ นมาตรฐานสากล จัดให้มีกระบวนการที่เป็ นระบบ นับตั้งแต่ข้ นั ตอนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน การเลื่อนระดับ
การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็ นธรรม บนพื้นฐานของการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานตาม KPI รายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีการดูแลพนักงานในด้านต่างๆโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
การทางานอย่างเป็ นสุ ขปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
สั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้ อม บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีการดาเนิ นงานและปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบี ยบข้อบังคับและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง
โดยการใช้จริ ยธรรมและคุณธรรม ในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ตลอดจนมี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความ
โปร่ ง ใส เป็ นธรรม เสมอภาค และไม่ เ อารั ด เอา
เปรี ยบสังคม ชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกภาคส่ วน และไม่ทาการใดๆ ที่ขดั หรื อผิด
กฎหมาย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการสื่ อสารและ
อบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้มีความรู ้
ความเข้ า ใจในด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ตลอดจนปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นสิ่ งแวดล้อ มให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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ช่ องทำงกำรติดต่ อของผู้มีส่วนได้ เสี ย ผูม้ ีส่วนได้
เสี ยคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริ ษทั
โดยตรง โดยไม่ผ่านผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อแสดงความ
คิ ด เห็ น ต่ า งๆ เกี่ ย วกับการด าเนิ นธุ ร กิ จ โดยให้ส่ งไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั โดยตรง ดังนี้
• ส่ งทางไปรษณี ย ์ : นำยสมชัย วนำวิทย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง
จัง หวัด
สมุทรปราการ 10130
• ส่ งทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ : vanavit@yahoo.com
หมายเหตุ : ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนไม่ตอ้ งเปิ ดเผยชื่อแต่อย่างใด บริ ษทั ฯ จะรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
และความเห็ น ต่ างๆ ไว้เป็ นความลับ และจะมีก ารตอบกลับ เป็ นการส่ ว นตัว โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท จะ
ดาเนิ นการตรวจสอบข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งตามที่มีผแู้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน แล้วนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับ
ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อมูล

หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ทั้ง
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่
สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมี
การเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ฯ ต่อผูถ้ ือหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.tmill.co.th
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ ที่ จะดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
• บริ ษทั ฯ เผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรั พย์ฯ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่าน
ทาง เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยมีการดูแลปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ
• คณะกรรมการรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายกากับดูแลกิ จการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
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• คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไป
กับรายงานของ ผูส้ อบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกากับดูแลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
• คณะกรรมการมีการเปิ ดเผยรายชื่ อ บทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย
จานวนครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในแต่ละปี ผ่านทางแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
• เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเรื่ องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีการเปิ ดเผยข้อมูลดังหัวข้อ
ต่อไปนี้
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3) ปัจจัยความเสี่ ยง
(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย (6) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น (7) ข้อมูล
หลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ น้ (8) โครงสร้างการจัดการ (9) การกากับดูแลกิจการ (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม (11)
การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง (12) รายการระหว่างกัน (13) ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ (14)
การวิเคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
• คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมี การรายงานการถื อหลักทรั พย์และการเปลี่ ยนแปลงการถื อหลักทรั พย์
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการและผูบ้ ริ หาร 4 ลาดับแรกนับจากกรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานการมีส่วนได้
เสี ยของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ
และเปิ ดเผยข้อมูลให้กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2551
• คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน
การปฏิ บตั ิ งาน การดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง และจัดให้มีกลไก
ตรวจสอบถ่ วงดุ ลที่ มีประสิ ทธิ ภ าพเพี ย งพอในการปกป้ องรั กษาและดู แลเงิ นลงทุ นของผูถ้ ื อหุ ้นและ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อยูเ่ สมอ กาหนดระเบียบ
• ปฏิ บตั ิ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในที่ เป็ นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้
• คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบบริ หารความ เสี่ ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปั จจัยความเสี่ ยงที่
เกี่ ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ทางธุ รกิ จ การบริ หารจัดการการเงิ น การดาเนิ นงาน การทุจริ ต
คอร์ รัปชั่น และการปฏิ บตั ิ งานด้านอื่ นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสและระดับความรุ นแรงของผลกระทบ
กาหนดมาตรการในการป้ องกันแก้ไข การดูแล และการติดตามผล โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มี
หน้าที่ ในการประเมิ นความเสี่ ยงและนาเสนอแผนงานการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่ อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
• บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่ และความรั บผิดชอบด้านนักลงทุ นสัมพันธ์ เพื่ อทา
หน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้

110

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

- เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญให้ประชาชนทราบ
- เผยแพร่ สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทัว่ ถึง
- ชี้แจ้งกรณี ที่มีข่าวลือหรื อข่าวสารต่างๆ
- การเปิ ดเผยในเชิงส่ งเสริ มที่ไม่มีเหตุอนั ควร
- การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยน โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเที ยม
โปร่ งใส และเป็ นธรรม
- การดาเนิ นการเมื่อมีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยนผิดไปจากสภาพปกติ ของตลาด โดยจัดให้มี
ช่องทางเพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้
โทรศัพท์ : 02-017-9999 ต่อ 200
โทรสาร : 02-017-9999 ต่อ 111, 222
Email : waewta@tmill.co.th
Website : www.tmill.co.th
บริษทั ฯได้ กำหนดให้ บุคคลที่มอี ำนำจในกำรประสำนงำนกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกับตลำดหลักทรั พย์
(Contact Person) ดังนี้
• การเปิ ดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จาหน่ายไป ซึ่ งสิ นทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง กาหนดวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูส้ อบบัญชี การย้ายที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ รายงานการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
• การเปิ ดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจาปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1) รายงานประจาปี (แบบ56-2) โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
• การให้ขอ้ มูลข่าวสารทัว่ ไปสาหรั บการบริ หารองค์กรกับสื่ อสารมวลชน โดยกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การ มี
หน้าที่ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการองค์กรต่อสื่ อสารมวลชน
• กาหนดบุคคลผูป้ ระสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน
• สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน
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รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมกำรและผู้บริหำร ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรี ยบเทียบสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
จำนวนหุ้น
ลำดับ

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

รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ ง

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ * ประธานกรรมการบริ ษทั
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร
(รวมคู่สมรส)

นายสมชัย วนาวิทย * ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ กรรมการบริ หาร
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ กรรมการบริ หาร
(รวมคู่สมรส)
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
นายธนดล สุ จิภิญโญ
กรรมการบริ หาร
(รวมคู่สมรส)
นายณรงค์ เจนลาภวัฒ
กรรมการบริ หาร
นกุล
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริ หาร
นายเอนก คาชุ่ม *
กรรมการตรวจสอบ
นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ * กรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
กรรมการสรรหา
(รวมบุตรยังไม่บรรลุนิติ
และพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31
เพิม่
ธันวำคม ธันวำคม 2562
(ลด)
ระหว่ำง
2561สัดส่ วน สัดส่ วนกำรถือ
ปี
กำรถือหุ้น / หุ้น / จำนวน
จำนวนหุ้น
หุ้น

หมำยเหตุ

484,117

981,917

497,800

-

1,886,488

3,911,588

2,025,510

192,640

192,640

-

-

2,400

2,400

-

-

12,291

10,496

1,795

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103,093

33,093

(70,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ภาวะ)

12.
13.
14.
15.

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
นางสุ รางค์รัตน์
รองผูอ้ านวยการ
จงประสพทรัพย์
ฝ่ ายโรงงาน
รองผูอ้ านวยการ
นางแววตา กุลโชตธาดา ฝ่ ายการเงินและบัญชี /
เลขานุการบริ ษทั
นายนพพร วิหก
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
นายสุ ภสร

ชโยวรรณ

รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมกำรและผู้บริหำร ทั้งทำงตรงและทำงอ้ อม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรี ยบเทียบสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
หมำยเหตุ
1 กรรมการอิสระ
2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
นางสุ มิตรา ชุติมาวรพันธ์ (ภรรยา)
3. นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
4. นายธนดล สุ จิภิญโญ
นางเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ (ภรรยา)
5. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
ดญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
112

จานวน 1,884,400 หุน้
จานวน 2,088 หุน้
จานวน 2,400 หุน้
จานวน 10,496 หุน้
จานวน 1,795 หุน้
จานวน 33,093 หุน้
จานวน 70,000 หุน้
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นักลงทุนสั มพันธ์
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่ อสาร
และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กบั นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่ อมวลชน และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ผ่านสื่ อด้านต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
การจัดประชุมและแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ ขอ้ มูลทางเว็บไซต์ อีเมล์ เป็ นต้น
นักลงทุนสัมพันธ์ : บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
90/9 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 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 สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์เข้าร่ วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างสม่าเสมอ โดยในปี 2562 เจ้าหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าร่ วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ
จัดโดยส่ วนงานพัฒนานักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ ายพัฒนาธรรมภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมด้ ำนนักลงทุนสั มพันธ์
กิ จ กรรมบริ ษ ัท จดทะเบี ย นพบผู ้ล งทุ น “Opportunity Day” จัด โดยตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อชี้ แจงข้อมูลเกี่ ยวกับธุ รกิ จและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ แก่นกั วิเคราะห์
หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่ อมวลชน และผูท้ ี่สนใจที่มาร่ วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้มีการจัด
กิจกรรมในช่วงเวลาหลังจากการประกาศงบการเงินทุกๆไตรมาส
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โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้มีกาหนดการพบปะผูล้ งทุน ดังนี้
ลำดับ

ไตรมำส

วัน/เดือน/ปี

1.

ไตรมาสที่ 4/2561

วันที่ 13 มีนาคม 2562

2.

ไตรมาสที่ 1/2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

3.

ไตรมาสที่ 2/2562

วันที่ 28 กันยายน 2562

4.

ไตรมาสที่ 3/2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมนี้ อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลที่ผถู ้ ือหุ น้ และนักลงทุนจะ
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.tmill.co.th) และเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
อีกทั้งในปี 2562 บริ ษทั ฯ ยังเข้าร่ วมกิจกรรม Road show ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดที่บริ ษทั ฯ เข้าร่ วม
เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
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กิจกรรม “mai FORUM 2019”
ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ รองประธำนกรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรผู้จัดกำร บริ ษัท ที
เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) นำคณะผู้บริ หำรและพนักงำนร่ วมออกบูธในงำน mai FORUM 2019 โดย
ได้ รับเกียรติจำก ดร.อุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง เข้ ำเยีย่ มชมบูธ ณ โรงแรมเซ็ นทำรำ
แกรนด์ แอท เซ็ นทรั ล เวิลด์ ชั้ น 22 เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2562 นาสิ นค้าและบริ การคุ ณภาพร่ วมโชว์
ศักยภาพ ในงาน “mai FORUM 2019 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 6” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่ วมกับสมาคมจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (maiA) ภายใต้แนวคิด 3S : SMEs SE Startup พัฒนาก้าวหน้า สร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ให้กบั นัก
ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่ อมวลชน และผูท้ ี่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ต่างๆ ตลอดจนทราบ
ถึงนโยบาย แนวทาง และผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมาของบริ ษทั นั้นๆ ซึ่ งภายในงานได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุน
อาทิ เช่ น การออกบูธแสดงข้อมูล และสิ นค้าของบริ ษทั จดทะเบี ยน การสัมมนาด้านการลงทุ น กิ จกรรม
Opportunity day
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• กิจกรรมเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านช่องทางอื่นๆ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแนะนาบริ ษทั การให้ขอ้ มูล
ผลการดาเนินงาน ตลอดจนการให้สมั ภาษณ์กบั สื่ อมวลชนในช่วงที่มีข่าวสารที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบ
ต่อบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกส่ วน และผูท้ ี่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่าง
ต่ อเนื่ องผ่านช่ องทางต่ างๆ อาทิ เช่ น หนังสื อพิ มพ์ การเผยแพร่ ผ่านรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ การเป็ น
วิทยากรรับเชิญในการเสวนาต่างๆ เป็ นต้น

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญของบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการในการกาหนด
นโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ การติดตามดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการ และ
การแสดงความรั บผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่ มีต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุ ้น
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์ มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
องค์ ประกอบที่เอือ้ อำนวยให้ คณะกรรมกำรสำมำรถปฏิบัตหิ น้ ำที่ได้ อย่ ำงสมบูรณ์ คือ
โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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องค์ ประกอบที่เอือ้ อำนวยให้ คณะกรรมกำรสำมำรถปฏิบัตหิ น้ ำที่ได้ อย่ ำงสมบูรณ์ คือ
โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษ ัท จัด ให้มี จานวนกรรมการที่ เ หมาะสมกับ ขนาดของกิ จการและการ
ประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยปั จจุบนั มีกรรมการ จานวน 12 ท่าน ซึ่ งเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 1
ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 8 ท่าน โดยกรรมการ 8 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ จานวน 4 ท่าน
บริ ษทั ฯ มี การถ่วงดุ ลของกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ฯ มี คณะกรรมการทั้งสิ้ นจานวน 12 ท่ า น
รายละเอียดเป็ นดังนี้
สถำนะ
กรรมการที่เป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุน้
กรรมการอิสระ
รวม

กรรมกำร
ทีเ่ ป็ นผู้บริหำร
1
1

กรรมกำร
ทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหำร
7
1
8

กรรมกำรตรวจสอบ
3
3

รวม
8
4
12

บริ ษทั ฯ มี กรรมการอิ สระที่ เป็ นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่ าน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25 ของ
คณะกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด ดังนั้น บริ ษทั ฯ มีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารรวมทั้งสิ้ น 8 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั โดยไม่ให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดมีอานาจในการตัดสิ นใจแต่เพียง
บุคคลเดียวหรื อกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มี
โครงสร้างการจัดการที่ชดั เจนตามที่แสดงไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่ งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่
ชัดเจน มีการกระจายอานาจในการบริ หารงานและการตัดสิ นใจลงไปในฝ่ ายต่ างๆ ภายในบริ ษทั ฯ ตามความ
เหมาะสม เพื่อไม่ให้อานาจในการตัดสิ นใจและการบริ หารงานอยูท่ ี่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผูเ้ ดียว
1. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่ มีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมด และกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อไม่กไ็ ด้
2. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจานวนไม่ต่ากว่า
3 คน ซึ่ งกรรมการอิสระถือหุ ้นไม่เกิ นถือหุ ้นไม่เกิ น 1% ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
โดยรวมหุ ้น ที่ ถื อ โดยบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งด้วยต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ต ามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่
ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
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3. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุ กครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน
1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯนั้น ให้จบั ฉลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่ ง
พ้นจากตาแหน่ง ตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
4. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
4.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
4.2 ผูถ้ ือหุ ้นแต่ ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ตามจานวนที่ ถือครองทั้งหมด เลื อกตั้งบุคคลเดี ยว หรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4.3 บุ คคลที่ ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
5. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกบุคคล
ซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลื อน้อยกว่าสองเดื อน โดยบุ คคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการ
ดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน โดยมติดงั กล่าวของ
คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกคน
หนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับและตามที่ประธาน
กรรมการมอบหมาย
7. ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
8. การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น : คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาถึ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของกรรมการที่ ดารง
ตาแหน่งหลายบริ ษทั อย่างรอบคอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการให้เวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ในบริ ษทั ฯ ได้อย่างเพียงพอ
จึงมีนโยบายกาหนดจานวนบริ ษทั ที่กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การสามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิ ที่ดี ตามหลักการกากับดูแลกิ จการของหน่ วยงานกากับดูแล เช่ น ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ดังนี้
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-การดารงตาแหน่ งกรรมการที่ บริ ษทั อื่ นของกรรมการบริ ษทั ฯ นั้น กรรมการแต่ ละคนควรดารง
ตาแหน่งกรรมการ ในบริ ษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
-การดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การนั้น คณะกรรมการบริ ษทั มีแนวทาง
ให้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ข้อกาหนดหรื อกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานกากับอื่นที่เกี่ยวข้อง
-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 น้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลกั ษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่ วนราชการ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ที่เป็ นบิ ดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจ ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4)ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษา
กฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ เงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
หุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงานที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกิน 1% ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
อื่นซึ่ งประกอบกิจการ ที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั
กรรมการอิ สระที่ มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึ งข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้
ตัดสิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยบริ ษทั เดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ที่ บุค คลที่ บ ริ ษ ทั แต่ ง ตั้งให้ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระเป็ นบุ ค คลที่ มีห รื อเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พเกิ นมูลค่าที่ กาหนดตามข้อ 4 หรื อข้อ 6 คณะกรรมการ
บริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และ
การให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก)ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พ ที่ ทาให้บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็ นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ น
กรรมการอิสระ
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ จะได้รับความไว้วางใจให้
บริ หารจัดการกิจการ
อำนำจอนุมตั ขิ องคณะกรรมกำรบริษทั
ให้เ ป็ นไปตามนโยบายอ านาจที่ ส งวนไว้ส าหรั บ กรรมการของบริ ษ ัท และโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งรวมถึงการกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์
กลยุทธ์อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และอนุมตั ิในการดาเนินงาน แผนหลักในการดาเนิ นงาน นโยบายในการบริ หารความ
เสี่ ย ง แผนงบประมาณและแผนการด าเนิ นงานธุ ร กิ จ ประจ าปี การกาหนดเป้ าหมายที่ ต ้องการของผลการ
ดาเนินงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้
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1. อนุมตั ิวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุ รกิ จระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่ สาคัญ เช่ น นโยบายกร
กากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
2. อนุ มตั ิหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิ ศทางการลงทุนของบริ ษทั ฯ รวมถึงเป้ าหมายทาง
การเงิน แผนงาน และงบประมาณประจาปี
3. อนุมตั ิการขอซื้ อขอจ้างในส่ วนที่เกินวงเงินอนุมตั ิของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. อนุมตั ิการดาเนิ นงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ และมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึงติ ดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นตามนโยบายและแผนงานที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
5. อนุ มตั ิ การท ารายการตามหลักเกณฑ์ข องพระราชบัญ ญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์
รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
6. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น และวงเงิ นปรับค่าตอบแทนประจาปี ของ
พนักงาน
7. อนุมตั ิการไปดารงตาแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บทบำทหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำร
เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถเสริ มสร้างความรู ้ความแข็งแกร่ งในด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญในเชิงรุ ก ดังต่อไปนี้
1. กาหนดวิสยั ทัศน์ทิศทาง/ภารกิจและกลยุทธ์ของบริ ษทั ที่สนับสนุนการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม โดยร่ วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ให้ความสาคัญในการแสวงหาข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มนั่ ใจ
ได้วา่ ผูบ้ ริ หารจะสามารถนาวิสยั ทัศน์ทิศทางและกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นไปปฏิบตั ิให้เกิดผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ทบทวนและให้ค วามเห็ นชอบกับ กลยุท ธ์ แ ละนโยบายที่ ส าคัญ อย่ า งน้อ ยทุ ก 5 ปี รวมถึ ง
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายทางการเงิ น และแผนงานต่างๆ ของบริ ษทั พร้อมทั้งติ ดตามผูบ้ ริ หารให้มีการปฏิ บตั ิ ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ ตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ
3. กาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงจัดให้มีการประเมินถึ งปั จจัยเสี่ ยงสาคัญที่ อาจเกิ ดขึ้ นและ
กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุมดูแล
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีความน่ าเชื่ อถือ รวมทั้งดูแล
ให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบ
บริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
5. สอดส่ องดูแลและจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิ ดขึ้ น รวมถึ ง
รายการเกี่ยวโยง ให้ความสาคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสาคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผู ้
ถือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวม โดยจัดทาเป็ นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดให้มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หารที่มีความเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิด
แรงจูงใจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
7. ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย เป็ นประจาทุกปี เพื่อใช้
เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบตั ิงาน
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8. จัดให้มีการจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่ งผูบ้ ริ หารสู งสุ ด เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมในกรณี
ผูบ้ ริ หารสูงสุ ดไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
9. จัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลใน
ด้านการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่ งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
10. เป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างในการปฏิ บัติงานที่ ดี สอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแ ล
กิจการที่ดีและแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
11. สนับสนุนให้บริ ษทั มีการดาเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อธุรกิจของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
12. ให้จดั ทาคู่มือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
13. กาหนดให้คู่มือจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
เป็ นระเบียบที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบตั ิตาม
14. ส่ งเสริ มให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จนี้ แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน และบุคคลภายนอก โดยการ
14.1 แจกคู่มือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
14.2 ประกาศคู่มือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจลงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
วำระกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำร
บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง ของกรรมการบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและกรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
และกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระสามารถเลือกตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ กาหนดให้กรรมการ
อิสระแต่ละคนดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่อง ได้ไม่เกิน 9 ปี
กำรประชุมคณะกรรมกำร
1. ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงาน
จ านวน 12 ครั้ ง/ปี การประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้แ ก่ คณะกรรมการบริ หาร จ านวน 12 ครั้ ง/ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 4 ครั้ง/ปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 2 ครั้ง/ปี และ
การประชุ มกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุ ม จานวน 1 ครั้ง/ปี และอาจมีการประชุ มพิเศษเพิ่มตาม
ความจาเป็ น โดยจะมีการกาหนดตารางและวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจน
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ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2562 มีดงั นี้
ลาดับ

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

รายชื่อ

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

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

คณะกรรมการ
บริ ษทั

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

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หาร
ตรวจสอบ

12/12
11/12
11/12
12/12
11/12
5/12
-

4/4
2/4
3/4
-

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

การประชุม
โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการ

การประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี

2/2
1/2
2/2

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

หมำยเหตุ : -โดยบริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงความเห็นมติที่ประชุมว่า ต้องมี
กรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
-ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง/ปี เพิม่ เป็ น 2 ครั้ง/ปี และจัด
ประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม 1 ครั้ง/ปี

2. คณะกรรมการที่ ไม่เ ป็ นผูบ้ ริ หารมี การประชุ มระหว่างกันเอง เพื่ ออภิ ปรายปั ญหาต่ างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการ มีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม
คณะกรรมการทั้งหมดในรอบปี
4. ในการประชุมคณะกรรมการสามารถจะลงมติได้เมื่อมีจานวนกรรมการขั้นต่าอยู่ไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 จึงถือว่าครบองค์ประชุม
5. กรรมการทุกคนมีสัดส่ วนของการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของ
การประชุมทั้งปี
6. ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการบริ หาร และเลขานุ การบริ ษทั
เป็ นผูร้ ่ วมกันกาหนดวาระการประชุมประจาปี เพื่อพิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั โดย
เปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
7. เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดส่ งให้คณะกรรมการ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
ตัดสิ นใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
8. ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูงได้เข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนาไปปฏิ บตั ิ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เว้นแต่ ในบางวาระที่
ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริ ษทั หรื อเฉพาะคณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็ นอิสระในการ
พิจารณาเรื่ องต่างๆ ของคณะกรรมการ
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9. เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุ ม เลขานุ การบริ ษทั เป็ นที่ มีหน้าที่ จดั ทารายงานการประชุ มที่มีเนื้ อหาสาระ
ครบถ้วนนาเสนอให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่ อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระรับรอง
รายงานการประชุมครั้งก่อนการประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการ
ประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ภายใน 14 วันทาการ
10. รายงานการประชุ มที่ รับรองโดยที่ ประชุ มแล้วจะถูกจัด เก็บอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของ
เอกสารชั้นความลับของบริ ษทั ณ สานักงานเลขานุการ และจัดเก็บในรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์พร้อมกับเอกสาร
แนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสื บค้นอ้างอิง
กำรรำยงำนข้ อมูล
1. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิ น และข้อมูลทัว่ ไปต่อผูถ้ ือหุ ้น
และผูล้ งทุนโดยทัว่ ไปอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง โปร่ งใส และตรวจสอบได้ มีการอธิ บายอย่างมีเหตุผลทั้งในด้าน
นโยบาย ผลการดาเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสาเร็ จและอุปสรรคของกิจการ
2. คณะกรรมการมีความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทางวิชาชี พของ
ผูส้ อบบัญชี
3. คณะกรรมการได้จดั ทารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทาและ
เปิ ดเผยรายงานทางการเงิ นของกิ จการเสนอไว้ในรายงานประจาปี ควบคู่กบั งบการเงิ น และรายงานของผูส้ อบบัญชี
โดยครอบคลุมถึง
- ข้อกาหนดของกฎหมายที่กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการจัดทางบการเงิ น เพื่อ
แสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาที่เป็ นจริ ง และสมเหตุสมผล
- ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดการให้มีขอ้ มูลทางบัญชี ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เพียงพอเพื่อจะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และเพื่อให้ทราบถึงปั ญหา อุปสรรค และป้ องกันไม่ให้เกิ ดการ
ทุจริ ต หรื อมีการดาเนินงานที่ผิดปกติ
- ให้คายืนยันว่า บริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป มีการใช้นโยบายการ
บัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิ บตั ิ โดยสม่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการ
จัดทางบการเงินของบริ ษทั ฯ
กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสู ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เป็ นกรรมการบริ ษทั และเป็ น
ผูม้ ีคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถที่ เหมาะสม จะดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ โดยจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ความรู ้ ความเข้าใจในธุ รกิ จได้เป็ นอย่างดี มี
ภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผูน้ าและประพฤติตนตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ส่ วนการสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู ง ระดับ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ต้องได้รับอนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั และการปรับโครงสร้ างองค์กรที่ มีนยั สาคัญ ต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เช่นกัน
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แผนสื บทอดตำแหน่ งกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีการจัดทาแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลและระบบการคัด
สรรบุคลากรที่ จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่ งงานบริ หารที่ สาคัญทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เตรี ยมการสร้าง
แผนการฝึ กอบรมทักษะและความรู ้ เพิ่ มเติ ม วางแผนพัฒนาสายอาชี พ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแผนการสื บทอด
ตาแหน่ งสาหรับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูบ้ ริ หารระดับกลาง เพื่อสร้างผูส้ ื บทอดตาแหน่ ง
งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อให้สามารถรับมือได้ทนั กับทุกสถานการณ์ ทั้งในงานวิชาการ การบริ หารจัดการ
และภาวะผูน้ า
หลักเกณฑ์ กำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
บริ ษทั ฯ มีแผนงานการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่ งใส เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ ได้กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การที่มีความเป็ นมืออาชี พ และบริ หารได้โดยเป็ น
อิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อรายอื่นโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูส้ รร
หาบุ ค คลที่ มีความเหมาะสมเข้า รั บการคัดเลื อก โดยผ่า นหลักเกณฑ์แ ละวิ ธีการสรรหาคัดเลื อกที่ กาหนด ซึ่ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีบทบาทและหน้าที่ ในการสรรหาบุคคลที่ มี
ความเหมาะสมมาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบเพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นบุคคลที่มี
คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามมาตรา 68 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ ฉบับ
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็ นบุคคลที่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วย
ข้อกาหนดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็ นบุคคลที่ไม่มีประวัติตอ้ งคาพิพากษาถึงที่สุดให้
เป็ นบุ ค คลล้ม ละลาย ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ ฝ่ าฝื นข้อ บัง คับ ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ ข้อตกลงการจดทะเบี ย น
หลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนเป็ นบุคคลที่ ได้รับการพิจารณาปั จจัยในด้านอื่นๆ มา
ประกอบกัน เพื่อให้คณะกรรมการมีความหลากหลาย เช่น ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน จะเสนอชื่ อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงซึ่ งเป็ นบุคลากรที่มีความรู ้ ประสบการณ์ มีความสามารถในการบริ หารจัดการงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่ อเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
และผูบ้ ริ หารระดับสูง
การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่กาหนดไว้โดยในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง
กรรมการจะต้องลาออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกเป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้เคี ยงที่ สุดกับจานวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สอง
ภายหลังจดทะเบียนให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออกส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อก
จากตาแหน่ ง กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งไปอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่ งได้อีก บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการเปิ ดเผย
ประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจาปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบทัว่ กันโดยแต่งตั้ง
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กรรมการผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดสรรบุคคล
ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรา 68
แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา โดยมีขอ้ บังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริ ษทั
จะต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
องค์ ประกอบและกำรแต่ งตั้งคณะกรรมกำร
ปั จจุ บนั คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอด
ถอนกรรมการไว้ดงั นี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ทั้งนี้กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระ ที่มีความเป็ นมืออาชี พมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ และ
ต้องมีจานวนกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
3. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่ กาหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่ งใส ชัดเจน มี
ประวัติของบุคคลนั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. ต้องเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจาปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบ
ทัว่ กัน
5. มีเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติ
คณะกรรมการ
6. มีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ ของประธานกรรมการ และกรรมการบริ หารออกจากกันโดย
ชัดเจน
7. ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่ งตั้งกรรมการโดยใช้เ สี ย งข้า งมากตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
8. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม
(1/3) ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน
หนึ่งในสามสาหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯ นั้นให้
ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออกส่ วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
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9. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้พน้ จากตาแหน่ง
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
10. ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการบริ ษทั อาจเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งตนแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่
11. ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งยังคงอยู่
รักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็ นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้น
แต่ ศ าลจะมี คาสั่งเป็ นอย่า งอื่ น ในกรณี ที่คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่ งตามคาสั่งศาลคณะกรรมการที่ พน้ จาก
ตาแหน่ งต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นเพื่ อเลื อกตั้งคณะกรรมการชุ ดใหม่ ภายในหนึ่ งเดื อนนับแต่ วนั พ้นจาก
ตาแหน่ง โดยส่ งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ วนั ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
12. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนและมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่
เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับตาแหน่ งใหม่ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการปฐมนิ เทศเพื่อให้กรรมการใหม่
รับทราบ ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ รวมถึ งแนวทางการปฏิ บัติสาหรั บกรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ส่งมอบเอกสารที่สาคัญให้กบั กรรมการใหม่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั
ฯ นโยบายการกากับดูแลกิ จการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สรุ ปหลัก
เกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน เป็ นต้น
บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ก รรมการใหม่ ต ้อ งผ่ า นการอบรมและได้รั บ ประกาศนี ย บัต รหลัก สู ต ร
Director’s Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับ
จากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

128

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสู ง
เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ บริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมสัมมนาหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้ง
พบปะแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นกับคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรต่ างๆ อยู่เสมอ ทั้ง
หลักสูตรที่จดั โดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั ฯ และหลักสู ตรที่จดั โดยหน่วยงานกากับดูแล
ของรั ฐ หรื อองค์กรอิ สระ เช่ น หลักสู ต รกรรมการบริ ษทั ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ณ
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้กรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยนต้องผ่านการอบรม
อย่างน้อยหนึ่ งหลักสู ตร ซึ่ ง
ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee
Program (ACP)

กำรประเมินกำรปฏิบัตงิ ำนของคณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการแต่ละชุ ดในปี 2562 ดังนี้ คณะกรรมการบริ ษทั
แบบทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึงปั ญหาและ
อุปสรรคในระหว่างปี ที่ผ่านมา และเพื่อให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้ น
ตลอดจนเพื่อช่วยในการสร้างและปรับปรุ งความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการ รวมถึงแนวทางการ
ปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์ มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี หั ว ข้อ การประเมิ น ผล อาทิ เ ช่ น โครงสร้ า ง
คณะกรรมการ ความหลากหลายของกรรมการ การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยการพัฒนาความรู ้
กรรมการ การเตรี ยมตัวก่ อนเข้าประชุ ม ความเหมาะสมของการประชุ ม การทาหน้าที่ ข องประธานที่ ประชุ ม
ผลการดาเนิ นงาน นโยบาย การบริ หารจัดการ การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย การกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุ รกิ จ
ระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การทาหน้าที่ ของคณะกรรมการชุ ดย่อย การทาหน้าที่ ของฝ่ าย
จัดการ เป็ นต้น
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ตำรำงแสดงข้ อมูลกำรประเมินกำรปฏิบัตงิ ำนของคณะกรรมกำรแต่ ละชุดในปี 2562 มีดงั นี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

คณะกรรมกำรชุ ดย่ อยแบบรำยคณะ / รำยบุคคล
คณะกรรม
คณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมกำ คณะกรรมกำร
กำรบริษทั
และพิจำรณำ
รบริหำร
ตรวจสอบ
ค่ำตอบแทน

























หัวข้อการประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผูบ้ ริ หาร

กรรมกำร
ผู้จัดกำร
(CEO)

-

คะแนน
93.11%
93.54%
93.52%
92.86%
93.75%
93.40%

ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรทั้งคณะ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ประจาปี 2562 คะแนนเฉลี่ย 99.64%
(ปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 96.30%)
กำรประเมินคณะกรรมกำรชุดย่ อยแบบรำยคณะ และชุดย่ อยรำยบุคคล มี 3 คณะ ดังนี้
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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หัวข้ อกำรประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายงานประจาปี 2562
คะแนน
93.75%
93.75%
93.66%

ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรชุดย่ อยแบบรำยคณะ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ประจาปี 2562 คะแนนเฉลี่ย 93.72%
(ปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 96.63%)
หัวข้ อกำรประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คะแนน
93.75%
93.23%
91.67%

ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรชุดย่ อยแบบรำย
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ประจาปี 2562 คะแนนเฉลี่ย 92.88%
(ปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 96.97%)
กำรประเมินผลกรรมกำรผู้จดั กำร
การประเมินผลปฏิ บตั ิ งานและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดาเนิ นการโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อ พิ จารณาอนุ ม ัติ
กระบวนการ ประเมินผลได้ กาหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่ งใส สะท้อนผลการปฏิ บตั ิงานอย่างเป็ น
รู ปธรรม เป็ นธรรม และเหมาะสม กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทักษะ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ของคณะกรรมกำร (Broad Skill Matrix)
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้ น 12 คน มีความเชี่ ยวชาญในสาขาต่างๆ มีทกั ษะความ
เป็ นผูน้ า มีวิสัยทัศน์และการตัดสิ นที่ เป็ นอิสระในการกาหนดทิศทางของธุ รกิจและการดาเนิ นงานตามภารกิ จ
และนโยบายของบริ ษทั ฯ โดยมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั ฯ ใช้ระบบ Skills Matrix มาใช้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติ
ต่างๆ ของกรรมการที่ เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร เช่ น ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
รวมทั้ง ทัก ษะด้า นความเสี่ ย งและการจัด การความเสี่ ย ง ความเป็ นผูน้ าที่ มี วิ สั ย ทัศ น์ แ ละความรู ้ เ กี่ ย วกับ
เทคโนโลยีการสื่ อสาร
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Broad Skill Matrix

รำยชื่อ

ลำดับ

บัญชี/
กำรเงิน/กำร
กฎหมำย
ธนำคำร/กำร
ตรวจสอบ


1
2

นายปรี ชา
นายประภาส

อรรถวิภชั น์
ชุติมาวรพันธ์

3
4
5

นายสมชัย
นางเยาวนุช
นายชนะชัย

วนาวิทย
เดชวิทกั ษ์
ชุติมาวรพันธ์

6

นายณรงค์

เจนลาภวัฒนกุล

7
8

นายธนดล
นายชลัช

สุ จิภิญโญ
ชินธรรมมิตร์



9

นายเฉลิมชัย

ว่องไววิทย์



10
11
12

นายเอนก
นายสมชาย
ดร.สุ ภสร

คาชุ่ม
ชินธรรมมิตร์
ชโยวรรณ

วิศวกรรม

กำรตลำด
และกำร
จัดกำร

บริหำรธุรกิจ

โภชนำกำ
รด้ ำน
อำหำร

คอม
พิวเตอร์



















ภำวะ
ควำม
เป็ น
ผู้นำ



กำรกำกับ
ดูแล
กิจกำร
ที่ดี

































กำรดูแลให้ มกี ำรปฏิบัตติ ำมและกำรทบทวน
คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคู่มือ
นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดีอย่างเคร่ งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
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นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ ต่อการดาเนิ นธุ รกิจให้มีความเจริ ญเติบโตอย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้
ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการ และจรรยาบรรณ จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ สาหรั บ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาค
ส่ ว น ซึ่ งได้มี ป ระกาศและสื่ อสารให้ พ นั ก งานได้ รั บ ทราบ รวมทั้ง เผยแพร่ ไว้ใ นเว็ ป ไซต์ ข องบริ ษัท ฯ
(www.tmill.co.th)
กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกระดับของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิบตั ิ ตามนโยบาย การกากับดูแล
กิจการที่กาหนด ฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเผยแพร่ ความรู ้ สร้างความเข้าใจ และส่ งเสริ มให้พนักงานทุก
ระดับ ยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ ต ามนโยบายการกากับ ดู แ ลกิ จ การอย่ า งจริ งจัง ต่ อ เนื่ อ ง และสร้ า งให้เ ป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบตั ิงาน
นโยบำยด้ ำนกำรควบคุมภำยใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทางานอย่างมีระบบ มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการประเมิ นและการบริ หารความเสี่ ยงที่ รัดกุมต่ อเนื่ องมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อป้ องกันเหตุ การณ์อนั ไม่พึง
ประสงค์ที่อาจจะสร้างความเสี ยหายให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ และพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู ้สึกร่ วมในอันที่
จะปฏิ บตั ิ งานตามวิธีปฏิ บตั ิ งานที่ เหมาะสม รวมถึงระเบี ยบ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และพร้อมที่ จะให้บริ ษทั ฯ
ประเมินและตรวจสอบการทางานได้ตลอดเวลา โดยบริ ษทั ฯ
มีแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี้
กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารทุกระดับชั้นที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการทางาน
ภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบตั ิงาน โดยมีระบบการควบคุมภายใน
ที่รัดกุมสามารถตรวจสอบได้ และทุกหน่วยงานจะต้องจัดทาคู่มือกาหนดขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานเป็ นบรรทัดฐาน
สาหรับการดาเนินกิจการในส่ วนงานที่อยูใ่ นความดูแลของตน โดยถือปฏิบตั ิตามนโยบายคุณภาพของบริ ษทั ฯ
กาหนดให้แต่ละหน่ วยงานมี การประเมินความเสี่ ยงในงานที่ ตนเองรั บผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลด
ผลกระทบหรื อลดโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ ยงดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ต้องการให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่ วมใน
การประเมินและควบคุมความเสี่ ยงโดยทัว่ กัน เพื่อช่วยป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
ผูต้ รวจสอบภายในรับผิดชอบโดยตรงในเรื่ องการประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตาม
ระบบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและปั จจัย
ความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
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นโยบำยกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกีย่ วโยงกัน หรือกำรได้ มำและจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์ สินของบริษทั ฯ
ในกรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ถือหุน้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุน
ชาระแล้ว) มีรายการที่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิ บตั ิ ตามที่ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
กาหนดไว้ในเรื่ องดังกล่าว ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผูถ้ ือหุ น้ ในการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยว
โยงกันหรื อการได้มาหรื อจาหน่ายไป ซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่
นับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย
นโยบำยควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บน
หลักการที่ว่าการตัดสิ นใจใดๆ ในการดาเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และ
ควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้
เสี ยกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้เสี ยของตนในรายการดังกล่าว
และต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิ นใจ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนั้นๆ
หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิ ดขึ้นที่ มิใช่การดาเนิ นการตามธุ รกิ จ
ปกติหรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป จะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาอนุมตั ิ โดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนาเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ
หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
นโยบำยกำรป้ องกันกำรนำข้ อมูลภำยในไปใช้ ประโยชน์ ของผู้บริหำร
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยัง
ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้ อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
ให้ค วามรู ้ แ ก่ กรรมการรวมทั้ง ผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่ า งๆ เกี่ ย วกับ หน้า ที่ ที่ ต ้องรายงานการถื อครองหลัก ทรั พ ย์ข องตน
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริ ษัท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการและผู ้บ ริ หารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติ หลักทรั พย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่ งสาเนารายงานนี้ ให้แก่บริ ษทั
ฯในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงานที่ เกี่ ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่
เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ก่อนที่
งบการเงิ นหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่ อสาธารณชนเป็ นเวลา 30 วัน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
นโยบำยเกีย่ วกับกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็ นไปตาม
กฎระเบี ยบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยแจ้งผ่านเลขานุการ
บริ ษทั เพื่อการรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกครั้งที่ มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ แก่ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเพื่อให้การปฏิ บตั ิ ตามนโยบายเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บริ ษทั ฯ จะจากัดการเข้าถึ ง
ข้อมูลที่ ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู ้เฉพาะผูเ้ กี่ ยวข้องเท่านั้น โดยจัดระดับความปลอดภัยในที่ ทางานเพื่อ
ป้ องกันการรั่วไหลของข้อมูล และขอให้เจ้าของข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนกาชับผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด
สาหรับการใช้ขอ้ มูลภายในในทางมิชอบดังกล่าวข้างต้น ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกลงโทษทางวินยั และ/ถือ
กฎหมายแล้วแต่กรณี ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ ยวกับการซื้ อขายหุ น้ อย่างน้อย 1
วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้ อขายหลักทรัพย์
นโยบำยกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้กรรมการ กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร รายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เมื่อเริ่ มดารงตาแหน่ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็ นประจาทุกปี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่ วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
แผนกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมปลอดภัย
ปัจจุบนั การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ให้ความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็ นหัวใจสาคัญในการทางานต่อพนักงาน บุคลากร ทุก
ระดับชั้น ซึ่ งทางผูบ้ ริ หารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานจากตัวแทนฝ่ ายต่างๆ รวมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย พร้อมทั้งมอบหมายให้แผนกความปลอดภัย
ควบคุมผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
- นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- การควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน 100%
- เป้ าหมายสถิติความปลอดภัยในการทางาน 1,200 วัน
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นโยบำยควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
บริ ษ ทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จากัด (มหาชน) ยึ ด มัน่ ในปรั ช ญาการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในด้า นพาณิ ช ย์ และ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะธารงรักษาไว้ซ่ ึ งคุณภาพ อาชี วอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครั ด รวมถึ งการบริ หารจัด การ และการใช้ทรั พยากรในทุ กๆ ด้านอย่างเหมาะสม
เพียงพอ และอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อความมัน่ คง ความเจริ ญรุ่ งเรื องของกิ จการ คงไว้ซ่ ึ งศักดิ์ศรี และชื่ อเสี ยง
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การดาเนิ นงานสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมาย ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนว
ทางการดาเนินงานดังนี้
1. ดาเนิ นธุ รกิจเพื่อให้ผลผลิตที่ มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงของลูกค้าด้วยความร่ วมมือร่ วมใจ
ของพนักงาน และผูร้ ับเหมาที่ ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ อาชี วอนามัย
ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และความสามารถของห้องปฏิ บตั ิการทดสอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และข้อกาหนดของบริ ษทั ฯ ที่ได้ทาความตกลงไว้กบั ภายนอกอย่างเคร่ งครัด
2. ผู ้บ ริ ห ารและพนัก งานจะต้อ งยึ ด ถื อ และปฏิ บัติ ง านให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย
ข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
3. พัฒนาระบบบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรให้เป็ นมาตรฐานสากลด้วยระบบการทางานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และบริ การที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุ ด โดยยึดถือความปลอดภัยเป็ นหัวใจในการปฏิบตั ิงาน
4. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้ องกันความสูญเสี ยในรู ปแบบต่างๆ อัน
เนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน ทรัพย์สินสูญหายหรื อเสี ยหาย การละเมิด
ระบบรักษาความปลอดภัย และการปฏิบตั ิงานที่ไม่ถูกวิธี และทาให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ ตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ถือเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานใน
การรายงานอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
5. จัดให้มีแผนควบคุมและป้ องกันเหตุฉุกเฉิ นในพื้นที่ปฏิบตั ิการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิ นและ
สภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรี ยมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉิ นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกล้น
หรื อรั่วไหลของสารเคมีหรื อของเสี ย และมีการเตรี ยมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทาให้การดาเนินธุรกิจ
หยุดชะงักและ/หรื อเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
6. จัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทุกคนเพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่องด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
7. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและเผยแพร่ ขอ้ มูลแก่พนักงาน
ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบตั ิและข้อควรระวังต่างๆ
ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนนาไปยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
8. บริ ษทั ฯ มุ่งส่ งเสริ มและปลูกฝังจิตสานึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่ งแวดล้อมให้เป็ นวิถีในการดาเนินชีวิตประจาวันของพนักงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ ทรัพย์สิน
และสิ่ งแวดล้อม
9. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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โดยตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคม ในการรักษา
สิ่ งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กำรควบคุมไม่ ให้ เกิดอุบัตเิ หตุจำกกำรทำงำนถึงขั้นหยุดงำน 100% ประจำปี 2562
บริ ษทั ฯ ได้มีแผนการดาเนินงานควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน และทา
การเก็บสถิติประจาเดื อน พร้อมทั้งรายงานผลกับผูบ้ ริ หารทราบในที่ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ลงในเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ เป็ นประจาทุกเดือน โดยมีการ
เก็บสถิติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั ิ เหตุจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน 100%หรื อ ควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั ิ เหตุ
จากการทางานถึงขั้นหยุดงานต่อเดือน เท่ากับ 0% สูตรการคานวณ
% การวัดผล =

จานวนครัง้ ของการเกิดอุบตั ิเหตุ

X 100

จานวนวันที่หยุดงานในหนึง่ เดือน

แสดงข้ อมูลกำรเกิดอุบัตเิ หตุจำกกำรทำงำน
100
50

%วัดผล

0
ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิ งหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

จานวนครั้ง

สรุ ป ผลได้ว่ า จ านวนอุ บัติ เ หตุ ใ นการท างาน ในปี 2562 บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จ ากัด
(มหาชน) ไม่ มกี ำรเกิดอุบัติเหตุจากการทางาน ตั้งแต่ มกรำคม – ธันวำคม โดยคิดเป็ น % วัดผล เท่ ำกับ 0%
อันเป็ นผลมาจากการด าเนิ นงานตามระบบการบริ หารจัด การความปลอดภัยในการทางานอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ ง
คณะกรรมการความปลอดภัยได้ร่วมกันประชุม ปรึ กษา วิเคราะห์ในการจัดทาแผนการป้ องกันอันตรายในทุกๆ
เดือน โดยมีเป้ าหมายให้อุบตั ิเหตุในการทางานเป็ นศูนย์ เช่น จัดกิจกรรม Safety & Energy Day จัดแนวทางทาง
ดาเนิ นงานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต จัดทาการตรวจ สารวจพื้นที่ในการปฏิบตั ิ งาน และการฝึ กอบรม
ด้านความปลอดภัยอยูเ่ ป็ นประจา และมีการจัดเก็บสถิติเป็ นประจาทุกเดือน ดังตางรางต่อไปนี้
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1. ตำรำงบันทึกชั่วโมงกำรทำงำนปกติ
ชื่อสถานประกอบกิจการ : บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

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

1-31 ม.ค. 62
1-28 ก.พ. 62
1-31 มี.ค. 62
1-30 เม.ย. 62
1-31 พ.ค. 62
1-30 มิ.ย. 62
1-31 ก.ค. 62
1-31 ส.ค. 62
1-30 ก.ย. 62
1-31 ต.ค. 62
1-30 พ.ย. 62
1-31 ธ.ค. 62

จำนวนวันทำงำน
ต่ อเดือน
26
21
26
22
25
25
25
26
25
26
26
24

จำนวนชั่วโมงกำรทำงำน จำนวนลูกจ้ ำง จำนวนชั่วโมงกำรทำงำน
ต่ อวัน
ต่ อเดือน
ต่ อเดือน
8
124
25,792
8
122
20,496
8
125
26,000
8
126
22,176
8
127
25,400
8
125
25,000
8
125
25,000
8
128
26,624
8
131
26,200
8
128
26,624
8
128
26,624
8
128
24,576
รวมชั่วโมงกำรทำงำนปกติ
300,512

2.ตำรำงรวบรวมสถิติ วิเครำะห์ ข้อมูล จัดทำรำยงำน และข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับกำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่ วย
หรือกำรเกิดเหตุเดือดร้ อนรำคำญอันเนื่องจำกกำรทำงำนของลูกจ้ ำง
สรุ ปสถิตกิ ำรประสบอันตรำยระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562
เดือน

จำนวนลูกจ้ ำง
ทั้งหมด (คน)

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

124
122
125
126
127
125
125
128
131
128
128
128
รวม
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รวม

ตำย

-

-

จำนวนลูกจ้ ำงที่ประสบอันตรำย (คน)
สู ญเสี ย
หยุดงำน หยุดงำนไม่
ทุพพลภำพ
อวัยวะ
เกิน 3 วัน เกิน 3 วัน
บำงส่ วน
-

ไม่ หยุด
งำน
-
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3.ตำรำงแสดงจำนวนลูกจ้ ำงที่ประสบอันตรำย จำแนกตำมสิ่ งที่ทำให้ ประสบอันตรำยและควำมร้ ำยแรง
ระหว่ ำงเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562
สิ่ งที่ทำให้ ประสบอันตรำย

รวม

ตำย

ทุพพลภำพ

1. เครื่ องมือ
2. เครื่ องจักร
3. อาคารหรื อสิ่ งก่อสร้าง
4. วัตถุหรื อสิ่ งของ
5. ท่าทางทางาน/การยกของ
6. ยานพาหนะ
7. วัตถุระเบิด (ยกเว้นก๊าซ)
8. ก๊าซ
9. หม้อไอน้ าและถังความดัน
10. ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
11. สิ่ งมีพิษ สารเคมี
12. สภาพแวดล้อมการทางาน
13. ภัยธรรมชาติ
14. เชื้อโรค
15. คนหรื อสัตว์
16. อื่นๆ
รวม

-

-

-

สู ญเสี ยอวัยวะ หยุดงำนเกิน หยุดงำนไม่
บำงส่ วน
3 วัน
เกิน 3 วัน
-

ไม่ หยุดงำน
-
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4.ตำรำงแสดงจำนวนลูกจ้ ำงที่ประสบอันตรำย จำแนกตำมลักษณะกำรประสบอันตรำยและควำมร้ ำยแรง
ระหว่ ำงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562
สิ่ งที่ทำให้ ประสบอันตรำย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตกจากที่สูง
หกล้ม ลื่นล้ม
อาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างพังทับ
วัตถุหรื อสิ่ งของพังทลาย หล่นทับ
วัตถุหรื อสิ่ งของกระแทกหรื อชน
วัตถุหรื อสิ่ งของหนีบดึง
วัตถุหรื อสิ่ งของตัด/บาด/ทิ่ม/แทง
วัตถุ/สิ่ งของ/เคมี กระเด็นเข้าตา
ประสบอันตรายจากการยกหรื อ
เคลื่อนย้ายของหนัก
10. ประสบอันตรายจากท่าทางการทางาน
11. อุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ
12. วัตถุหรื อสิ่ งของระเบิด
13. ไฟฟ้ าช๊อต
14. ผลจากความร้อยสู ง/สัมผัสความร้อน
15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น
16. สัมผัสสิ่ งมีพิษ สารเคมี
17. อันตรายจากรังสี
18. อันตรายจากแสง
19. ถูกทาร้ายร่ างกาย
20. ถูกสัตว์ทาร้าย
21. โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรื อสภาพ
ของงานหรื อเนื่องจากการทางาน
22. ภัยพิบตั ิ
23. เหตุการณ์ก่อความไม่สงบ
24. อื่นๆ
รวม
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-

-

-

สู ญเสี ย
อวัยวะ
บำงส่ วน
-

-

-

-

-

-

-

-

รวม ตำย ทุพพลภำพ

หยุดงำน หยุดงำนไม่ ไม่ หยุด
เกิน 3 วัน เกิน 3 วัน งำน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5. จำนวนลูกจ้ ำงที่ประสบอันตรำย จำแนกตำมส่ วนของร่ ำงกำยที่ประสบอันตรำยและควำมร้ ำยแรง
ระหว่ ำงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562
สู ญเสี ยอวัยวะ หยุดงำนเกิน หยุดงำนไม่
ไม่ หยุดงำน
บำงส่ วน
3 วัน
เกิน 3 วัน
-

สิ่ งที่ทำให้ ประสบอันตรำย

รวม

ตำย

ทุพพลภำพ

1. ศีรษะ
2. ตา
3. จมูก
4. หู
5. ปาก ฟัน ขากรรไกร ช่องปากฯ
6. ใบหน้า
7. คอ
8. หลัง
9. กระดูกซี่โครง/กระดูกชายโครง/
ลาตัว
10. อกและอวัยวะภายในช่องอก
11. กระดูกเชิงกราน ท้องและอวัยวะ
ในช่องท้อง
12. อวัยวะเพศ
13. บ่า/ไหล่/สะบัก/รักแร้
14. แขน/ศอก/ข้อศอก/
15. ข้อมือ
16. มือ
17. นิ้วหัวแม่มือ
18. นิ้วมือ
19. เอว
20. สะโพก ก้น
21. ขา/หน้าแข้ง/น่อง/เข่า/หัวเข่า
22. ข้อเท้า/ตาตุ่ม
23. เท้า/ส้นเท้า/ง่ามนิ้วเท้า
24. นิ้วเท้า
25. บาดเจ็บหลายส่ วน บาดเจ็บตาม
ร่ างกาย
26. ระบบหมุนเวียนโลหิ ต
27. อื่นๆ (ไม่สามารถระบุอวัยวะได้)
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6. เป้ำหมำยสถิติควำมปลอดภัยในกำรทำงำน 1,200 วัน
จากการดาเนินงานที่ผา่ นมา ได้มีการเก็บสถิติความปลอดภัยอยูต่ ลอดเวลา พร้อมทั้งลงบันทึกประจาวันอย่าง
สม่าเสมอ จนกระทัง่ ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เป้ าหมายสถิติความปลอดภัยครบ 900 วัน ทางคณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ (คปอ.) จึงได้จดั กิจกรรมร่ วมกันเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลอง และแทนคาขอบคุณให้กบั พนักงาน
บุคลากรทุกระดับชั้น ที่ได้ให้ความร่ วมมือ ความตระหนัก และสร้างจิตสานึกที่ดีในด้านความปลอดภัยจนทา
ให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ทางานมาแล้ว 995 วัน เป้ าหมาย 1,200 วัน

• รู ปภาพการจัดกิจกรรมเป้ าหมายสถิติความปลอดภัยครบ 900 วัน ในวันที่ 27 กันยายน 2562
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1. กิจกรรมด้ ำนควำมปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อม
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ เล็งเห็นความปลอดภัยในการทางานของพนักงานทุกระดับ ถือเป็ นหัวใจสาคัญที่สุดในการปฏิบตั ิงาน
จึงได้มีกำรจัดกำรบริหำรงำนด้ ำนควำมปลอดภัย โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดต่างๆ ดังนี้
Safety & Energy Day 2019 ในวันที่ 6 กรกฎำคม 2562

แนวคิด (Concept)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มีนโยบายส่ งเสริ มในด้านความปลอดภัยให้เป็ นศูนย์และการอนุรักษ์
พลังงาน โดยกาหนดให้พนักงานทุกระดับ มีส่วนร่ วมในตอบสนองต่อนโยบายที่บริ ษทั ฯกาหนด เพื่อมุ่งสู่
เป้ าหมายการดาเนินงานร่ วมกัน จึงได้จดั กิจกรรมส่ งเสริ มให้กบั พนักงานได้มีจิตสานึ กด้านความปลอดภัยและ
อนุรักษ์พลังงาน

วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีข้ นั ตอนในการลดอุบตั ิเหตุ
เพื่อสร้างจิตสานึ กที่ดีให้กบั พนักงาน
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่ งเสริ มความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อถ่ายทอดความรู ้และความตั้งใจของผูบ้ ริ หารที่ให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
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ขั้นตอนดำเนินงำน (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
5.ตัดสิ นผลการประกวดคาขวัญโดยคณะกรรมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
6.จัดกิจกรรมให้พนักงานเข้าร่ วมในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผชู ้ นะเลิศการประกวดคาขวัญ
ประเมินผลกิจกรรม
1.พนักงานมากกว่าร้อยละ 98 เข้าร่ วมกิจกรรม
2.พนักงานมากกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
3.พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะ จิตสานึ กด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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•ภำพกิจกรรม Safety & Energy Day 2019 ในวันที่ 6 กรกฎำคม 2562
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2. ซ้ อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 โดย
ได้มีการจาลองเหตุการณ์ฉุกเฉิ น วิทยากรฝึ กซ้อมผูช้ านาญการ จากหน่ วยงานราชการเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิง
พราย มีรายละเอียดดังนี้
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**ภำพกิจกรรม ซ้ อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 บริ ษทั ฯ
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3. กิจกรรมกำรอบรมปฐมพยำบำล (First Aid) และกำรกู้ชีพขั้นพืน้ ฐำน (Basic Life Support)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยให้กบั พนักงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล (First Aid) และการกูช้ ี พขั้นพื้นฐาน (Basic
Life Support) เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นและให้ความสาคัญ และเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งกับพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อ
นาไปช่ วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน บุคคลอื่นๆ ที่ ได้รับบาดเจ็บในระหว่างทาง หรื อครอบครัว ให้พน้ จากอันตรายก่อน
นาส่ งโรงพยาบาลอย่างถูกวิธี เช่ น การกระตุน้ หัวใจ การผายปอด การหามเลือด การปฐมพยาบาลบาดแผลทุกชนิ ด
การช่ ว ยผูป้ ่ วยช็ อต หมดสติ จากสาเหตุ ต่ า งๆ การได้รั บสารพิ ษ กระดู ก หัก ภาวะฉุ กเฉิ นทางจิ ต ตลอดจนการ
เคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บส่ งโรงพยาบาล ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์แก่พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน
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แผนกำรดำเนินงำนด้ ำนระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีความตระหนักและให้ความสาคัญกับการคานึ งถึงผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมใน
กระบวนการผลิตสิ นค้า จึ งมี การออกแบบอาคารโรงงาน สายงานการผลิ ต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตสิ นค้าที่ทนั สมัยประกอบกับการกระบวนการผลิตสิ นค้าเป็ นระบบปิ ด ดังนั้น ตลอดสายงาน
การผลิตสิ นค้าจึ งไม่เกิ ดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม และไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนในด้านสิ่ งแวดล้อม นอกจากนั้นใน
กระบวนการผลิตสิ นค้า ยังไม่ก่อให้เกิดของเสี ยจากกระบวนการผลิต
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับปั ญหามลพิษทางเสี ยงที่ เกิ ดขึ้นจากกิ จกรรมการผลิตที่มีผลการะ
ทบต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของชาวชุมชน จึงได้ก่อสร้างผนังกาแพงลดเสี ยงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็ นตัวช่วย
ในการลดระดับความดังของเสี ยงที่ เกิดจากการทากิจกรรมการผลิตของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมการผลิต
สามารถเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตของชาวชุมชนได้ ซึ่ งผลจากการก่อสร้างผนังลดเสี ยง ทางบริ ษทั ฯ ได้
มีการวัดผลค่าของเสี ยงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตเป็ นประจาทุกปี โดยจัดจ้างบริ ษทั ฯ เอกชนที่มีความน่าเชื่ อถือ
และเป็ นหน่วยงานที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมระดับของเสี ยง
จากกิจกรรมการผลิตไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกาหนด และเพื่อเป็ นการเตรี ยมการแก้ไข
ป้ องกันปั ญหาเสี ยงที่ เกิ ดจากกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางฝุ่ นที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบาท์ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของชาวชุมชนด้านหลัง
ไซโลเฟส 2 โดยมีความเป็ นห่วงถึงสุ ขภาพระบบทางเดินหายใจของพนักงานและชาวชุมชน จึงได้จดั สร้างแผง
กั้นฝุ่ น เพื่ อ มุ่ งเน้นให้เ ป็ นตัวป้ องกันฝุ่ นละอองที่ เกิ ด จากการรั บข้า วเรื อ เบาท์ให้เ จื อจางลดลง และเพื่ อให้
กิจกรรมการรับข้าวเรื อเบาท์เป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตของชาวชุมชนได้ ทั้งนี้ ผลจากการจัดสร้างแผงกั้น
ฝุ่ นละออง ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศที่เกิ ดจากการรับข้าวเรื อเบาท์เป็ นประจา
ทุกปี โดยจัดจ้างบริ ษทั ฯเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็ นหน่วยงานที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เช่นกัน และมีการตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่ นละอองที่สภาพหน้างานจริ ง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็ น
การเฝ้ าระวังและควบคุมไม่ให้กิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบาท์ของบริ ษทั ฯ มีความเข้มข้นของฝุ่ นละอองใน
บรรยากาศ
เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกาหนด เพื่อการบริ หารจัดการ ดูแล และปกป้ องด้านสิ่ งแวดล้อมอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ ได้นาหลักการพื้นฐานในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยกาหนดเป้ าหมายและสิ่ งที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมายมาใช้ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
นโยบำยด้ ำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นาระดับประเทศ มุ่งมัน่ ในการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีให้มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและส่ งมอบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว ตรงต่อเวลา เพื่อให้
เป็ นที่พึงพอใจอย่างสูงสุ ดของลูกค้า อีกทั้งการผลิตสิ นค้าจะต้องมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ
น้อยที่สุด บริ ษทั ฯจึงกาหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกระดับใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการปกป้ องสิ่ งแวดล้อมและการป้ องกันมลพิ ษ ให้ได้ต ามเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด เพื่ อ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด พันธกรณี ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ที่ได้ทา
ความตกลงไว้อย่างเคร่ งครัด
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บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ สร้างจิตสานึกของพนักงาน ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มพูน
ความรู ้ ความเข้าใจด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานตามนโยบายตลอดไป
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการปรับปรุ งและพัฒนาระบบงานด้านสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ สื่ อสารนโยบายสิ่ งแวดล้อมให้กบั พนักงาน สาธารณะชน และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
หรื อผูท้ ี่สนใจทราบถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน ตั้งแต่วนั ที่ 17 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป

โครงกำรด้ ำนควำมรับผิดชอบต่ อสั งคมทีส่ ำคัญในปี 2562

ด้ ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการดาเนินการผลิตที่เป็ นเลิศ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตอย่างต่อเนื่ อง และ
มี เสถี ยรภาพ รวมถึ งการบริ หารจัดการต้นทุ นการผลิ ต ตลอดจนการวางแผนการผลิ ตที่ มีความยืดหยุ่นสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาด คานึงถึงความปลอดภัยและอาชี วอนามัย สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมโดยรอบ
รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่ งเป็ นปัจจัยที่สาคัญของการปฏิบตั ิงานให้กบั พนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการพลังงาน โดยการดาเนิ น “โครงการประหยัดพลังงานและการลดค่าปริ มาณการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจก” โดยมีเป้ าหมาย “บรรเทาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ลดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ” เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
บริ ษทั ฯ ตระหนักดี กว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นต้นทุนสาคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จและพัฒนาสังคม บริ ษทั ฯจึ งไม่หยุดนิ่ งในการประเมิ น และปรับปรุ งต่อยอด และพัฒนาการ
ด าเนิ นงานเพื่ อ ใช้ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่อ ย่ า งจ ากัด ให้เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยร่ ว มมื อ กัน ทั้งองค์ก ร เพื่ อ ยกระดับ
อุตสาหกรรมและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน โดยมีคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน คณะทางานด้าน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีผบู ้ ริ หารสูงสุ ดเป็ นประธานคณะทางาน ทาหน้าที่กากับดูแลและบริ หารงานตามนโยบาย
มาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ คือการลดใช้ทรัพยากรไฟฟ้ าควบคู่ไปกับการบรรเทามลภาวะโลก
ร้อนหรื อการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ด้ ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
เป้ ำหมำยปี 2562
ดาเนิ นมาตรการลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าในปี 2562 โดยคิ ดเป็ นร้ อยละที่ ลดลงของพลังงานไฟฟ้ าในปี 2561
เท่ากับ 2.00% เพื่อเป็ นการประหยัด อนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งลดค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตามการ
ลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าที่ใช้จริ ง โดยการปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด เช่ น การลดจุ ด รั่ วไหลของระบบอัด อากาศ 41 จุ ด และการติ ด ตั้งระบบควบคุ มปั้ มลมอัต โนมัติ (ES
control)] ลดแรงดัน เดิม 8.5 Bar เป็ น 7.5 Bar
ผลกำรดำเนินงำน
บริ ษทั ฯสามารถลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า โดยคิดเป็ นร้อยละที่ลดลงของปริ มาณพลังงานปี 2562 ที่ใช้เดิม 2.00%
โดยลดควบคู่ไปกับการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก อันเนื่องมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่ องในการดาเนิ นโครงการ
ลดใช้พลังงานไฟฟ้ าในบริ ษทั ฯ โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตำรำงแสดงข้ อมูลกำรประหยัดพลังงำนและกำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจกในปี 2559 - 2562

7.42%

กำรปล่ อยก๊ำซ
เรือนกระจก
(TonCO2e)
411.88

ค่ ำกำรลดปล่ อยก๊ ำซ
เรือนกระจก
(TonCO2e)
336.15

2.04%

2.67%

406.65

131.82

209,598.00

2.50%

2.50%

508.82

145.31

182,375.92

2.00%

2.07%

530.95

126.44

ปี

พลังงำนไฟฟ้ ำที่ใช้
(kw/hr.)

ค่ ำพลังงำนที่ลดได้
(kw/hr.)

เป้ำหมำย
ที่ต้งั ไว้

เป้ำหมำย
ที่ทำได้

2559

8,491,000

577,483.64

2.00%

2560

8,383,000

226,459.44

2561

8,807,000

2562

9,190,000

*ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานพลังงานประจาปี 2559 – 2562

ตำรำงแสดงข้ อมูลกำรลดก๊ ำซเรือนกระจกจำกมำตรกำรลดใช้ พลังงำน ประจำปี 2562
เป้ำหมำยร้ อยละที่
เป้ำหมำยผลร้ อยละที่ กิโลวัตต์ /ปี ค่ ำแฟคเตอร์ (EF) ค่ ำกำรลดปล่ อย
ลดลง
ก๊ำซเรือนกระจก
ที่ประหยัดได้
เกิดขึน้ จริง
มำตรกำรลดพลังงำนปี 2562
ของปริมำณพลังงำน
(kgCO2e/หน่ วย)
ปี 2562
(kg.CO2e)
(kW/hr)
ปี 2562
1. ลดรอยรั่วของระบบอัดอากาศ
48,853.07
0.6933
0.50
0.55
33,869.83
ทั้งระบบ 41 จุด
2.การติดตั้งระบบควบคุมปั้ มลม
133,522.85
0.6933
1.50
1.52
92,571.39
อัตโนมัติ(ES control)]ลดแรงดัน
เดิม8.5Barเป็ น7.5Bar
0.6933
182,375.92
รวม
2.00
2.07
126,441.22

151

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ผลเปรียบเทียบงำนกำรจัดกำรด้ ำนกำรอนุรักษ์ พลังงำน ปี 2562
ผลการเปรี ยบเทียบเป็ นหน่วยพลังงานของปี 2562 ที่ประหยัดได้เทียบกับการใช้พลังงาน ปี 2561
การใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมปี 2561 8,807,000 kWh/ปี
การใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมปี 2562 9,190,000 kWh/ปี รวม 2 ปี 17,997,000 kWh
ผลกำรลดกำรใช้ พลังงำนไฟฟ้ ำ รวมทั้ง 2 มำตรกำรลดพลังงำน
สามารถประหยัดได้ 182,375.92 kWh/ปี คิดเป็ นเงินได้ 679,771.15 บาท/ปี
(ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาท/kW) คิดเป็ นร้อยละ 2.07 ได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ร้อยละ 2.00
สรุ ปผลงำนกำรจัดกำรด้ ำนกำรอนุรักษ์ พลังงำน ปี 2562
สรุ ปผลที่ผลิตได้ จริงตำมกำลังกำรผลิต
การใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมปี 2561 8,807,000 kWh/ปี
การใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมปี 2562 9,190,000 kWh/ปี รวม 2 ปี 17,997,000 kWh
ผลกำรลดกำรใช้ พลังงำนไฟฟ้ ำ รวมทั้ง 2 มำตรกำรลดพลังงำน
สามารถประหยัดไฟฟ้ าได้ 182,375.92 kWh/ปี คิดเป็ นเงินได้ 679,771.15 บาท/ปี
(ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาท/kW) คิดเป็ นร้อยละ 2.07 ได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ร้อยละ 2.00
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เป้ ำหมำยปี 2563 ของส่ วนงำนวิศวกรรม
ดาเนิ นมาตรการลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าในปี 2563 เท่ ากับ 2.00% เพื่ อลดค่ าปริ มาณการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตามการลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าที่ใช้จริ ง โดยการปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ าให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เช่ น การลดจุดรั่วไหลของระบบอัดอากาศ และการติ ดตั้งมอเตอร์
ประสิ ทธิ ภาพสูง เป็ นต้น
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ด้ ำนกำรพัฒนำสิ่ งแวดล้อม
แผนกำรดำเนินงำนด้ ำนระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษ ัท ฯ มี ค วามตระหนักและให้ค วามส าคัญ กับ การค านึ งถึ งผลกระทบด้า นสิ่ ง แวดล้อ มใน
กระบวนการผลิตสิ นค้า จึงมีการออกแบบอาคารโรงงาน สายงานการผลิต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตสิ นค้าที่ทนั สมัยประกอบกับการกระบวนการผลิตสิ นค้าเป็ นระบบปิ ด ดังนั้น ตลอดสายงานการผลิตสิ นค้า
จึ งไม่เกิ ดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม และไม่มีขอ้ ร้ องเรี ยนในด้านสิ่ งแวดล้อม นอกจากนั้นในกระบวนการผลิ ต
สิ นค้า ยังไม่ก่อให้เกิดของเสี ยจากกระบวนการผลิต
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับปัญหามลพิษทางเสี ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตที่มีผลการะทบต่อ
การดาเนิ นชี วิตประจาวันของชาวชุมชน จึ งได้ก่อสร้างผนังกาแพงลดเสี ยงขึ้ น โดยมุ่งเน้นให้เป็ นตัวช่ วยในการลด
ระดับความดังของเสี ยงที่ เกิ ดจากการทากิ จกรรมการผลิ ตของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นชี วิตของชาวชุมชนได้ ซึ่ งผลจากการก่อสร้างผนังลดเสี ยง ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวัดผลค่า
ของเสี ยงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตเป็ นประจาทุกปี โดยจัดจ้างบริ ษทั เอกชนที่มีความน่าเชื่ อถือและเป็ นหน่วยงานที่
ขึ้ นทะเบี ยนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่ อเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุ มระดับของเสี ยงจากกิ จกรรมการผลิ ต
ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่ กฎหมายควบคุมมลพิษกาหนด และเพื่อเป็ นการเตรี ยมการแก้ไขป้ องกันปั ญหาเสี ยงที่ เกิ ด
จากกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางฝุ่ นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการการรับ
ข้าวเรื อเบาท์ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของชาวชุมชนด้านหลังไซโลเฟส 2 โดยมีความเป็ นห่ วงถึง
สุ ขภาพระบบทางเดินหายใจของพนักงานและชาวชุมชน จึงได้จดั สร้างแผงกั้นฝุ่ น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็ นตัวป้ องกันฝุ่ น
ละอองที่เกิดจากการรับข้าวเรื อเบาท์ให้เจือจางลดลง และเพื่อให้กิจกรรมการรับข้าวเรื อเบาท์เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ดาเนินชีวิตของชาวชุมชนได้ ทั้งนี้ผลจากการจัดสร้างแผงกั้นฝุ่ นละออง ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง
ในบรรยากาศที่ เกิ ดจากการรับข้าวเรื อเบาท์เป็ นประจาทุกปี โดยจัดจ้างบริ ษทั เอกชนที่ มีความน่ าเชื่ อถื อและเป็ น
หน่ วยงานที่ ข้ ึ นทะเบี ยนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่ นกัน และมีการตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่ นละอองที่
สภาพหน้างานจริ ง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมไม่ให้กิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบาท์
ของบริ ษทั ฯ มีความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศ
เกิ นค่ามาตรฐานที่ กฎหมายควบคุมมลพิษกาหนด เพื่อการบริ หารจัดการ ดูแล และปกป้ องด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ ได้นาหลักการพื้ นฐานในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยกาหนดเป้ าหมายและสิ่ งที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมายมาใช้ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
นโยบำยด้ ำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นาระดับประเทศ มุ่งมัน่ ในการ
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้ งสาลีให้มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและส่ งมอบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว ตรงต่อ
เวลา เพื่อให้เป็ นที่พึงพอใจอย่างสู งสุ ดของลูกค้า อีกทั้งการผลิตสิ นค้าจะต้องมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน
โดยรอบน้อยที่สุด บริ ษทั ฯจึงกาหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกระดับใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการปกป้ องสิ่ งแวดล้อมและการป้ องกันมลพิษ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด เพื่อ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
2. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด พันธกรณี ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ที่ได้ทาความตกลงไว้
อย่างเคร่ งครัด
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3. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ สร้างจิตสานึกของพนักงาน ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ้
ความเข้าใจด้า นสิ่ งแวดล้อมของพนักงานตามนโยบายตลอดไป บริ ษ ทั ฯ จะด าเนิ นการปรั บปรุ งและพัฒ นา
ระบบงานด้านสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
4. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการปรับปรุ งและพัฒนาระบบงานด้านสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
และยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ สื่ อสารนโยบายสิ่ งแวดล้อมให้กบั พนักงาน สาธารณะชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ หรื อผูท้ ี่สนใจทราบถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน ตั้งแต่วนั ที่ 17 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป

2. โครงกำรด้ ำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จากัด (มหาชน) ได้มีการตระหนักถึ งมลภาวะทางด้านสิ่ งแวดล้อม ทั้งในด้านการใช้
ทรัพยากร และมลพิษที่อาจส่ งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง สภาพแวดล้อมภายนอกบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ให้มีแผนการ
ดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมไว้ดงั ต่อไปนี้

กำรควบคุมคุณภำพอำกำศ
บริ ษ ัท ฯ ได้ต ระหนักถึ งปั ญ หามลพิ ษ ทางฝุ่ นที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกิ จกรรมการการรั บ ข้า วเรื อ เบาท์ข องบริ ษทั ฯ ที่ มี
ผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของชาวชุมชนด้านหลังไซโล เฟส 2 โดยมีความเป็ นห่ วงถึงสุ ขภาพระบบ
ทางเดินหายใจของพนักงานและชาวชุมชน จึงได้จดั สร้างแผงกั้นฝุ่ น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็ นตัวป้ องกันฝุ่ นละอองที่เกิด
จากการรับข้าวเรื อเบาท์ของบริ ษทั ฯ ให้เจือจางลดลง และเพื่อให้กิจกรรมการรับข้าวเรื อเบาท์ของบริ ษทั ฯ เป็ นส่ วน
หนึ่งของการดาเนินชีวิตของชาวชุมชนได้
ผลจากการจัดสร้างแผงกั้นฝุ่ นละออง ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง
ในบรรยากาศที่ เ กิ ด จากการรั บ ข้า วเรื อ เบาท์เ ป็ นประจาทุ กปี โดยบริ ษ ัทเอกชนที่ มีค วามน่ า เชื่ อถื อ และเป็ น
หน่วยงานที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีการตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่ นละอองที่สภาพหน้า
งานจริ ง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมไม่ให้กิจกรรมการการรับข้าวเรื อเบาท์ของบริ ษทั
ฯ มีความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในบรรยากาศเกิ นค่ามาตรฐานที่ กฎหมายควบคุมมลพิษกาหนด เพื่อการบริ หาร
จัดการ ดูแล และปกป้ องด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากกระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านฝุ่ น ซึ่ งมาจากกิจกรรมการรับข้าวของเรื อ
เบาท์ โดยผ่านการตักข้าวเข้าสู่ สายพานลาเลียง หรื อกระบวนการผลิตในโรงงาน บริ ษทั ฯ จึงได้ดาเนิ นการจัดการ
ปัญหาเรื่ องฝุ่ นตามประเภทของแหล่งที่มา โดยมีมาตรการบรรเทาฝุ่ นที่สาคัญ ดังนี้
• จัดทาโครงแสลนป้ องกันฝุ่ นช่วงรับข้าว เพื่อป้ องกันและเป็ นกาแพงกั้นฝุ่ นไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ขา้ งเคียง
• ตรวจสอบรอยรั่ว จุดรั่วของฝุ่ น ตามสายพานลาเลียง รวมถึงสถานที่จดั เก็บวัตถุดิบ
• ตรวจติดตามและตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป
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จากการติ ด ตามตรวจสอบฝุ่ นละอองรวม เฉลี่ ย 24 ชั่วโมง เป็ นการเก็บตัวอย่า งฝุ่ นที่ มี
อนุภาคไม่เกิน 100 ไมครอน ด้วยวิธี Gravimetric ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติฉบับที่
10 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 71ง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ด้วยเครื่ อง High-Volume
Air Sampler ทาการเก็บตัวอย่างในภาคสนามแล้วนาตัวอย่างไปวิเคราะห์ดว้ ยห้องปฏิบตั ิ การเอกชนที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกาหนด โดยการดาเนิ นงานทุกขั้นตอนได้รับการ
รับรอง มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) ซึ่ งได้ผลตรวจวัดตามตารางดังต่อไปนี้

ตำรำงผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทั่วไป
ดัชนีทตี่ รวจวัด

หน่ วยวัด

ฝุ่ นละอองรวม (TSP)

มก./ลบ.ม.

ผลกำรตรวจวัด
ปี 2560
0.090

ปี 2561
0.113

ปี 2562
0.096

มำตรฐำน
≤ 0.33

*ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
*เอกสารอ้ างอิงเล่ มรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ประจาปี 2560-2562
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ฝุ่นละอองรวม (TSP)
2562

0.096

2561
2560

2560

0.113

2561

0.090
0.000

0.100

2562
0.200

0.300

0.400

สรุ ปผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป พบว่า มีค่าความเข้มฝุ่ นละอองรวม
(Total Suspended Particulate : TSP) ในปี 2560 เท่ากับ 0.090 มก./ลบ.ม. ปี 2561 เท่ากับ 0.113 มก./ลบ.ม.
และปี 2562 เท่ากับ 0.096 มก./ลบ.ม. ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน เมื่อเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป (น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.33 มก./ลบ.ม.)

• รู ปภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป

กำรควบคุมเสี ยงรบกวน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางเสี ยงที่ เกิ ดขึ้ น
จากกิ จกรรมการผลิ ต ของ บริ ษทั ฯ ที่ มีผลการะทบต่ อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของชาวชุ มชน จึ งได้
ก่อสร้างผนังกาแพงกันเสี ยงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็ น ตัวช่วยในการลดระดับความดังของเสี ยงที่เกิดจากการทา
กิจกรรมการผลิตของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นชี วิตของ
ชาวชุ มชนได้ ซึ่ งผลจากการก่อสร้างผนังลดเสี ยง ทางบริ ษทั ฯได้มีการวัดผลค่ าของเสี ยงทัว่ ไปและเสี ยง
รบกวนที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตเป็ นประจาทุกปี
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โดยบริ ษทั เอกชนที่มีความน่าเชื่ อถือ และเป็ นหน่ วยงานที่ ข้ ึนทะเบี ยนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมระดับของเสี ยงจากกิ จกรรมการผลิต ไม่ให้เกิ นค่ามาตรฐานที่ กฎหมายควบคุม
มลพิ ษกาหนด และเพื่ อเป็ นการเตรี ยมการแก้ไขป้ องกันปั ญหาเสี ยงที่ เกิ ดจากกิ จกรรมการผลิ ตที่ จะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคต โดยมีการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1.1 มาตรการจัดทาผนังกั้นเสี ยง เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางเสี ยงที่แหล่งกาเนิด
1.2 การเฝ้ าระวังตรวจติดตามและตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไปและระดับเสี ยงรบกวน

• รู ปภาพแสดงผนังกาแพงลดเสียง

จากการดาเนิ นงานติดตามตรวจวัดค่าระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (LAeq24 hour) โดยใช้
มาตรระดับเสี ยงชนิ ด Integrated Sound Level Meter ยี่หอ้ Rion รุ่ น NL-21 หรื อ NL-42 เป็ นมาตรระดับเสี ยง
Class 2 ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล IEC 61672 มีความเที่ยงตรงสู ง และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการ
ติดตามตรวจสอบอยู่ในช่วง ± 0.5 dB(A) ขณะตรวจวัดมี Wind Screen ติดที่หัว Microphone เพื่อป้ องกัน
และกำบังลมที่เป็ นปัจจัยให้ เกิดควำมคลำดเคลือ่ น โดยติดตั้งมำตรระดับเสี ยงบนขำตั้งให้ ไมโครโฟนอยู่สูงจำก
พืน้ 1.2-1.5 เมตร โดยทำกำรติดตำมตรวจสอบระดับเสี ยงในช่ วงที่เกิดกำรรบกวน บริ เวณที่ติดตั้งมำตรระดับ
เสี ยงในช่ วงเวลำ 1 ชั่วโมง ระหว่ ำงเวลำ 06:00 – 22:00 น. และในช่ วงเวลำ 5 นำที ระหว่ ำง 22:00 – 06:00 น.
แล้ ววัดระดับเสี ยงพืน้ ฐำน (Background) ในขณะที่ไม่ มีจำกแหล่ งกำเนิดไม่ น้อยกว่ ำ 5 นำที บันทึกค่ ำ LA90
จำกนั้นนำผลที่ได้ มำคำนวณระดับกำรรบกวนตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชำติ
ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)ซึ่ งได้ผลตรวจวัดตามตารางดังต่อไปนี้

158

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ตำรำงผลกำรตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไป
ผลกำรตรวจวัด

ดัชนีท้ ตี่ รวจวัด

มำตรฐำน

Leq 24
hrs.

Lmax

Leq 24
hrs.

Lmax

Leq 24
hrs.

Lmax

ปี 2562

Lmax

ระดับเสียงโดยทัว่ ไป

ปี 2561

Leq 24
hrs.

ปี 2560

58.8

91.25

56.5

81.2

59.8

87.4

≤ 70

≤ 115

*ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดค่ าระดับเสี ยงการรบกวนและระดับเสี ยงที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
*เอกสารอ้ างอิงเล่ มรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ประจาปี 2560-2562

ระดับเสียงทั่วไป

2562

Lmax

2561

Leq 24 hrs.

2560
0

20

40

60

80

100

120

สรุ ปผลกำรตรวจวัดระดับเสี ยงทั่วไป
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไป พบว่า ในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลังที่ ตรวจวัดระดับเสี ยงดังเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
และระดับเสี ยงดังสู งสุ ดอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดค่า
ระดับเสี ยงการรบกวนและระดับเสี ยงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตำรำงผลกำรตรวจวัดระดับเสี ยงรบกวน
ระดับเสียงรบกวน

2562

กลางคืน

2561

กลางวัน

2560

0

2

4

6

8

10
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สรุ ปผลกำรตรวจวัดระดับเสี ยงรบกวน
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงทัว่ ไป พบว่า ในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลังที่ตรวจวัดมีค่าการรบกวนของเสี ยงอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานกาหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดค่าระดับเสี ยงการรบกวนและระดับเสี ยงที่เกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่ งกาหนดให้ค่าการรบกวนของเสี ยงต่ากว่า 10 เดซิ เบล (เอ)

• รู ปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงทัว่ ไปและระดับเสียงรบกวน
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กำรจัดกำรขยะ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปั ญหามลภาวะของการจัดการขยะของเสี ย ที่เกิดขึ้น
การกระประกอบกิจการของบริ ษทั ฯ ว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่ตอ้ งให้ความสาคัญ เช่นเดียวกับ
ปัญหาอื่นๆ ทางผูบ้ ริ หารจึงได้กาหนดนโยบายของการคัดแยกขยะ เพื่อลดมลพิษที่จะส่ งผลกระทบต่อชุมชน
พื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งการคักแยกขยะยังช่วยลดปั ญหาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย จึงมีการกาหนดประเภทของ
การคัดแยกขยะ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ขยะทั่วไป เป็ นขยะที่ เกิ ดจากการอุปโภคบริ โภค เช่น กล่องโฟม ถุงขนม/อาหาร เศษอาหารต่างๆ เศษใบไม้
หรื ออื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิต เป็ นต้น
ขยะอุตสำหกรรม เป็ นขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น เศษแป้ ง กระสอบ แป้ งโด เศษข้าวสาลี ฝุ่ นข้าว เศษ
ไม้ เศษกระดาษ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เป็ นต้น
ขยะอันตรำย เป็ นขยะที่มีการปนเปื้ อนของสารเคมีและน้ ามัน เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ องจักร ขวดบรรจุ
ภัณฑ์สารเคมี ถุงมือผ้า หรื ออื่นๆ ที่มีปนเปื้ อนสารเคมีและน้ ามัน
ทั้งนี้ กระบวนการจัดการขยะของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามข้อกาหนดระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีการ
ปฏิบตั ิ ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกาจัดสิ่ งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ที่ตอ้ งได้รับการ
ขออนุญาตก่อนที่จะนาออกภายนอกโรงงาน

• รู ปภาพแสดงจุดทิ้งขยะ และการคัดแยกประเภทขยะ

กำรควบคุมมลพิษทำงนำ้
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จอุตสาหกรรมอาหารในการผลิตแป้ งสาลี ซึ่ งไม่ได้ใช้น้ าเป็ นปั จจัย
หลักในการผลิต แต่ทางบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญ อันเนื่ องมาจากทรัพยากรน้ าเป็ นความต้องการพื้นฐานใน
การดารงชีวิตของชุมชนและประชากรในสังคมหรื อพื้นที่ขา้ งเคียง เช่นเดียวกันกับการบริ หารจัดการน้ าทิ้ง
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ บริ ษทั ฯ จะต้องมีการดูแล ควบคุม จัดการกับน้ าทิ้งให้ถูกต้องตาม
หลักสาธารณสุ ข หรื อตามกฎหมายท้องถิ่น เพื่อลดความขัดแย้งและการเข้าถึงทรัพยากรน้ าที่ตอ้ งใช้ร่วมกัน
ในสังคม และเป็ นสิ่ งที่จะแสดงให้เห็นถึงการดาเนิ นงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบ
กิจการในภาคอุตสาหกรรม
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โดยทางบริ ษทั ฯ ได้มีระบบการจัดการน้ าทิ้งขั้นพื้นฐาน เช่น มีระบบรวบรวมน้ าทิ้ง บ่อบาบัด
น้ าเสี ยรวม ถังดักไขมัน และถังกรองระบบเติมอากาศ พร้อมทั้งมีระบบการบารุ งรักษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ข้อมูลการใช้น้ าในปัจจุบนั ของแต่ละส่ วนของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

Mill A
383
296
256
259
356

Mill B
350
271
283
225
417

สำนักงำน
157
99
118
101
112

ป้ อม รปภ.
89
67
85
72
87

รวมทีใ่ ช้
1,034
766
788
685
1,005

มิถุนายน

29

0

303

272

151

98

853

กรกฎาคม

28
14
30
34
40
39
409

0
0
0
0
0
0
0

305
356
314
275
332
275
3,710

286
379
283
226
261
283
3,536

147
102
133
137
131
108
1,496

98
59
90
74
72
58
949

864
910
850
746
836
763
10,100

สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม (ลบ.ม.)
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ไซโล เฟส1 ไซโล เฟส 2
55
0
33
0
46
0
28
0
33
0
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กรำฟแสดงข้ อมูลกำรใช้ นำ้ ในส่ วนงำนต่ ำงๆ
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

เฟส 2
Mill A
สานักงาน
ไซโล
ป้ อม รปภ.
Mill B

• กราฟแสดงการใช้น้ าในปัจจุบนั ของแต่ละส่ วนของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562

กำรลดค่ ำปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
วิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นับวันยิ่งทวีความ
รุ นแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่ งสามารถส่ งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชี วิตของคนในสังคม
ตลอดจนความต่อเนื่ องในการดาเนิ นธุ รกิจ ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงพยายามดาเนิ นธุ รกิจโดยคานึ งถึงผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมตลอดกระบวนการและดาเนิ นกิ จกรรมการผลิตที่ ก่อให้เกิ ดผลกระทบ โดยมีเป้ าหมาย
“บรรเทาผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ลดการใช้ทรั พยากรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ” เพื่ อส่ งเสริ ม
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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ตำรำงคำนวณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ประจำปี 2562
คานวณจากปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า
(ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ )เที ยบเท่ า)
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เดือน

ปริมำณ
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ค่ ำแฟคเตอร์
(kgCO2e/หน่ วย)

กำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจก กำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจก
(kgCO2e/หน่ วย)
(TonCO2e/หน่ วย)

มกราคม

805,000

0.6933

558,106.50

558.11

กุมภาพันธ์

707,000

0.6933

490,163.10

490.16

มีนาคม

810,000

0.6933

561,573.00

561.57

เมษายน

620,000

0.6933

429,846.00

429.85

พฤษภาคม

843,000

0.6933

584,451.90

584.45

มิถุนายน

786,000

0.6933

544,933.80

544.93

กรกฎาคม

710,000

0.6933

492,243.00

492.24

สิ งหาคม

781,000

0.6933

541,467.30

541.47

กันยายน

827,000

0.6933

573,359.10

573.36

ตุลาคม

824,000

0.6933

571,279.20

571.28

พฤศจิกายน

808,000

0.6933

560,186.40

560.19

ธันวาคม

669,000

0.6933

463,817.70

463.82

รวม/Total

9,190,000

-

6,371,427.00

6,371.43

เฉลี่ย/AVG

765,833

-

530,952.25

530.95
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แผนกวิศวกรรม
เป้ำหมำยปี 2563 ของส่ วนงำนวิศวกรรม
ดาเนินมาตรการลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าในปี 2563 เท่ากับ 2.00% เพื่อลดค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกตามการลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าที่ใช้จริ ง โดยการปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เช่น การลดจุดรั่วไหลของระบบอัดอากาศ และการติดตั้งมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสูงเป็ น
ต้น
โครงกำรติดตั้งหุ่นยนต์ ห้องร่ อนแป้ ง (โครงกำรโรบอทเฟส 2)
ในปี 2562 ทางบริ ษทั ฯ ได้ติดตั้งหุ่นยนต์ร่อนแป้ ง หรื อที่เรี ยกว่า Automated Handing Bag
Packing เพื่อลดการใช้แรงงานและได้รับผลตอบรับความสาเร็จเป็ นอย่างมาก โดยประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
Automated Handing Bag Packing ห้องร่ อนแป้ ง มีดงั นี้
1. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการร่ อนแป้ งจากเดิม 2 กระสอบ/นาที เป็ น 3 กระสอบ/นาที
(จากเดิม 1,000 กระสอบ/กะ เป็ น 1,400 กระสอบ/กะ)
2. ลดการใช้แรงงานการร่ อนแป้ ง
(จากเดิม 7 คน /กะ เป็ น 2 คน /กะ)
3. ลดค่าใช้จ่ายการร่ อนแป้ งได้ 1,218,562 บาท/ปี
(คิดจากการทางาน 1 กะ/วัน)

มำตรฐำนที่รองรับ : กระบวนการถูกต้องตามหลัก GMP และ HACCP
หมายเหตุ : แรงงานที่ลดลงนั้นไม่กระทบนโยบายสิ ทธิ มนุษยชน เนื่องจากเป็ นผูร้ ับเหมาภายนอกที่บริ ษทั ฯจัดจ้างมา

แผนงำนกำรดำเนินกำรโครงกำรโรบอทเฟส 2
แผนงำนกำรดำเนินกำรโครงกำรโรบอทเฟส 2
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หมำยเหตุ
1. ส่ งมอบงำน 30 กันยำยน 2562
2. รับประกัน 1 ปี ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563
รำยงำนผลกำรทดสอบเครื่องจักร Full capacity วันที่ 23 - 27 กันยำยน 2562
เป้ ำหมำย : ร่ อนแป้ งสำลี 1,440 กระสอบ ภำยในระยะเวลำ 8 ชั่วโมง/วัน

จำนวนที่ร่อนได้ เฉลีย่ 1,443 กระสอบ ภำยในระยะเวลำ 8 ชั่วโมง/วัน
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รู ปแบบระบบกำรร่ อนแป้ งเดิม
รู ปแบบระบบกำรร่ อนแป้ ง
ใช้ แรงงำนในกำรร่ อนแป้ งจำนวน 7 คน ประสิ ทธิภำพกำรร่ อน 2 กระสอบ/นำที

จุดประสงค์ ในกำรร่ อนแป้ ง เพือ่ เป็ นกำรให้ บริกำรลูกค้ ำที่มคี วำมเข้ มงวดกับสิ นค้ ำก่ อนจัดส่ งในเรื่องกำรปนเปื้ อน
มอดและแมลงให้ เกิดควำมพึงพอใจสู งสุ ดในกำรนำสิ นค้ ำไปใช้ ในกำรผลิตสิ นค้ ำ

รู ปแบบระบบกำรร่ อนแป้ งใหม่
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Automated Handing Bag Packing ห้องร่อนแป้ ง
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นโยบำยด้ ำนกำรซ่ อมบำรุ งทรัพย์ สิน
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบายด้า นการซ่ อมบารุ งรั กษาเครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ในโรงงาน เพื่ อให้มนั่ ใจว่า
เครื่ อ งจักรและอุ ปกรณ์ ต่ า งๆ ทั้งหมดของโรงงานจะได้รั บการบารุ งรั กษาอย่างเป็ นระบบ และได้รั บการ
ตรวจเช็คดูแลและบารุ งรักษาตามช่วงระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่เกิด
ความเสี ยหายในขบวนการผลิตและสามารถดาเนิ นการผลิตสิ นค้าได้ตามข้อกาหนดของลูกค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้
กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ งานและจัดตั้งเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานตามนโยบายด้านการซ่ อมบารุ งทรัพย์สิน
ดังนี้
- ควบคุมเวลาสู ญเสี ยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมในขบวนการผลิต ไม่ให้เกิ น
1.5% ต่อเดือนของเวลาการผลิตในแต่ละส่ วนงาน ประกอบด้วย ส่ วนงานทาความสะอาดข้าวสาลี ส่ วนงานโม่
แป้ งสาลี และส่ วนงานผสมและบรรจุ
- วางแผนการบารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดของโรงงาน
โดยกาหนดความถี่ ในการตรวจเช็ค และบารุ งรั กษา ซึ่ งจัดทาเป็ นคู่มือในการทางาน ประกอบด้วย รายการ
บารุ งรั กษาประจาวันและประจาสัปดาห์ โดยมี การจัดพนักงานเข้าตรวจสอบเครื่ องจักรแต่ ละประเภทตาม
ความถี่ที่ได้วางไว้ เช่น ตรวจสอบการหล่อลื่นเครื่ องจักรที่ใช้งานแบบสายพานลาเลียง โซ่ ลาเลียง ใช้น้ ามันเกียร์
ในการหล่อลื่น ใช้เฟื องโซ่ ขบั ใช้แบบลูกปื นเติ มจารบี และใช้แบบลูกกลิ้งบด รายการบารุ งรักษาประจาเดือน
โดยมีการจัดทาการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อบารุ งรักษายืดอายุการใช้งานของเครื่ องจักรเป็ นประจาทุกเดือน แบ่งการ
ทางานออกเป็ น 2 ครั้ งต่ อเดื อน ครั้ งละ 12 ชั่วโมง และรายการบารุ งรักษาประจาปี โดยจัดให้มีการเปลี่ ยน
อะไหล่เป็ นประจาทุกปี เพื่อบารุ งรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่ องจักร โดยจัดทาในช่วงวันหยุดยาว แบ่ง
การทางานออกเป็ น 2 ครั้งต่อปี
- จัดทาการตรวจเช็คสต็อกอะไหล่เครื่ องจักรประจาทุกเดือน เพื่อให้มีอะไหล่สารองเพียงพอต่อ
เหตุการณ์ที่จาเป็ นต้องใช้และเปลี่ยนอะไหล่
- ส่ งเสริ มให้พนักงานให้ความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดในการทางานร่ วมกันในแผนกและกับฝ่ ายอื่นๆ
เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการทางาน ความมัน่ คง และความปลอดภัยของบุคลากร
- ดาเนิ นการเพื่อให้เครื่ องจักรและอุปกรณ์มีประสิ ทธิ ภาพและมีความน่าเชื่ อถือ เสี ยเวลาการหยุด
การผลิตน้อยที่สุด โดยคานึ งถึงความมัน่ คงและความปลอดภัยเป็ นสิ่ งสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
จากทรั พ ย์สินดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะดาเนิ นการด้วยประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดทั้งในด้า นค่ าใช้จ่ายและ
กาลังคนที่ใช้
นโยบำยรำยกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ ยึดถือนโยบายที่จะดาเนินการในรายการระหว่างกัน เป็ นไปตามลักษณะธุ รกิจการค้าปกติ
ทัว่ ไป และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
- คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิ จารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ
- คณะกรรมการบริ ษัท จะต้อ งปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย รวมถึ งการปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล การทารายการเกี่ ยวโยง และการได้มาหรื อ
จาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ตามมาตรฐานการบัญชีกาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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- การทารายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พ.ศ.2546 และ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่ งครัด
- ในกรณี ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจาเป็ นต้องทารายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คานึ งถึงผลประโยชน์
ของบริ ษทั เป็ นหลัก และให้ทารายการนั้นเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
นโยบำยด้ ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ ำง
ด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ าง : มุ่งเน้นการบริ หารการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุและงานบริ การ รวมถึงการสร้าง
เสริ มปรั บปรุ งสมรรถงานจัดซื้ อให้มีทศั นคติ และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการ
ต่อรอง โดยคานึ งถึ งจริ ยธรรม ความโปร่ งใส และความเป็ นธรรมในการดาเนิ นงานอย่างชัดเจน ซึ่ งช่ วยทาให้
ต้นทุนในการจัดซื้ อสิ นค้าและบริ การต่างๆ ลดลง ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนิ นงานด้านการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้างของ
บริ ษทั ฯ มี ความรวดเร็ ว ถูกต้องประหยัด และรั ดกุม เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตามข้อกาหนดอย่างถูกต้อ ง
เหมาะสม ยุติธรรม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ บริ ษทั ฯ จึ งกาหนดนโยบายเพื่ อเป็ นแนวทางให้ผเู ้ กี่ ยวข้อง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
- การจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้างจะต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ สู งสุ ด ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จานวน เวลา
และไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่ งแวดล้อม ตามนโยบายคุณภาพ อาชี วอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อ มของบริ ษทั ฯ ด้วย โดยการจัด ซื้ อ เช่ า หรื อ จัด จ้า ง ที่ มีมูล ค่ าไม่ เ กิ น 1,000,000 บาท
นาเสนอขออนุ มตั ิ ต่ อ กรรมการผูจ้ ัดการ หากมี มูลค่ าเกิ น 10,000 บาท ขึ้ นไป นาเสนอขออนุ มตั ิ ต่อ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และประธานกรรมการบริ หาร และการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้าง ที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้อง
นาเสนอขออนุ มตั ิ ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร หากมี มูล ค่ า เกิ น 10,000,000 บาท จะต้อ งนาเสนอขออนุ มตั ิ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
- ในการจัดซื้ อ เช่ า หรื อจัดจ้าง จะต้องสรรหา คัดเลือกผูข้ ายและผูร้ ับจ้างเปรี ยบเที ยบกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ราย เพื่อ
รักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ โดยหากวงเงินต่ากว่า 20,000 บาท อาจไม่ตอ้ งมีใบเสนอราคาก็ได้ แต่ตอ้ งมี
ข้อมูลสอดคล้องกับเอกสารใบขอซื้ อขอจ้าง
- หลักเกณฑ์ในการจัดทาสัญญา คือต้องมีวงเงินในการว่าจ้างตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท และมีระยะเวลาจัด
จ้างตั้งแต่ 15 วันขึ้ นไป โดยผูร้ ั บจ้างจัดทาสัญญา และแผนกที่ ขอจัดจ้างเป็ นผูร้ ั บผิดชอบเนื้ อหาในสัญญา หาก
วงเงินในการว่าจ้างมากกว่า 1,000,000 บาท ผูร้ ับจ้างจัดทาสัญญา และ/หรื อจัดจ้างที่ปรึ กษากฎหมายทาสัญญา โดย
แผนกที่ขอจัดจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา กรณี งานจัดจ้างบริ การรายปี จะต้องจัดทาสัญญาทุกงาน
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- จัดทา และควบคุมเอกสาร อย่างถูกต้อง เป็ นระเบียบและโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้
- บริ ษทั ฯ จะต้องไม่เอาเปรี ยบผูค้ า้ ซึ่ งในการใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับการจัดซื้ อ เช่า หรื อจัดจ้าง จะต้องคานึ งถึง
ผลประโยชน์ และความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น ในแง่ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในด้าน
ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์
- เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผูค้ า้ ตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ตอ้ งอยู่บนพื้นฐาน
ของความถูกต้อง ยุติธรรม และรักษาความลับของคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด
- ต้องปฏิบตั ิงานโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด และสม่าเสมอ
- ดาเนินการอย่างมีระบบ มีการวางแผนการดาเนินการล่วงหน้าที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
อันจะส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อผลิตภัณฑ์ และเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการจัดซื้ อหรื อการจัดจ้างอย่างเร่ งด่วน หรื อ
โดยปราศจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้ำหมำยปี 2562 ของ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ควบคุมระบบสารสนเทศภายในบริ ษทั (สานักงาน) และระบบสารสนเทศภายในโรงงาน ให้ทางานได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ออนไลน์ของระบบต้องไม่ต่ากว่า 92% ของชัว่ โมงการทางาน
ผลกำรดำเนินงำน ปี 2562
โดยภาพรวมระบบสารสนเทศทั้งภายในบริ ษทั ทั้งของสานักงาน และของภายในโรงงานทางานได้ดี โดยรวม
สถานการณ์ออนไลน์ของระบบอยูท่ ี่ 99.42% นับเป็ นผลงานที่น่าพึงพอใจสาหรับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้ ำหมำยปี 2563 ของแผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเพิ่มเป้ าหมายตัวชี้วดั ของแผนกจาก
เดิมสถานการณ์ออนไลน์ของระบบต้องไม่ต่ากว่า 92 % เป็ นสถานการณ์ออนไลน์ของระบบต้องไม่ต่ากว่า 97 %
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั ฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันให้พนักงาน และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อัน ประกอบด้ว ยวงจรเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารข้อมู ล เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มอุ ปกรณ์ ต่ อ พ่ ว ง
แฟ้ มข้อมูล และข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิ ผลทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยให้ถือปฏิบตั ิ
ดังนี้
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้นามาเพื่อส่ งเสริ มกิจการของบริ ษทั ฯ พนักงานจะต้องไม่กระทา
เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
- ข้อมูลที่ได้บนั ทึกและเผยแพร่ ผา่ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของ
ข้อมูลนั้นๆ ที่จะต้องดูแลมิให้เกิดความเบี่ยงเบนความผิดทางกฎหมายหรื อละเมิดต่อบุคคลที่สาม
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- การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานนั้น ให้คานึ งถึ ง Software ที่ เป็ นมาตรฐานอันดับแรก
ก่อนที่จะทาการพัฒนา Software ภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
- เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนาเครื่ องมือและอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ เ ข้า มาใช้จ ะต้อ งสอดคล้อ งกับ หลัก การและมาตรฐานที่ ไ ด้ผ่ า นการอนุ ม ัติ แ ละระเบี ย บปฏิ บัติ
ที่กาหนด
- เจ้าของข้อมูลจะต้องป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญทางธุ รกิจของตนเองจากการ
เข้าถึงจากภายนอกหรื อการโจรกรรมและการบ่อนทาลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ดาเนิ นต่อไปได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยมีผลกระทบน้อยที่สุด
- มีวินยั ในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของบริ ษทั ฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริ ษทั ฯ
และผูอ้ ื่น อาทิ เช่น ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสี ยหายต่อชื่ อเสี ยงและ
ทรัพย์สิน รบกวนหรื อก่อความราคาญต่อการทางานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอม
แปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ ภาพ ข้อความ หรื อเสี ยงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิ งธุ รกิจส่ วนตัวหรื อการ
กระทาที่ผิดกฎหมาย
- บริ ษทั ฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หาก
พบข้อ สงสัย ว่าพนักงานใช้งานในทางที่ ไม่เ หมาะสมหรื อมี เ หตุ อนั ควร เพื่ อป้ องกันความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศบริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการเข้ารหัสผ่านคอมพิวเตอร์ทุกเครื่ องเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และมีการ
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านตามนโยบายการเปลี่ยนรหัสผ่าน
- บริ ษทั ฯ มีระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามกฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560
นโยบำยด้ ำนกำรบัญชี
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่ งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็ น
จริ ง ทันเวลาสมเหตุสมผลและเชื่อถือได้ เพื่อเสนอต่อบริ หาร ผูถ้ ือหุน้ หน่วยงานของรัฐ และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้น
จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ บุค ลากรทุ กระดับจะต้องปฏิ บตั ิ ตามขั้นตอนกระบวนการต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับระบบบัญชี
การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกาหนดทางการบัญชี และการเงินของบริ ษทั ฯ และหลักการบัญชี ที่เป็ นที่
ยอมรับโดยทัว่ ไปอย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
- ความถูกต้องของการบันทึกรายการจะต้องถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีขอ้ จากัดหรื อ
ยกเว้น บันทึ กรายการตามความเป็ นจริ งตามมาตรฐานทางการบัญชี ที่เ ป็ นที่ ย อมรั บ เป็ นไปตามระเบี ย บและ
ข้อกาหนดต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุ รกิ จจะต้องครบถ้วน และผ่านการ
ตรวจสอบที่เหมาะสม
- รายงานทางการเงิ น และบัญ ชี ทุ ก ประเภทของบริ ษ ัท ฯ จะต้อ งมี ค วามถู ก ต้อ งชัด เจน มี ข ้อ มู ล ที่ เ ป็ น
สาระสาคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปเป็ นไปตาม
ระเบี ยบของการเงินและการบัญชี ของบริ ษทั ฯ พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการ
บัญชี และการเงิ นเป็ นความรั บผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานที่ มีหน้าที่
รับผิดชอบในรายการนั้นๆ
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- การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ และหรื อต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทาบัญชี และ
บันทึกทางการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เช่นเดียวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบ
อื่นๆ ของตน โดยต้องยึดหลักความซื่ อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่ อตรงในการดาเนิ นการที่ เกี่ยวกับการ
บัญชีและการเงิน
นโยบำยด้ ำนกำรปฏิบัตงิ ำนกำรเสี ยภำษี
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเป็ นพลเมืองที่ ดีในด้านการปฏิ บตั ิงานการเสี ยภาษี โดยถือเป็ น
หนึ่ งในกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความยัง่ ยืนขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ มีการบริ หาร
จัดการด้านภาษีอากรที่ รัดกุมและส่ งเสริ มการสร้ างมูลค่าเพิ่มสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น โดยการเสี ยภาษีอากรอย่าง
ถูกต้องตามที่ กฎหมายกาหนด มี แนวทางในการวางแผนและการปฏิ บตั ิ ทางด้านภาษีสอดคล้องไปในทิ ศทาง
เดี ยวกัน มีการจัดทาและบริ หารการจัดการด้านภาษีที่เหมาะสมและยัง่ ยืน ตลอดจนมีการจัดการทางภาษีอย่าง
เหมาะสมแสดงถึงความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจสู่ ความยัง่ ยืน บริ ษทั
ฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ด้านการเสี ยภาษีอากร ดังนี้
การวางแผนและแนวทางการปฏิ บัติทางด้ านภาษี
บริ หารจัดการด้านภาษี อากรเพื่อประโยชน์สูงสุ ดทางด้านภาษี แก่องค์กร โดยปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดทาง
กฎหมาย ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีขององค์กรต่อหน่วยงานด้านภาษีของ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
นาส่ งภาษีอากรภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และบริ หารจัดการการจ่ายภาษีหรื อขอคืนภาษีอากร
เพื่อให้เกิดสภาพคล่องสูงสุ ดแก่องค์กร
พิ จารณาผลกระทบทางภาษี ต่อโครงการลงทุ นใหม่ หรื อธุ ร กรรมทางธุ ร กิ จใหม่ เพื่ อให้โ ครงการหรื อ
ธุ รกรรมใหม่น้ นั สอดคล้องกับกิ จกรรมทางธุ รกิ จกลยุทธ์ขององค์กรและถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ใ ห้
พิจารณาสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีหรื อมาตรการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ หารจัดการทางด้านภาษีให้เป็ นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
การประสานงานด้ านภาษีกับหน่ วยงานราชการ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านภาษี และประสานงานกับหน่วยงานทางด้านภาษีของภาครัฐและเจ้าหน้าที่
ที่ ปรึ กษาภาษีอากร
บริ ษทั ฯ มีที่ปรึ กษา ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านภาษีในการให้คาปรึ กษาเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
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จรรยำบรรณด้ ำนภำษี
1.การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย: บริ ษทั ฯ ยึดถื อและปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดมาโดย
ตลอด รวมทั้งประกอบธุ รกิ จอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และปฏิ บตั ิ งานสอดคล้องกับเจตนารมณ์และลาย
ลักษณ์อกั ษรของกฎหมาย
2. โครงสร้างทางภาษี : บริ ษทั ฯ หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรื อเป็ นแนวทางที่
ไม่ถกู ต้อง หรื อสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี
3. จริ ยธรรมขององค์กร : จรรยาบรรณด้านภาษี ของบริ ษทั ฯ กาหนดจากหลักการกากับดูแล
กิจการและจริ ยธรรมการประกอบธุ รกิ จที่ ระบุให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ต้องมีความสอดคล้องและตรงตาม
มาตรฐานสูงสุ ดในการปฏิบตั ิงานในฐานะบริ ษทั ชั้นนาที่มีการดาเนินงานครอบคลุมทัว่ โลก
4. ระบบภาษีเพื่อความยัง่ ยืนขององค์กร : บริ ษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ด้วยการเป็ น
บริ ษทั ที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเยี่ยม และมีระบบภาษีที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างยัง่ ยืน
5. การกาหนดราคาซื้ อขายสาหรับกิ จการข้ามชาติ : บริ ษทั ฯ ชาระภาษีในมูลค่าเหมาะสมและ
สอดคล้องกับมูลค่ าที่ เกิ ดขึ้ นจากการทาธุ รกรรมเชิ งพาณิ ชย์แบบปกติ โดยการคานวณราคาซื้ อขายสิ นค้าหรื อ
บริ การจะอ้างอิงจากราคาตลาดเป็ นสาคัญ
6.ความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานภาครัฐที่ กากับดูแลภาษี : บริ ษทั ฯ เคารพสิ ทธิ ของรัฐบาลในการ
กาหนดโครงสร้ า งภาษี อัต ราภาษี และกลไกการจัด เก็ บภาษี ส าหรั บ ประเทศนั้นๆ บริ ษ ัทฯ มี ก ารติ ด ต่ อ กับ
หน่วยงานกากับดูแลภาษีอย่างเปิ ดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทางานร่ วมกันให้มีความ
เป็ นมืออาชีพและมีประสิ ทธิ ภาพ
7.สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) : บริ ษทั ฯ มุ่งใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและเต็มประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้การตัดสิ นใจในการประกอบธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนและเหมาะสม สอดคล้อง
กับหลักการสร้างประสิ ทธิ ภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมถึง
มาตรการยกเว้นภาษีในบางช่ วงเวลา ค่าเผื่อสิ นทรั พย์ในอัตราเร่ ง (accelerated asset allowances) หรื อสิ ทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ซึ่ งทั้งหมดนี้ อยู่ภายใต้นโยบายภาษีของประเทศหรื อแต่ละท้องถิ่น และใช้กบั ธุ รกิจที่ มีคุณสมบัติ
ตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ สิ ทธิ ประโยชน์ดงั กล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจในการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั แต่จะพิจารณาเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจเท่านั้น

กำรบริหำรควำมเสี่ ยงทำงภำษีกำรบริหำรควำมเสี่ ยงทำงภำษี (Tax Risk Management)
1. การปฏิบตั ิ ตามกระบวนการภาษี : บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการบริ หารจัดการด้านภาษีอย่าง
รับผิดชอบ โดยยึดถื อและปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและระเบี ยบข้อบังคับเกี่ ยวกับภาษี ของประเทศที่ บริ ษทั ฯ มี การ
ดาเนินธุรกิจ
2. บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการยื่นแบบเงิ นคื นภาษีให้ตรงตามกาหนดเวลา ถูกต้อง และ
ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล ทั้งยังดูแลควบคุมมิให้เกิดการปรับปรุ งแก้ไข ค่าปรับ และค่าใช้จ่าย
ด้านดอกเบี้ ย การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศซึ่ งรวมถึงความรับผิดชอบด้านภาษี เป็ นอีกหนึ่ ง
พันธกิ จสาคัญของบริ ษทั ฯ เพื่ อให้มนั่ ใจว่า จานวนเงิ นภาษีที่บริ ษทั ฯ ชาระไว้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับ
ประเทศที่บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจ
3. บริ ษทั ฯ จะใช้ความรอบคอบและความโปร่ งใสเป็ นหลักเกณฑ์ในการดาเนิ นงานด้านภาษีใน
กรณี ที่กฎหมายภาษีไม่มีแนวทางการดาเนินการที่ชดั เจน
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4.การติดตามผลและการรายงาน : บริ ษทั ฯ มีการติดตามผลและรายงานภาษีเงินได้ท้ งั ภายในและ
โดยผูต้ รวจสอบอิสระ พร้อมทั้งมีการแสดงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบนั และรอการตัดบัญชีอย่างถูกต้อง
5.ความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยง : บริ ษทั ฯ มีการติ ดตามและจัดการการปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ และความ
เสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยงที่ เกี่ยวเนื่ องกับภาษีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์คุณภาพและความเป็ นเอกภาพ
ของการจัดการภาษี ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลภาษี การคืนภาษี และรายงานผลเกี่ยวกับประมาณการ
ภาษี ความเสี่ ยงทางภาษี และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นประจา

กลยุทธ์ ด้ำนภำษี
“บริ ษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ยึดมั่นกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีมำอย่ ำงต่ อเนื่อง บริ ษัทฯ ดำเนินธุ รกิจด้ วยควำมโปร่ งใสและตระหนักในหน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบ
เกีย่ วกับกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยภำษีเพือ่ สร้ ำงควำมไว้ วำงใจให้ กบั สั งคมและผู้มสี ่ วนได้ เสี ย”
จรรยำบรรณด้ ำนภำษี: บริ ษทั ฯ มุง่ เน้นการดาเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบ
ด้านภาษีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ภายใต้หลักความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส ไม่หลีกเลี่ ยงภาษี และ
ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ด้วยหลักธรรมาภิ บาลที่ ดีตามจรรยาบรรณในการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯอย่างแน่วแน่

กำรบริหำรควำมเสี่ ยงด้ ำนภำษี: บริ ษทั ฯ ยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับของทุกพื้นที่ที่บริ ษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมุ่งจัด
การความเสี่ ยง (ด้านภาษี) ได้แก่ ผลจากแนวทางการบริ หารภาษีของภาครัฐและ
การ ประเมินความเสี่ ยงในการผันผวนของค่าเงินบาทโดยละเอียด ซึ่ งครอบคลุมถึงความเสี่ ยงในการกากับการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และความเสี่ ยงในการรายงานทางการเงินของผูต้ รวจสอบอิสระจากภายนอก
ทั้งนี้บริ ษทั ยังมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ในรู ปแบบที่เหมาะสม มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามตรวจสอบโดยผูร้ ับผิดชอบที่เป็ นอิสระ รวมถึงบริ ษทั ฯ ดาเนินการให้มีการสื่ อสาร
ภายในองค์กร อย่างที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเสริ มสร้างให้พนักงานมีความเข้าใจและยึดมัน่ ในข้อกาหนดและข้อปฏิบตั ิ
ที่ถกู ต้องตามกฎหมายภาษี
ควำมโปร่ งใสด้ ำนภำษี: บริ ษทั ฯ มีการรายงานการดาเนิ นงานด้านภาษีต่อภาค
รัฐอย่างโปร่ งใส และสอดคล้องกับข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยว
กับ ภารกิ จด้า นภาษี ท้ งั หมด ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ มุ่ ง มัน่ และตั้ง ใจมากในการเป็ น
องค์กรธุ รกิ จที่ เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยสร้างความเป็ นเลิศทางด้านการกากับดูแลด้านภาษี ความรับผิดชอบ
ด้านภาษี และส่ งเสริ มการมีความโปร่ งใสทางภาษีอย่างกรวดขันโดยละเอียด เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กบั สังคม
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหมด และในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการ บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะเปิ ดเผยข้อมูลภายใน
กาหนดเวลาตามที่กฎหมาย หน่วยงานทางการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั ฯกาหนด
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นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับเจ้ ำหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายยึดถื อแนวทางการปฏิ บตั ิ ที่เป็ นธรรมตามเงื่ อนไข และรับผิดชอบต่ อเจ้าหนี้
รวมถึงการชาระคืนตาม
กาหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบตั ิที่ดี ดังนี้
1. รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่ งครัด ทั้งในแง่การชาระเงินคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค้ าประกัน
และเงื่อนไขอื่นๆ
2. รายงานฐานะการเงิ นแก่ เจ้าหนี้ ตามข้อกาหนดในสัญญาเงิ นกูอ้ ย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. รายงานเจ้าหนี้ ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ิ ตามข้อผูกพันในสัญญา และร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้
นโยบำยกำรติดตำมหนีแ้ ละกำรตั้งสำรองหนีส้ ู ญ
บริ ษทั ฯ ใช้นโยบายการพิจารณาลูกหนี้รายตัวในการตั้งสารองหนี้สูญ
1.ขั้นตอนในการติดตามหนี้
พิจารณาจากรายงานอายุลกู หนี้ หากรายใดค้างชาระเกิน 60 วัน นับจากวันครบกาหนด ทางแผนก
การเงิ นจะจัดทาจดหมายแจ้งเตื อนฉบับที่ 1 ส่ งไปรษณี ยต์ อบรับไปยังลูกค้า โดยให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
และผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด เป็ นผูล้ งนามในจดหมาย เมื่อส่ งจดหมายไปแล้ว แผนกการเงิ นก็จะยังคงมีการ
ติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เป็ นระยะๆ โดยบริ ษทั ฯ จะให้เวลาลูกค้าอีก 60 วันเพื่อชาระหนี้ หากยังไม่ได้รับการ
ชาระเงินจากลูกค้าภายใน 60 วันนับจากส่ งจดหมาย
ฉบับที่ 1 ทางแผนกการเงินจะจัดทาจดหมายฉบับที่ 2 ซึ่ งมีขอ้ ความที่รุนแรงขึ้นและส่ งไปรษณี ยต์ อบรับไปยัง
ลูกค้า โดยให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด และผูจ้ ดั การสานักงาน เป็ นผูล้ งนามใน
จดหมาย เมื่อส่ งจดหมาย
ฉบับที่ 2 ไปแล้ว แผนกการเงินก็จะยังคงมีการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เป็ นระยะๆ เช่นเดิม และบริ ษทั ฯ
ยังคงให้เวลาลูกค้าอีก 30 วัน เพื่อชาระหนี้
หลังจากส่ งจดหมายฉบับที่ 2 ครบ 30 วัน หากยังไม่ได้รับการชาระเงิ นจากลูกค้า ทางที่ ปรึ กษา
ทางกฎหมายจะเป็ นผูจ้ ดั ทาจดหมายฉบับที่ 3 และส่ งไปรษณี ยต์ อบรับไปยังลูกค้า โดยข้อความจะมีความรุ นแรงกว่า
ฉบับที่ 2 และบริ ษทั ฯ จะให้เวลาลูกค้าอีก 30 วัน เพื่อชาระหนี้
หากยังไม่ได้รับการชาระเงิ นจากลูกค้าภายใน 30 วันหลังจากส่ งจดหมายฉบับที่ 3 บริ ษทั ฯ จะ
ดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยเมื่อเริ่ มมีการฟ้ องร้องต่อศาล ทางแผนกบัญชี ก็จะทาการตั้งสารองหนี้ สูญ (เว้นแต่
หนี้ ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีจานวนไม่เกิน 20,000 บาท เมื่อส่ งจดหมายทวงถามทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
ครบ 2 ฉบับแล้วไม่ได้รับการชาระหนี้ ไม่ตอ้ งรอฟ้ องร้องต่อศาล ให้ทาการตั้งสารองหนี้สูญได้)
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กำรบันทึกบัญชี
เมื่อบริ ษทั ฯ เริ่ มดาเนิ นการตามกฎหมายกับลูกค้าในชั้นศาล (ขั้นตอนที่ 2.4) ทางแผนกบัญชี จะทาการ
บันทึกบัญชี
โดยเดบิตหนี้สงสัยจะสูญ
XXX.XX บาท
เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
XXX.XX บาท
ตามจานวนเงินคงค้างที่นาไปดาเนินคดีความ
หากดาเนินคดีความแล้วได้รับชาระเงินจากลูกค้า ทางแผนกบัญชีจะทาการบันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินฝากธนาคาร
XXX.XX บาท
เครดิต ลูกหนี้
XXX.XX บาท
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
XXX.XX บาท
เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ
XXX.XX บาท
ตามจานวนเงินที่ได้รับชาระ
เมื่อคดีความสิ้ นสุ ด และมีจานวนเงินที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บจากลูกค้าได้ ทางแผนกบัญชีจะทาการบันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
XXX.XX บาท
เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ
XXX.XX บาท
เดบิต หนี้สูญ
XXX.XX บาท
เครดิต ลูกหนี้
XXX.XX บาท
ตามจานวนเงินในที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บจากลูกค้าได้แน่นอนหลังสิ้ นสุ ดการดาเนินคดีความ
นโยบำยเกีย่ วกับกำรรักษำควำมลับ
บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ พึงรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
อัน น าไปสู่ ก ารแสวงหาผลประโยชน์ เ พื่ อ ตนเองหรื อ ครอบครั ว หรื อ พวกพ้องในทางมิ ช อบ เช่ น ข้อ มู ล ที่ มี
ผลกระทบต่อราคาหุ น้ ความลับทางการค้า สู ตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่ งถือเป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ การป้ องกัน
- ข้อมูลประเภทนี้ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีความสาคัญต่ อ
ความมัน่ คงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปในแนวทางที่จะ
ไม่เกิดผลเสี ยหายต่อธุ รกิจและชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯ จึงกาหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับและการใช้
ข้อมูลภายใน ดังนี้
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สญ
ั ญาและข้อตกลงที่บริ ษทั ฯ มีไว้กบั คู่สญ
ั ญา ถือเป็ นความลับที่ไม่อาจ
เปิ ดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ฯ และคู่สญ
ั ญา
- การใช้ขอ้ มูลภายในร่ วมกันของพนักงาน ต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ เท่าที่
พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
- จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริ ษทั ฯ ภายในฝ่ าย/แผนกของตนอย่างรัดกุม
เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลภายในที่สาคัญของบริ ษทั ฯ เปิ ดเผยออกสู่ ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการ โดย
ให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ด้วย
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- ให้ ถื อ เป็ นหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้บัง คับ บัญ ชาในล าดับ ขั้น ต่ า งๆ จะต้อ ง
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ ออกสู่ ภายนอก โดยพนักงานในสาย
งานของผูบ้ งั คับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ ขอ้ มูลอย่างเป็ นทางการของบริ ษทั ฯ พนักงานที่เปิ ดเผยข้อมูล และ
ข่ าวสารที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ ออกสู่ บุคคลภายนอกก่ อนการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการจะได้รับการพิ จารณา
มาตรการทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
- การเปิ ดเผยข้อมูลที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ ก่อนออกไปสู่ ภายนอกจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการบริ ษทั ฯ โดยกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเองหรื อมอบหมายให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นผูใ้ ห้หรื อผูต้ อบ

การบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริ ษัท ฯ มุ่งเน้นบริ หารจัดการงานทรั พ ยากรบุ คคลให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ส่ งเสริ มให้
พนักงานแสดงศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด สามารถรับผิดชอบงานของตนเองได้มากขึ้น การลดปริ มาณการ
รับพนักงานใหม่

เป้ำหมำยปี 2562 ของ แผนกธุรกำรบุคคล
เป้ าหมายของปี 2562 ดาเนินการจัดฝึ กอบรมให้ได้ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ในแผนการฝึ กอบรม ประจาปี 2562

ผลกำรดำเนินงำน ปี 2562
โดยในปี 2562 ได้ดาเนินการจัดฝึ กอบรมได้จานวน 30 หลักสู ตร ซึ่ งเป็ นไปตามแผนฝึ กอบรมและมีจานวน ชม.
อบรมเมื่อเทียบกับ ปี 2561 มากกว่า 1,290 ชม.

เป้ ำหมำยปี 2563 ของแผนกธุรกำรบุคคล
1. ดาเนินการจัดฝึ กอบรมให้ได้ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ในแผนการฝึ กอบรม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80%ของ
แผนฝึ กอบรมประจาปี 2563
2. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแป้ งสาลีทุกคนจะต้องได้รับการอบรมเรื่ อง GMP HACCP ISO
22000 รวมถึงความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลไม่ต่ากว่า 90 % ต่อเดือน
3. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนผลิตแป้ งสาลีทุกคนจะต้องไม่เป็ นโรคต้องห้ามในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
100 %ต่อเดือน
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นโยบำยด้ ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ว่ า พนั ก งานเป็ นปั จ จั ย หลั ก ที่ ส าคั ญ และมี คุ ณ ค่ า ยิ่ ง ต่ อ ความส าเร็ จ
ความก้าวหน้า และความเจริ ญ
เติ บโตอย่างมัน่ คง บริ ษทั ฯ จึ งมุ่งดาเนิ นการเพื่อยกระดับขี ดความสามารถของพนักงานให้มีความเป็ นเลิศ พัฒนา
บุคลากรในด้านการจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทางานจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานที่ ทนั สมัย
อย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทางานในระดับเทียบเคียงได้กบั ธุ รกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทางานที่ ดีและมีความปลอดภัยต่อชี วิตสู งสุ ด พนักงานจึงควรปฏิ บตั ิ หน้าที่ดว้ ย
ความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบ โดยถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
องค์ประกอบของนโยบายด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
การสรรหาทรั พยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายที่ จะให้มีความมัน่ คง ในการจ้างงานสาหรับพนักงานของบริ ษทั ฯ โดย
คานึ งถึงความจาเป็ นของตาแหน่งงานตามแผนอัตรากาลัง การเปิ ดโอกาสให้พนักงานภายในที่ มีความสามารถและ
เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ตอ้ งการก่อน และให้ความยุติธรรมเพื่อคัดเลือกผูท้ ี่มีพ้ืนฐานความรู ้ มีความสามารถและ
ทัศนคติที่ดี บรรจุในตาแหน่งว่างที่บริ ษทั ฯ ต้องการรับเข้าทางาน
การจ่ ายค่ าตอบแทนให้ พนักงานและสวัสดิการต่ างๆ
บริ ษ ทั ฯ มี ร ะบบการจ่ า ยค่ าตอบแทนและสวัส ดิ การต่ างๆ ที่ เที ยบเคี ย งกับธุ ร กิ จอุ ตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสารองเลี้ยงชี พ ตรวจสุ ขภาพประจาปี เงินกูเ้ พื่อที่
อยูอ่ าศัย เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร และเงินช่วยเหลืองาน
ฌาปนกิจ เบี้ยขยัน ค่ากะ ชุดยูนิฟอร์ม และโบนัสประจาปี ตามผลประกอบการ
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ทั้งนี้ เงินเดือนของพนักงานจะแตกต่างกัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความสาคัญของตาแหน่งงาน และความรับผิดชอบ
การขึ้นเงินเดือนในกรณี ปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นที่ตอ้ งให้พนักงานทางานล่วงเวลาในบางครั้ง โดยพิจารณาตามความ
จาเป็ นจริ งๆ เพราะบริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานต้องทางานล่วงเวลา แทนที่จะได้พกั ผ่อนร่ างกายและจิตใจ
การทางานล่วงเวลาแต่ละครั้งจะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ต้องการให้พนักงานมีความมัน่ คงในการดาเนิ นชี วิต ทั้งในระหว่างการปฏิบตั ิ งานและ
เมื่อสิ้ นสุ ดความเป็ นพนักงานแล้ว โดยได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งเป็ นการสะสมทรัพย์ร่วมกันระหว่าง
พนักงานและบริ ษทั ฯ
การประเมินผลการปฏิ บัติงาน
บริ ษ ัทฯ มี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะจัด ให้มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ อ ย่ า งยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ก่ อ ให้เ กิ ด
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานสู งสุ ด การขึ้ นเงิ นเดือนประจาปี จะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าว
เป็ นบรรทัดฐานความก้าวหน้าในเงิ นเดื อนของพนักงานย่อมขึ้ นอยู่กบั ผลการปฏิ บตั ิ งาน และความสามารถของ
พนักงานที่จะได้รับการเลื่อนขั้น
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารทรัพยากรบุคคล เนื่ องจากการ
บริ หารผลการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องนาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์กรโดยรวม และยังนาไปสู่ การสร้างแรงจูงใจให้กบั
พนักงานเพื่ อ ให้ส ร้ า งผลงานที่ ดี ข้ ึ นอย่า งต่ อ เนื่ อ งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมี กระบวนการออกแบบ
ความสัมพันธ์การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานที่มีการพิจารณาอย่างเป็ นกระบวนการ ประกอบด้วย Input, Process,
Output และ Impact
-Input
ค่านิยมองค์กร ที่ใช้เป็ นบรรทัดฐานในการคิดการแสดงออกของบุคลากรทุก
คนที่มีผลให้การทางานเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสูงสุ ดโดยสมรรถนะของบุคลากรถือเป็ นมาตรฐานทั้งใน
มิติของสายงานอาชีพ และมิติของบทบาทหน้าที่ในองค์กร
-Process
การบริ หารผลงาน ได้มี ก ารก าหนดและถ่ า ยทอดเป้ าหมายในทุ ก ระดับ
นอกจากนั้นยังมีกระบวนการติดตามประเมินผลสาเร็ จและอุปสรรค เพื่อดาเนินการแก้ไขระหว่างปี
-Output
ผลงาน มี การออกแบบค านิ ย ามของผลงาน เพื่ อ มุ่ งเน้นให้เ กิ ด การพัฒ นา
ภายในองค์ก ร โดยก าหนดให้ ผ ลการปฏิ บัติ ง านประกอบด้ว ย 3 ส่ ว น ได้แ ก่ ความส าเร็ จ ของงาน ความรู ้
ความสามารถและค่านิยมองค์กร
-Impact
ผลประกอบการ พนักงานทุกคนจะรับรู ้ว่าตนเองมีคุณค่าต่อความสาเร็ จของ
องค์กร ทั้งในรู ปแบบของตัวเงิน (ความพึงพอใจ) ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย การพัฒนาระบบงาน และการบริ หารจัดการ
ความรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในปี 2562 ได้มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับปรุ งโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น แบ่งความรับผิดชอบในโครงสร้างองค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อให้
บริ ษทั ฯ สามารถแข่งขันได้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั
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2. บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริ หารผลการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เป็ นเครื่ องมือการบริ หารในองค์กรที่
ให้ความสาคัญกับกระบวนการทางานอย่างสมบูรณ์ ทั้งผลลัพธ์หรื อความสาเร็ จของงาน ตลอดจนสมรรถนะใน
งานและพฤติกรรมพึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้ในการผลักดันงานให้สาเร็ จ
3. จัด ให้มีการอบรมหลักสู ต รต่ างๆ ให้กบั พนักงานเพื่ อให้พนักงานมี ความรู ้ ความสามารถ และทักษะต่ างๆ
เพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั ได้เชิญวิทยากรที่ความรู ้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ จากภายนอกมาถ่ายทอดความรู ้ต่างๆ ให้กบั
พนักงาน อีกทั้งบริ ษทั ได้ส่งพนักงานออกไปอบรมภายนอกตามสถานที่ต่างๆ อีกด้วย
วินัยและโทษทางวินัย
บริ ษทั ฯ มี เจตนาที่ จะปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานทุ กคนด้วยความเข้าใจดี ความเห็ นใจ และด้วยขันติ
ธรรม อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ จาต้องรั กษาไว้ซ่ ึ งความมี วินยั ในเรื่ องของการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานทุกคนภายใน
ขอบเขตอันสมควร ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อการรักษาความสงบในการพิจารณามาตรการทางวินยั นั้น จะกระทาโดย
ยึดหลักให้มีการสอบสอนแสวงหาข้อเท็จจริ งที่แวดล้อมแต่ละกรณี โดยตั้งอยูบ่ นรากฐานของความยุติธรรม บริ ษทั
ฯ เชื่ อว่าวัตถุประสงค์ของการมีมาตรการทางวินยั ก็เพื่อให้พนักงานประพฤติ ปฏิบตั ิ ตนให้สอดคล้องกับระเบี ยบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ และเพื่อแก้ไขการประพฤติปฏิบตั ิที่ผิดให้ถกู ต้อง
วิธีการร้ องทุกข์
บริ ษทั ฯ จะจัดสภาพการทางานโดยทัว่ ๆ ไปภายในบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปโดยชอบธรรม สอดคล้อง
กับความประสงค์ของพนักงาน ไม่เกิ ดข้อขัดแย้งอย่างใดๆ ขึ้ น อย่างไรก็ตามในทางปฏิ บตั ิ อาจจะมี ขอ้ ขัดแย้ง
เกิ ดขึ้ นได้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ก็มีความปรารถนาที่ จะได้รับทราบถึ งความรู ้ สึกของพนักงานโดยละเอี ยดและฉับพลัน
ฉะนั้น บริ ษ ัทฯ จึ ง ขอความร่ ว มมื อ จากพนัก งานแจ้ง ข้อ ขัด แย้งของตนแก่ ผูบ้ ัง คับ บัญชา ซึ่ งจะท าหน้า ที่ ใ ห้
คาแนะนา หรื อดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพนักงานตามความเหมาะสมโดยเร็ ว
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีวิธีการและช่ องทางการสื่ อข่าวสารสองทิ ศทางเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสื่ อด้วยความรวดเร็ ว โดยช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั ฯ มีหลายช่องทาง เช่น การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
Email Line เว็บไซต์บริ ษทั เป็ นต้น
การสื่ อข่ าวสารพนักงาน
พนักงานจะได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารโดยรวดเร็ ว และถูกต้องในเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ฯ และหน้าที่ พนักงานปฏิ บัติ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ พึ งปรารถนาที่ จะได้รับทราบถึ งข่ าวสารในเรื่ องต่ า งๆ จาก
พนักงานอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อร่ วมกัน
ปฏิบตั ิภารกิจให้บรรลุเป้ าหมายด้วยดี
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีวิธีการและช่ องทางการสื่ อข่าวสารสองทิ ศทางเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสื่ อด้วยความรวดเร็ ว ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผูท้ ี่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชางาทุกระดับมีบทบาทอันสาคัญยิ่งในฐานะเป็ น
ผูถ้ ่ายทอด และรับทราบถึงบรรดาข่าวสารต่างๆ
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ความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน และความมัน่ คงปลอดภัยของโรงงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีสภาพการทางานที่มีความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน ฝ่ ายจัดการ
และผูบ้ งั คับบัญชา งานทุ กระดับมี ความรั บผิดชอบที่ จะจัดการดูแลให้พนักงานมี ความปลอดภัยในการทางาน
กาหนดวิธีการทางานที่ ปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ตลอดจนให้การศึ กษาอบรมแก่พนักงาน
ให้มีความรู ้ความเข้าใจอันที่จะทางานโดยมีความปลอดภัย
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องศึกษาเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน ปฏิบตั ิตามวิธีการต่างๆ
ที่ ก าหนดไว้ และใช้อุ ป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายที่ จัด ไว้ ตลอดจนการบอกกล่ า วให้ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาได้ท ราบถึ ง
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น เพื่อดาเนินการแก้ไข
การสิ ้นสุดการจ้ างและการจ่ ายผลประโยชน์
การจ้างอาจสิ้ นสุ ดโดยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาของบริ ษทั ฯ หรื อของพนักงานเองก็ได้
ในการสิ้ นสุ ดการจ้างงาน บริ ษทั ฯ จะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงจะได้รับตามสิ ทธิ ที่ระบุไว้ในระเบี ยบของ
บริ ษทั ฯ แต่ไม่วา่ กรณี ใดจะต้องไม่นอ้ ยกว่าสิ ทธิ ที่พนักงานจะพึงได้รับตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
** ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทั ฯ มีจำนวนพนักงำนทั้งสิ้น 128 คน แบ่ งเป็ นชำย
66 คน และหญิง 62 คน สำหรับอัตรำกำรลำออกจำกงำนพนักงำนในปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน
คิดเป็ น 5.4 % ของพนักงำนรวมทั้งหมดเฉลีย่ ทั้งปี 2562
โดยทำงแผนกธุรกำรบุคคลได้ ดำเนินกำรสรรหำบุคลำกรเข้ ำมำทดแทนได้ ทันตำมระยะเวลำ
และเป้ ำหมำยที่กำหนด

นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร
บริ ษทั ฯ มี ความมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาศักยภาพและความพร้ อมของพนักงานทุ กคนให้มีความรู ้
ความสามารถ ส่ งเสริ มการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้มีความเป็ นเลิศ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากร
บุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือปัจจัยสาคัญในการดาเนินธุ รกิจให้ประสบความสาเร็ จ การตระหนักถึงความสาคัญ
ของทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ นั้น เห็นได้จากพันธะกิจข้อที่ 2 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งระบุไว้ว่าบริ ษทั ฯ มุ่ง “ส่ งเสริ ม
ให้พนักงานมีภาวะความเป็ นผูน้ าในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้”
บริ ษทั ฯ ได้มีการวางแผนการฝึ กอบรมประจาปี ให้แก่พนักงานแต่ละแผนกต่างๆกันไปตาม
ความจาเป็ นและความเหมาะสมและเสริ มหลักสู ตรเพิ่ มเติ มเพื่ อเพิ่ มศักยภาพต่ างๆ ให้กบั บุ คลากร โดยฝ่ าย
สานักงานจะขออนุ มตั ิ แผนการฝึ กอบรมดังกล่าวจากกรรมการผูจ้ ดั การ วิธีการฝึ กอบรมมีท้ งั การบรรยายในชั้น
เรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ รวมไปถึงมีวิธีการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน
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ทั้งนี้ หลักสู ตรการฝึ กอบรมที่ บริ ษทั ฯ จัดขึ้ นนั้นมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิ บตั ิ การได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่
บริ ษัท ก าหนดไว้ และน าไปพัฒ นางานได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น อาทิ เช่ น หลัก สู ต รความรู ้ พ้ื น ฐาน
GMP/HACCP/ISO22000:2005 และสุ ขลักษณะส่ วนบุคคล และหลักสู ตรการวิเคราะห์จุดอันตรายในกระบวนการ
ผลิตแป้ งสาลี เป็ นต้น
โดยในปี 2562 บริ ษ ัทฯ ได้ด าเนิ น การจัด ฝึ กอบรมหลักสู ต รต่ า งๆ จ านวน 30 หลักสู ตร ซึ่ ง
ครอบคลุมและพัฒนาความรู ้ของพนักงานในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม
แผนกำรฝึ กอบรมประจำปี 2562
ฝ่ ำย
สานักเลขานุการ
ขายและการตลาด
บัญชีและการเงิน
สานักงาน
โรงงาน
รวม

จำนวนพนักงำน
7
10
15
9
87
128

จำนวน ชม.อบรม
150
169
179
322
2198
3018

เฉลีย่ ชั่วโมงอบรม/คน
21
16
11
35
25
108

3500

3018

3000
2500

2198

2000
1500
1000
500

150

169

179

322

0

จานวนพนักงานทั้งหมด
จานวนชัว่ โมงอบรมทั้งหมด
จานวนพนักงานทั้งหมด

สรุปรำยละเอียดกำรฝึ กอบรมประจำปี
128 คน
3,018 ชัว่ โมง
23 ชัว่ โมงต่อคน

นอกจากการส่ งเสริ มให้พนักงานทุ กคนได้เ ข้า รั บการอบรมภายในองค์กรแล้ว บริ ษ ทั ฯ ยัง
ส่ งเสริ มให้พ นักงานเข้ารั บการอบรมภายนอก เช่ น หลักสู ตรเลขานุ การบริ ษทั หลักสู ตรคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทางาน หลักสู ตรกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจื อ
ปนอาหาร หลักสูตรมาตรฐานทางบัญชี กรอบการพัฒนาจัดซื้ อจัดหายุคใหม่
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นโยบำยกำรจ้ ำงงำน กำรดูแล และพัฒนำพนักงำน
ทรั พ ยำกรบุ ค คล ถื อ เป็ นทรั พ ยากรอัน มี คุ ณ ค่ า สู ง สุ ด ซึ่ งเป็ นปั จ จัย ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารสร้ า ง
ความสาเร็ จให้กบั องค์กรได้ในระยะยาว บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับในการส่ งเสริ มและพัฒนา
ความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน ปลูกฝั งค่ านิ ย มและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการมี
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงานได้รับการฝึ กอบรม ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั โดย
เชิญวิทยากรภายนอก ที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ให้ความรู ้แก่ผพู ้ นักงานที่เข้ารับการอบรม ตลอดจน
ส่ งเสริ มให้พนักงานเข้ารับการอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย
บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ เพื่อเสริ มสร้างความสามัคคี เสริ มสร้างกาลังใจ
ให้กบั พนักงานเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงานในทุกระดับชั้น อาทิ เช่ น
กิ จกรรมรดน้ า ด าหัวตามประเพณี ส งกรานต์ กิ จกรรมตรวจสุ ข ภาพพนักงาน กิ จกรรมนันทนาการส่ งเสริ มให้
พนักงานมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กิจกรรมงานเลี้ยงปี ใหม่ กิจกรรมส่ งเสริ มให้พนักงาน
ทาประโยชน์ให้กบั ชุมชน เป็ นต้น ดังนี้
เมือ่ วันที่ 9 เมษำยน 2562 จัดกิจกรรม TMILL ร่ วมสื บสำนวัฒนธรรมไทย พิธีรดนำ้ ดำหัว ประเพณีสงกรำนต์ 2562

เมือ่ วันที่ 20 เมษำยน 2562 จัดกิจกรรมทำบุญบริษทั ประจำปี 2562
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เมือ่ วันที่ 8 กรกฎำคม 2562 กิจกรรมตรวจสุ ขภำพ ประจำปี 2562

กิจกรรมนันทนำกำรส่ งเสริม สนับสนุนให้ พนักงำนและชุมชนใกล้ เคียงมีสุขภำพร่ ำงกำยที่แข็งแรง
มีสุขภำพจิตใจที่แจ่ มใส
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เมือ่ วันที่ 14 ธันวำคม 2562 กิจกรรมสำยใย-สำนสั มพันธ์ ประจำปี ร่ วมส่ งท้ ำยปี เก่ ำ ต้ อนรับปี ใหม่ ปี 2563
ณ โรงแรมจอมเทียน กำร์ เด้ นท์ รีสอร์ ท พัทยำ

บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ให้มี ค ณะกรรมการสวัส ดิ ก ารในสถานประกอบการ ประกอบด้ว ย
พนักงานที่ ได้รับการเลือกตั้ง และตัวแทนผูบ้ ริ หาร เพื่อทาหน้าที่ ในการเสนอสวัสดิ การในด้านต่างๆ ต่อ
นายจ้างให้กบั พนักงานโดยส่ วนรวม ตลอดจนช่วยดูแลติดตามผลการดาเนินงานด้านสวัสดิการพนักงานให้
เป็ นไปตามที่กาหนด

ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีการจัดอบรมตามมาตรฐานระบบ, Food Allergen, Food
Defense, Halal, ISO 22000 : 2018 Requirement ดังนี้
เมือ่ วันที่ 23 มีนำคม 2562 จัดอบรมหัวข้ อ “Food Allergen Management” กำรจัดกำรสำรที่ก่อให้ เกิด
ภูมแิ พ้ ในอำหำร
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เมือ่ วันที่ 27 เมษำยน 2562 กำรอบรมหัวข้ อ “Food Defense” กำรป้ องกันกำรก่ อกำรร้ ำยในอำหำร

เมือ่ วันที่ 8 พฤษภำคม 2562 จัดอบรมหัวข้ อ “กำรพัฒนำฮำลำลสุ่ ตลำดเสรีกำรค้ ำประชำคมอำเซียน (HALAL)

เมือ่ วันที่ 15-16 มิถุนำยน 2562 จัดอบรมหัวข้ อ “ISO 22000:2018 Requirement”
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นโยบำยด้ ำนกำรผลิต

บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อกาหนดกฎหมายอาหาร
และสอดคล้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ด้วยการใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ทนั สมัยลดการเกิ ดมลภาวะทาง
สิ่ ง แวดล้อ ม รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจของลู ก ค้า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเพื่ อ ให้
กระบวนการผลิตดาเนินการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทางบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทา “นโยบายการผลิต” เป็ นลายลักษณ์
อักษรขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ชดั เจนของบริ ษทั
- เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งควบคุม ปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
คุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระบบ ISO 22000:2005 GMP HACCP และ HALAL
เพิ่มคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพการทางาน โดยการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรระดับปฏิบตั ิการในกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ด้วยการฝึ กทักษะและความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในการทางาน โดยจัดให้มี
การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ตลอดจนส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
- เพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยการศึกษาวิเคราะห์เครื่ องจักรอุปกรณ์
เครื่ องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
- ควบคุมดูแลการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งป้ องกันและควบคุมการสูญเสี ย
อย่างมีระบบและจัดทารายงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการประชุมปรึ กษาหารื ออย่างมีระบบ เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามข้อตกลงที่ทาไว้
- กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Objective) ในทุก
ส่ วนงานของการผลิตเพื่อควบคุมการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
มำตรฐำนกระบวนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าเข้าข้าวสาลีเพื่อการผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีภายในประเทศ โดยมีนโยบายและ
ความมุ่งมัน่ ในการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู งสุ ด เริ่ มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ ดีและมีคุณภาพ การ
ผลิ ตสิ นค้าด้วยกระบวนการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่ อการส่ งมอบสิ นค้าที่ มีคุณ ภาพและมาตรฐาน มี ความ
ปลอดภัยสูงสุ ดตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการสร้างกระบวนการผลิตสิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอบสนองต่อ
ตามความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
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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 นงานให้
เป็ นไปตามมาตรฐานโรงงาน สี เขียว (Green Industry) ตามโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ สิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าที่ดีและมีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตอย่างเป็ นระบบ สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนกลับได้ และคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและผูบ้ ริ โภค
การวิจัยพัฒนา และการส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
เนื่ องด้วยบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ปรรู ปข้าวสาลี เป็ นแป้ งสาลี เพื่อนามาใช้ในการผลิ ตอาหารประเภท
ต่างๆ ทิศทางและแนวโน้มการบริ โภคอาหารจึงเป็ นปัจจัยและสิ่ งจาเป็ นที่ผปู ้ ระกอบการด้านอาหารต่างๆ จะต้องมี
ความเข้า ใจ และพัฒนาอาหารให้ตรงตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โ ภค บริ ษทั ฯ มี แผนกวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อรับโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการอาหารนามาคิ ดค้นวิจยั พัฒนาทั้งด้านสู ตร
ส่ วนผสม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้ างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการ
ส่ งเสริ มศักยภาพ และการพัฒนาทักษะด้านความรู ้และความเชี่ ยวชาญของพนักงาน อันจะนาไปสู่ การเป็ นองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้และสามารถนาองค์ความรู ้ไปใช้ในการคิ ดค้น วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการด้าน
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรต่อไปในอนาคต
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีการจัดอบรมหลักสูตร Miller Process Training ให้กบั พนักงานเพิ่มความรู ้และพัฒนาทักษะ
ศักยภาพการทางานในกระบวนการโม่แป้ งสาลี โดยได้ให้วิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญจากบริ ษทั Buhler เข้ามาดาเนิ นการ
อบรมให้
เมือ่ วันที่ 11-15 พฤศจิกำยน 2562 จัดอบรมหัวข้ อ “Miller Process Training”
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การร่ วมพัฒนาระบบการทางาน และการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริ ษทั มีลูกค้าที่ ติดต่อเข้าเยี่ยมชมกิ จการของบริ ษทั ฯ และเข้ามาสอบทานระบบการบริ หาร
จัดการและควบคุมคุณภาพในด้านต่างๆ ซึ่ งก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการพัฒนาระบบการทางานระหว่าง
บริ ษทั ฯ และลูกค้าที่ ใกล้ชิด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกิ จการและการสอบทานระบบการการ
บริ หารจัดการและควบคุมคุณภาพ เพื่อทาให้มนั่ ใจได้ว่า สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ มีกระบวนการผลิตที่ มี
คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยสูงสุ ด
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กำรสำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ ำ
โดยบริ ษทั ฯ มี นโยบายในทุ ก 2 ปี จะจัดให้มีการประเมิ นสารวจความพึ งพอใจจากการใช้
สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการผลิตสิ นค้าและการให้บริ การอย่างมืออาชี พ เพื่อให้
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุ ดอย่างต่อเนื่อง และในการสารวจความพึงพอใจครั้งต่อไปจะมีข้ ึนในปี 2563
รำยชื่อบริษทั ลูกค้ ำที่เข้ ำเยีย่ มชมกิจกำรในรอบปี 2562
วันที่
20
27
20
2
20
23
19
10
7
20
22
18
25
25

กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
มิถนุ ายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
กันยายน 2562
ตุลาคม 2562

ชื่อบริ ษัท
บริ ษัท ลิลลี่ โทเบก้ า จากัด
บริ ษัท โบว์แมน อินกรี เดียน (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์ วิส จากัด
บริ ษัท ซีพีแรม จากัด (สาขาลาดกระบัง)
บริ ษัท ไทยนิสชิน เทคโนมิค จากัด
บริ ษัท ซินโนวา จากัด
บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เคอร์ รี่ อินกรี เดียนท์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จากัด
บริ ษัท ไอ เอฟ ซี อินเตอร์ ฟ้ ดู จากัด
บริ ษัท เค ซี แอล เทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัท โรงงานแม่รวย จากัด
บริ ษัท ฟู้ด โค้ ทติ ้งส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

191

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

จรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเที ยม และเป็ นธรรมตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดหลักปฏิ บตั ิ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ผเู ้ กี่ ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตาม
ภารกิ จของบริ ษทั ฯ ด้วยความซื่ อสัต ย์ สุ จริ ต และเที่ ย งธรรม รวมทั้งให้มีการดู แลและติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตาม
แนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องรั บทราบและเข้าใจ รวมถึ งยึดถื อตามแนวทาง
ปฏิบตั ิ เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของแต่ละคนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เปิ ดเผย โปร่ งใส ซื่ อสัตย์สุจริ ต คานึ งถึง
ผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ข้ อพึงปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ยกลุ่มต่ ำงๆ
1. ต่ อผู้ถือหุ้น
1.1 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันต่อเวลา มีความโปร่ งใสและยุติธรรม
1.2 ระมัดระวังในการปฏิ บตั ิ การใดๆ อันจะทาให้ผถู ้ ือหุ ้นเกิ ดความสับสนและสาคัญผิดในข้อเท็จจริ งของ
สารสนเทศ
1.3 ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายให้ได้รับความเป็ นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
1.4 กากับดูแลให้มีการบริ หารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุน้
2. ต่ อลูกค้ ำ
2.1 ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรม
2.2 ให้บริ การที่เป็ นเลิศด้วยคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพ
2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
2.4 รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
เว้นแต่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2.5 จัดระบบหรื อช่องทางเพื่อให้ลกู ค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การ และดาเนิ นการ
แก้ไขรวมทั้งแจ้งผลให้ลกู ค้าทราบอย่างรวดเร็ ว
3. ต่ อคู่แข่ งขัน
3.1 ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้กรอบกติกามารยาท ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม มีปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งขันด้วยการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3.2 ดาเนิ นธุ รกิ จโดยไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งขัน ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ตปราศจากข้อมูล
ความจริ งหรื อซ้ าเติมคู่แข่งขัน
3.3 ดาเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
3.4 ไม่กระทาการละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งขัน และผูอ้ ื่น
4. ต่ อคู่ค้ำและเจ้ ำหนี้
4.1 การจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้างจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริ ษทั ฯ มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
4.2 หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้างที่ขดั กับผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษทั
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4.3 ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้างต้องไม่รับประโยชน์ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมจากคู่คา้ และ
ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ ในกรณี ที่มีการจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้างกับคู่คา้ ที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดให้ผเู ้ กี่ยวข้องรายงานความสัมพันธ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุ ดของสายงานนั้นๆ หรื อ
รายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อทราบและให้ความเห็นเป็ นการล่วงหน้า และต้องไม่มีส่วนร่ วมในการ
อนุมตั ิ
4.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั ฯ ต้องรายงานความสัมพันธ์ต่อสายการบังคับบัญชา
หรื อรายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อทราบเป็ นการล่วงหน้า
4.5 เคารพ และดาเนินการตามข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรอง และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั
4.6 หากพบเหตุที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามข้อตกลง หรื อสัญญาได้ ผูร้ ับผิดชอบต้องรี บรายงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาทันที
4.7 ต้องให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง เป็ นจริ ง ไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนแก่ค่คู า้ หรื อ
เจ้าหนี้
4.8 ต้องรักษาและไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า และ/หรื อข้อมูลความลับทางธุรกิจคู่คา้ เจ้าหนี้ และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยนั้นๆ แล้ว
4.9 พนักงานสามารถรับของขวัญ ซึ่ งมีมลู ค่าไม่เกิน 500 บาท ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับ
ของขวัญ ซึ่ งมีมลู ค่าเกินกว่า 500 บาท ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ โดยใช้แบบคาขอการให้/รับของขวัญ
และนาส่ งของขวัญดังกล่าวแก่ส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บสาหรับนาไปเป็ นของรางวัลให้กบั
พนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
5. ต่ อพนักงำน
5.1 ให้ความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคนและให้ผลตอบแทนและจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
5.2 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบตั ิ
5.3 เคารพและไม่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของพนักงานทุกคน
5.4 ดูแลเอาใจใส่ ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุ ขอนามัย ความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจน
สวัสดิภาพความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกคน
5.5 ส่ งเสริ มและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู ้ และให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานตามความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงานอย่างเป็ นธรรม
5.6 มีประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยเป็ นธรรม
5.7 เปิ ดโอกาสให้มีการเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และส่ วนรวม
5.8 ให้สิทธิ กบั พนักงานในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการใช้สิทธิ ทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ โดยบริ ษทั จะไม่ยงุ่ เกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ น้ นั ๆ ของพนักงาน
5.9 สนับสนุนและส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรื อส่ วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน
6. ต่ อทำงกำรและสั งคมโดยส่ วนรวม
6.1 ดาเนินธุรกิจให้ถกู ต้องตามกฎหมายและไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อให้การสนับสนุนไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อมหรื อดาเนินธุรกิจกับองค์กรและ/หรื อบุคคลที่กระทาผิดต่อกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสังคม
193

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

6.2 ให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลที่ สามารถเปิ ดเผยได้เพื่ อป้ องกันความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นกับระบบ
เศรษฐกิจ
6.3 ให้ ค วามร่ ว มมื อ และสนับ สนุ น นโยบายต่ า งๆ ของทางการ ส่ ง เสริ มกิ จ กรรมทางสั ง คม และ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร
6.4 ส่ งเสริ มกิ จกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร โดยสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้
พนักงาน มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อสังคม และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
7. ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
7.1 จัดให้มีการควบคุมดูแลและป้ องกันธุ รกรรมต่างๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่ให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ พร้อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ ยวโยงกันให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแล
8. กำรให้ หรือ รับของขวัญ
8.1 เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุ รกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ให้ รั บ ของขวัญ ของก านัล การเลี้ ย งรั บ รอง หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดของบริ ษ ัท ฯ โดยบริ ษ ัท ฯ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ใน “นโยบายต่อต้านการนทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”

จรรยำบรรณของกรรมกำร
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั
1.2 ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และมีความกล้าในการที่จะแสดงความ
คิดเห็นในสิ่ งที่ถกู ต้อง
1.3 ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
1.4 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
1.5 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกับบริ ษทั ฯ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
1.6 ส่ งเสริ มให้พนักงานมีจรรยาบรรณทางธุ รกิ จและมีจรรยาบรรณในการทางาน ตลอดจนมีการกากับดูแล
กิจการที่ดี
2. ต่ อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2.2 กากับ ดู แลให้มีการบริ หารองค์กรด้วยความระมัด ระวังและรอบคอบเพื่ อป้ องกันความเสี ย หายหรื อ
ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้
2.3 รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ได้รับการเอาใจใส่ และได้รับการดูแลอย่าง
เท่าเทียมกัน
2.4 เปิ ดเผยข้อมูลหรื อรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์
3. ต่ อควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
3.1 ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนในการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง
โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังมิได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3.2 ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ รวมทั้งป้ องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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4. ต่ อชุมชน สั งคมและจำรีตประเพณี
4.1 ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อสังคมส่ วนรวม
4.2 รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารี ต
ประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม
4.3 มีจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จรรยำบรรณของผู้บริหำร
“ผูบ้ ริ หาร” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการขึ้ นไป โดยผูบ้ ริ หารต้องพึงปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณของ
พนักงานและจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ดว้ ย
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ 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 อให้สมั ภาษณ์ต่อสื่ อมวลชน หรื อต่อสาธรณชนจะต้องได้รับมอบหมายจาก
บริ ษทั ฯ
2. ต่ อผู้ใต้ บังคับบัญชำ
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 กษาแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทั้งรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเต็มใจและจริ งใจ
2.4 ส่ งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มีความมัน่ คงก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
3. ต่ อควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
3.1 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ จากตาแหน่งหน้าที่ ไม่วา่ จะมีเจตนาเพื่อแสวงหาหรื อไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3.2 ไม่ดาเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
4. ต่ อชุมชนและสั งคม
4.1 ปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้กรอบศีลธรรมประเพณี อนั ดีงาม
4.2 มีส่วนร่ วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่ วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะ
และโอกาสที่เหมาะสม
4.3 ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่ อมเสี ยอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสี ยงขององค์กร เช่น อบายมุข
ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็ นต้น
4.4 ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศ และ/หรื อ
ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
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4.5 มีจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5. กำรให้ หรือ รับของขวัญ
5.1 เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุ รกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ให้ รั บ ของขวัญ ของก านัล การเลี้ ย งรั บ รอง หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดของบริ ษ ัท ฯ โดยบริ ษ ัท ฯ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ใน “นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”

จรรยำบรรณของพนักงำน
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1.2 ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้ถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบี ยบคาสั่ง และประกาศที่
บริ ษทั ฯ กาหนด
1.3 มีทศั นคติที่ดีต่อบริ ษทั ฯ และผูบ้ งั คับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชา
1.4 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ความสามารถอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตาแหน่งหน้าที่การ
งานด้วยความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ
1.5 แข่งขันกับบุคคลอื่นหรื อองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกาหนดไว้อย่างเป็ นธรรม รวมทั้ง
ไม่ตาหนิติเตียนหรื อกล่าวหาในทางร้ายแก่บุคคลอื่น
1.6 ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั ฯ
1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องจากตาแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ
1.8 ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
1.9 วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
1.10 ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิ บตั ิ ทางจรรยาบรรณที่ บริ ษทั ฯ กาหนด และปฏิ บตั ิ ตามอย่างเคร่ งครั ด รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการกระทาที่ขดั แย้งต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
1.11 ห้ามกระทาการใดๆ ที่เป็ นการจัดหาหรื อจัดให้มีกิจกรรมทางเพศเพื่อให้ได้มาซึ่ งธุ รกิ จ หรื อเพื่อสนับสนุ น
หน้าที่การงาน
1.12 ดูแลความประพฤติ ของตนและเพื่อนร่ วมงาน ไม่ให้มีพฤติ กรรมหรื อการกระทาใดๆ ที่ เป็ นลักษณะการ
คุกคาม 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 ระบบ
ไว้
1.14 พึงระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนื อจากหน้าที่รับผิดชอบที่มี
ต่อบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้รายงานต่อ ต่ อผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของสายงานนั้นๆ หรื อรายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่ อ
อนุมตั ิ
1.15 พึงระมัดระวังการใช้และสื่ อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อความเสี ยหายและชื่ อเสี ยง
ของบริ ษทั ฯ
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2. ต่ อลูกค้ ำและบุคคลภำยนอก
2.1 ให้บริ การแก่ลูกค้าโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุ ดบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต มีอธั ยาศัยดี รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า มีจิตสานึ กในหน้าที่การให้บริ การต่อลูกค้า และปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุก
รายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2.2 ไม่ให้ความหวังหรื อคามัน่ แก่ลกู ค้าในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดที่ตนเองไม่มีอานาจที่จะกระทาการ
2.3 รักษาความลับของลูกค้าและของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัดและไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทาการ
เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.4 ไม่นาข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่ แก่บุคคลอื่นหรื อนาไปประกอบธุรกิจแข่งกับลูกค้า
2.5 ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สินอื่นใดจากลูกค้าหรื อคู่คา้ ของบริ ษทั นอกเหนื อจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมซึ่ ง
บริ ษทั เรี ยกเก็บ
2.6 ในกรณี ที่เกิ ดปั ญหาในการปฏิ บตั ิ งานหรื อเกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับลูกค้า ให้พ นักงานรายงานหรื อปรึ กษา
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
3. ต่ อผู้บังคับบัญชำ
3.1 มีทศั นคติที่ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา
3.2 ไม่กระทาการใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การงาน
4. ต่ อเพือ่ นร่ วมงำน
4.1 ปฏิ บตั ิ ต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี มีความจริ งใจ และมีความสามัคคี ในหมู่คณะช่ วยเหลื อ
เกื้อกูลกันในทางที่ชอบและเป็ นประโยชน์ต่องานของบริ ษทั ฯ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู ้ในการทางานให้เพื่อน
ร่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามลาดับชั้น
4.2 ไม่นาเรื่ องส่ วนตัว หรื อข้อมูลของผูร้ ่ วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่ อมเสี ย
5. ต่ อชุมชนและสั งคม
5.1 ปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้กรอบศีลธรรมประเพณี อนั ดีงาม
5.2 มีส่วนร่ วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่ วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่
ฐานะ และโอกาสที่เหมาะสม
5.3 ละเว้นพฤติ กรรมที่ เสื่ อมเสี ยอันอาจมี ผลกระทบต่ อภาพพจน์ของตนเองและชื่ อเสี ยงขององค์กร เช่ น
อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็ นต้น
5.4 ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศ และ/
หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
5.5 มีจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6. ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
6.1 หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
หรื อจากการใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นพนักงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
7. กำรให้ หรือ รับของขวัญ
7.1 เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุ รกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ให้ รับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไว้ใน “นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”
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จรรยำบรรณของส่ วนงำนนักลงทุนสั มพันธ์
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามจรรยาบรรณของพนักงานอย่างเคร่ งครัด
1.2 สร้างความเชื่ อมัน่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีขององค์กร ให้เกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน นักวิเคราะห์
และมีผสู ้ ่ วนได้เสี ย
1.3 รายงานข้อมูลที่ เป็ นประเด็นสาคัญที่ ส่งผลกระทบต่ อความเชื่ อมัน่ ภาพลักษณ์ หรื อทัศนคติ ที่ดี ของ
องค์กรให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที
2. ต่ อผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ และบุคคลภำยนอก
2.1 เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ที่ จาเป็ นอย่างโปร่ งใส ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา น่ าเชื่ อถือ และเป็ นธรรมแก่
สาธารณะ
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 อควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
3.1 รักษาความลับของบริ ษทั ฯ และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3.2 หลีกเลี่ยงการรับนัดในช่ วงใกล้ประกาศงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และปฏิบตั ิ ในการซื้ อขายหุ ้นที่ บริ ษทั ฯ
กาหนดไว้
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ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
กำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ดาเนิ นธุ รกิ จโดยการสร้างคุณค่าขององค์กรร่ วมกับการพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม
และสิ่ งแวดล้อมให้เ กื้ อกูลเติ บโตเคี ย งข้า งกันไปอย่า งยัง่ ยืน ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมาบริ ษ ทั ฯ จึ งไม่เ พี ย งให้
ความสาคัญกับการบริ หารธุ รกิจ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ ดีและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ ในทุกย่างก้าวของการดาเนิ นธุ รกิจบริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบของ
องค์กรต่อสังคม หรื อ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็ นอย่างมากและถือเป็ นเป้ าหมายหลักอันดับต้นๆ
ของบริ ษ ทั โดยบริ ษทั ฯ ได้วางนโยบายและจัด ทาโครงการต่ า งๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่ อสังคม ไม่ว่าจะเป็ นการ
ยกระดับสภาพแวดล้อมที่ น่าอยู่มากขึ้ น การยกระดับมาตรฐานการครองชี พ และความมีสุขภาพที่ ดีของชุ มชน
ตลอดจนการสื บสานวัฒนธรรมความเป็ นไทย โดยประเภทของกิ จกรรมนั้น จะมี การส่ งเสริ มและสนับสนุ น
กิ จ กรรม เพื่ อ สั ง คม การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล และการอาสาช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน ในแต่ ล ะกิ จ กรรมบริ ษ ัท ฯ จะ
วางเป้ าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรั พยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่ วมกัน เพื่ อให้แต่ ละกิ จกรรมเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลมากที่สุด ทั้งนี้ ความสาเร็ จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิ ดขึ้นจากการบริ จาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยงั เน้น
ความมีส่วนร่ วมของพนักงานในองค์กรและความร่ วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่ วมมือของชุมชน
อีกด้วย
แนวการดาเนิ นงานภายในองค์กรนั้น บริ ษทั ฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่ อวางแผนการดาเนิ น
โครงการต่างๆ โดยประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่ ง
จะเป็ นการรวบรวมความคิด การสื่ อสาร และการดาเนินงาน เพื่อกาหนดรู ปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การออกแบบเพื่อกาหนดกิ จกรรม เป็ นการกาหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจาก
การ ดาเนินโครงการนั้นๆ
2. การดาเนิ นกิ จกรรม เป็ นการกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นงาน งบประมาณ บุคลากรที่ จะเข้ามามีส่วนร่ วม และ
กาหนดหน่วยงานภายนอกที่จะมีบทบาทร่ วม
3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดาเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
หรื อ ไม่อย่างไรและสื่ อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งและเป็ นที่
ยอมรับของสังคม
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โดยบริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และ
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholders) ตามหลักการดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิ จการที่ ดี และระเบี ยบปฏิ บตั ิ ของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อนามาเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้างองค์กรให้มี
ระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. การบริ หารจัดการผลกระทบต่อชุมชน
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ดาเนิ นการภารกิจเพื่อแสวงหาและพัฒนา มีการดาเนิ นงานเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนและสังคม โดยให้ความสาคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม ให้ความสาคัญ
และเคารพในสิ ทธิ มนุษยชนวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่น และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชี วิตของ
ประชาชนบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั้งยืน และให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน
โดยการเข้าไปสื่ อสารกับหลายๆ ส่ วนในชุมชนเพื่อรับทราบปั ญหา บริ หารจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้น มีการติดตาม
ประเมินผล
3.การบริ หารจัดการชุมชนสัมพันธ์
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ดาเนิ นงานในกิจกรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชนใน
พื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด มีการป้ องกัน แก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นเพื่อลดผลกระทบต่อชุ มชน สังคม
สิ่ งแวดล้อมให้ความสาคัญและเคารพในสิ ทธิ มนุษยชน วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม และค่านิยมของท้องถิ่น
4. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและมีนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี
ตลอดจนให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด อันจะส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ วางไว้ ทั้งได้รับความเชื่ อถือ และความไว้วางใจจากผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในในการกากับ ดูแล และติดตามการปฏิบตั ิ งานในด้าน
ต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและปฏิบตั ิต่อแรงงานด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ มนุษยชน โดยถือเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความ
ยัง่ ยืน ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความความโปร่ งใส เคารพกฎหมายด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยสนับสนุ นให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามหลักด้านสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ ง
ถือเป็ นปั จจัยสาคัญขององค์กร และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย ดังนี้
- บริ ษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิ ของตนในฐานะพลเมืองโดย
ชอบตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมินสิ ทธิ มนุษยชน เช่นไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงาน
เด็กเป็ นต้น
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- ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องทาความเข้าใจกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
- บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากล
- บริ ษทั ฯ รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน เช่ น ชี วประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทางานฯลฯ
ไม่กระทาการอันล่วงละเมิ ดโดยเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานสู่ สาธารณะเว้นแต่ ได้รับความยินยอมจาก
พนักงานผูน้ ้ นั และเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั ฯหรื อตามกฎหมาย
- ส่ งเสริ มให้พนักงานมี ดุ ลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชี วิตทางานและชี วิตส่ วนตัว และส่ งเสริ มให้
พนักงานมีโอกาสบาเพ็ญประโยชน์ ทาความดี เพื่อสังคมส่ วนรวมทั้งการปฏิ บตั ิ ตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ
อย่างเท่าเทียม
- จัดให้มีระบบการทางานที่ มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทางานอย่างเหมาะสมตาม
มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกร ทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
- จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมสาหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามศักยภาพ
- จัดให้มีการดูแลเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจาปี การทางาน
ล่วงเวลาที่สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นและสมควร เป็ นต้น
- ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่อสิ ทธิ ไม่ว่า
จะเป็ นทางกาย วาจา หรื อการกระทาต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของสิ ทธิ ของมนุษยชนได้แก่ เชื้ อชาติ สี ผิว เพศ ศาสนา
ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรื อความเชื่ออื่นใด ความบกพร่ อง/พิการทางร่ างกายและจิตใจ หรื อแสดงพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ทาให้เดือดร้อน ราคาญใจ และเกิดความเสี ยหาย
บริษทั ฯ ให้ ควำมสำคัญต่ อกำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์ ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานในการปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนให้มีสิทธิ และเสรี ภาพอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ
ไม่มีนโยบายการจากัดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานทั้งในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ ความคิดเห็น
ทางการเมือง รสนิยมทางเพศ และประสบการณ์ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน
สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะของบริ ษทั ฯ ได้อย่างอิสระ
พนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน และให้มีการถือปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัดอย่างตรงไปตรงมา พนักงานทุกคนจะได้รับการคุม้ ครองตามสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในด้านต่าง ๆ อย่างเสมอ
ภาค ปราศจากการมีอคติในเรื่ องเพศ และสภาพของร่ างกายและจิตใจ
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิ ทธิ และข้อบังคับการทางาน
ของบริ ษทั ฯ เคารพ ในสิ ทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน ไม่มีการจ้าง
แรงงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัย
ถูกสุ ขลักษณะอาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริ หารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมต่อพนักงานเพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถแข่งขันได้
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เช่น การดูแลรักษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพประจาปี เงินกูย้ ืมกรณี ฉุกเฉิ น กองทุนสารองเลี้ยงชี พ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มีความรู ้ความสามารถ โดยส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
เข้าอบรมพัฒนาความรู ้อย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์การดาเนิ นงานด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยังเห็นชอบให้ใช้ยุทธศาสตร์ ความเป็ นเลิศด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมีเป้ าหมายเพื่อเป็ นองค์กรพลเมืองที่ดีของโลก
ที่ สร้างความเชื่ อมัน่ และความไว้วางใจต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในเรื่ องการกากับดูแลกิ จการที่ ดีและความรับผิดชอบต่ อ
สังคม
กระบวนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มแก่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงสังคม ชุมชน ดังนี้
1. กาหนดให้งาน CSR เป็ นส่ วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรด้านการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
- การกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
- วัฒนธรรมการปฏิบตั ิตามและตามกฎหมาย (Compliance & Legitimate Culture)
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและชื่อเสี ยงที่ดี(Corporate Social Responsibility and
Good Reputation)
2. กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่สร้างความสมดุลระหว่างผลกระทบต่อสังคม ชุมชน
และบริ ษทั ฯ กับระยะเวลาในการดาเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบนั้นได้ เพื่อให้ยงั ประโยชน์สูงสุ ดทั้งในเรื่ อง
การใช้งบประมาณและการสร้างประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3. ปฏิบตั ิตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน หรื อ Sustainable Development Goals (SDGs) นอกจากการคัดเลือก
โครงการเพื่อสังคมตามเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้ว รู ปแบบของโครงการยังถูกออกแบบให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มีการดาเนิ นงานหรื อเปิ ดเผยข้อมูลการดาเนิ นงานในมิติท้ งั 3 ด้านที่มีความครอบคลุม
อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ ควรพิ จารณาทบทวนปรั บปรุ งกระบวนการ ตลอดจนความต่อเนื่ องในการดาเนิ นงานเพื่อติ ดตามผลการ
ดาเนินงานที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะนาผลการประเมินไปใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการพัฒนาปรับปรุ งต่อไป
4. กาหนดเป้ าหมายโครงการ CSR เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดีข้ ึนต่อสังคมและชุ มชน
(Value Creation & Social Transformation)
5. ประเมินความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ของโครงการ CSR ซึ่ งผลการประเมินความเสี่ 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 น
บรรษัทพลเมืองโลกที่ดีเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี และส่ งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องตลอดห่ วงโซ่ อุปทานได้ยึดถือ
และปฏิบตั ิตาม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ สรุ ปการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยยึดหลัก UNGC ตามพันธะสัญญา 4 ด้าน
(ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน ด้านการปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม และด้านการต่อต้าน
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ) ดังนี้
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1. ด้านสิ ทธิ มนุษยชน
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ มนุษยชน โดยถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความยัง่ ยืน
ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความความโปร่ งใส เคารพกฎหมายด้านสิ ทธิ มนุษยชน โดยสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามหลักด้านสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ งถือเป็ นปั จจัย
สาคัญขององค์กร และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย
ดังนี้
- บริ ษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิ ของตนในฐานะพลเมืองโดย
ชอบตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมินสิ ทธิ มนุษยชน เช่ นไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงาน
เด็ก เป็ นต้น
- ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กระดับของบริ ษทั ฯ ต้องทาความเข้าใจกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
- บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากล
- บริ ษทั ฯ รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชี วประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทางานฯลฯ
ไม่กระทาการอันล่ วงละเมิ ดโดยเปิ ดเผยข้อมูลส่ ว นตัวของพนักงานสู่ ส าธารณะเว้นแต่ ไ ด้รั บความยิ นยอมจาก
พนักงานผูน้ ้ นั และเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั ฯหรื อตามกฎหมาย
- ส่ งเสริ มให้พนักงานมี ดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชี วิตทางานและชี วิตส่ วนตัว และส่ งเสริ มให้
พนักงานมี โอกาสบาเพ็ญประโยชน์ ทาความดี เพื่ อสังคมส่ วนรวมทั้งการปฏิ บตั ิ ตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ
อย่างเท่าเทียม
- จัดให้มีระบบการทางานที่ มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทางานอย่างเหมาะสมตาม
มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกรทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมสาหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามศักยภาพ
- จัดให้มีการดูแลเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจาปี การทางาน
ล่วงเวลาที่สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นและสมควร เป็ นต้น
- ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่อสิ ทธิ ไม่ว่า
จะเป็ นทางกาย วาจา หรื อการกระทาต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของสิ ทธิ ของมนุ ษยชนได้แก่ เชื้ อชาติ สี ผิว เพศ ศาสนา
ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรื อความเชื่ออื่นใด ความบกพร่ อง/พิการทางร่ างกายและจิตใจ หรื อแสดงพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ทาให้เดือดร้อน ราคาญใจ และเกิดความเสี ยหาย
2.ด้านการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที่มี
อายุต่ ากว่า 15 ปี ไม่มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา
แรงงานหนี้ หรื อ แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว รวมทั้งปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและ
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ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับอาชี วอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ มีความ
ปลอดภัยสาหรับพนักงาน ผูร้ ับเหมา และผูม้ าเยี่ยมชมกิจการบริ ษทั ฯ โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ
และอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

นโยบำยสิทธิมนุษยชน
(Human Right Policy)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มุ่งเป็ นผูน้ าในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืน โดยตระหนักและ
ให้ความสาคัญในเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชน การเคารพศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคเท่ า
เทียมกัน ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิเช่น รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ
และได้นาหลักการชี้ แนะว่าด้วยธุ รกิจและสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business
and Human Rights: UNGP) และหลักการว่าด้วยการปกป้ องสิ ทธิ การเคารพสิ ทธิ และการเยียวยาผลกระทบจาก
การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนที่เกิดขึ้น (Protect, Respect, and Remedy) หรื อ Ruggie Framework
โดยบริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย คาถึงเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนและมุ่งหมายให้ คู่คา้
ทางธุ รกิ จ ผูร้ ั บเหมา ลูกค้า รวมถึงชุ มชนในท้องถิ่ น ให้ความสาคัญเช่ นเดี ยวกัน และเพื่ อให้ความมัน่ ใจว่าการ
ดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ปราศจากการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน จึ งได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดา้ นสิ ทธิ
มนุษยชน เพื่อนาไปปฏิบตั ิทวั่ ทั้งองค์กร
บริษทั พนักงำน และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
บริ ษ ทั ฯ จะปฏิ บัติ ให้ส อดคล้องกับกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงาน ต่ อพนักงานทุ กระดับ
ผูร้ ับเหมา อย่างเป็ นธรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ เปิ ดรับความหลากหลาย ยอมรับและให้คุณค่าในความแตกต่างของบุคคล
ในด้าน เพศ รสนิยมทางเพศ ชาติพนั ธ์ สี ผิว สถานะทางครอบครัว ความพิการและความบกพร่ องทางจิตใจ รวมถึง
การไม่บงั คับใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และให้ความสาคัญความเท่าเทียมกันของสตรี
ไม่ละเมิดหรื อคุกคามทางเพศ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิ ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทางานและสุ ขอนามัย
โดยคานึ งถึงความปลอดภัยในการทางานและเคารพสิ ทธิ ทั้งพนักงาน ผูร้ ับเหมา ชุ มชนและผูอ้ ยู่อาศัยใกล้เคี ยง
บริ ษทั ฯ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่างๆ และจะจัดให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทางาน เช่ น น้ าดื่ม ห้องสุ ขาแยกชายหญิง
เวชภัณฑ์และยารักษาโรค การตรวจสุ ขภาพพนักงานทั้งตรวจทัว่ ไปและตามปัจจัยเสี่ ยงจากการทางาน
โดยผูบ้ ริ หาร พนักงาน ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ต้องทาความเข้า ใจ ศึ กษา อบรม เกี่ ย วกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิดา้ นสิ ทธิ มนุษยชน และนาไปปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
คู่ค้ำทำงธุรกิจ (Joint Ventures) (คู่ค้ำ ผู้รับเหมำ และลูกค้ ำ)
บริ ษ ทั ฯ มุ่งหวังให้คู่ คา้ ผูร้ ั บเหมา และลูกค้า จะตระหนักและให้ความสาคัญในเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
เช่ นเดี ยวกัน และมี การรั บผิดชอบต่ อผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนของตน ในกรณี ที่เกิ ดการละเมิ ดด้านสิ ทธิ
มนุ ษยชนขึ้ นบริ ษทั ฯ คาดหวังว่าคู่คา้ ผูร้ ับเหมา และลูกค้า จะมีกระบวนการแก้ไข และจัดการปั ญหาการละเมิด
สิ ทธิ มนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
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ชุมชนในท้ องถิ่น
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการทาธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยจะปฏิบตั ิให้
สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อม จึงมีการกาหนดนโยบายสิ่ งแวดล้อม
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่จะส่ งผลโดยตรงและกระทบสิ ทธิ ของชุมชน และ
สังคม รวมทั้งเป็ นการสร้างสัมพันธ์และเป็ นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างบริ ษทั กับชุมชน ผ่านทางการจัดกิจกรรมตอบ
แทนทางสังคมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบนั
ติดตำม ตรวจสอบและรับข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั ฯ จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุษยชนอย่างสม่าเสมอ
พร้อมกาหนดแนวทางหรื อมาตรการในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมโดยให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่
กากับดูแลและบริ หารความเสี่ ยงที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานหรื อผูร้ ้องเรี ยน ที่พบเห็นการกระทาผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องการ
ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนสามารถแสแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน รวมทั้งแสดงความคิดเห็น ได้ที่ โทรศัพท์ 0-20179999 ต่อ 200,611หรื อโทรสาร: 0-2017-9999 ต่ อ 222 หรื อส่ งจดหมายมาที่ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงกลาง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130 โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนไว้เป็ นความลับ
**ประกาศนโยบายสิ ทธิ มนุษยชน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ( www.tmill.co.th )
3.ด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นสิ่ งแวดล้อมโดยยึดมาตรฐานสากล และดาเนิ นการมากกว่า
ที่กฎหมายกาหนด ตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ยังได้เลือกใช้
เทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย ส าหรั บ การผลิ ต แป้ งสาลี เ ป็ นเครื่ อ งจัก รของยี่ ห้อ บู ล เลอร์ (Buhler) จากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบารุ งเครื่ องจักรอยูเ่ ป็ นประจา รวมถึงมีการจัดทาขั้นตอน
การผลิตในแต่ละส่ วนงานไว้อย่างละเอียด เพื่อให้เป็ นไปตามระบบ GMP/HACCP
โดยกระบวนการผลิ ตแป้ งสาลี ของบริ ษทั ฯ ไม่มีผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม ไม่มีน้ าเสี ยจาก
กระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่กระทบต่อสังคม มีการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยการจัดส่ งแป้ งสาลีให้กบั
ลูกค้าด้วยรถเบาท์ จัดส่ งแป้ งสาลีดว้ ยรถเบาท์เทียบเท่าร้อยละ 30 ของยอดการส่ งแป้ งสาลีตลอดปี ซึ่ งการส่ งแป้ ง
ด้ วยรถเบาท์ นีช้ ่ วยทาให้ ไม่ มีการนาถุงทอกระสอบมาบรรจุแป้ งสาลี ช่ วยลดการผลิตถุงทอกระสอบ ลดมลภาวะ
การเกิดขยะ รั กษาสภาพสิ่ งแวดล้ อม
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ด้ ำนกำรต่ อต้ ำนทุจริตคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั ฯ มี นโยบายในการสนับสนุ นให้คู่คา้ พันธมิ ตร และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ตระหนักและให้ความสาคัญในการ
ต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่นโดยการสื่ อ สารผ่า นช่ องทางต่ า งๆ ตลอดจนดู แ ลป้ องกัน การต่ อ ต้า นการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ ในองค์กร หรื อการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กภาคีเครื อข่ายและสนับสนุนกิ จกรรมต่างๆ ในการต่อต้านทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ อย่างต่อเนื่ อง การสร้างเครื อข่ายด้านการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และสนับสนุนกลุ่มคู่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ใน
การเข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC) โดยให้ความรู ้ให้แก่กลุ่มลูกค้า และ
ผูร้ ับเหมา และเป็ นสื่ อกลางในการประสานงานกับกลุ่ม คู่คา้ ที่แสดงเจตนารมณ์ในการเป็ นสมาชิกแนวร่ วม
บริ ษัท ที เอส ฟลำวมิ ล ล์ จ ำกั ด (มหำชน) ได้รั บ การรั บรองให้เ ป็ นสมาชิ ก แนวร่ ว มโครงการแนวร่ ว มของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 ซึ่ งถือเป็ นผลงานแห่ งความภาคภูมิใจเป็ น
อย่างยิ่ง และบริ ษทั ฯ ยังคงจัดให้มีการสื่ อสารและปลูกฝั งจิ ตสานึ กการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กับพนักงานใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง

ดร.ชาญกฤช เดชวิ ทกั ษ์ รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ที เอส
ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร “การรับรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่ อต้า นการทุ จริ ต (CAC)” โดยรั บเกี ยรติ จาก ดร.บัณ ฑิ ต นิ จถาวร เลขาธิ การแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Coruption) เป็ นประธานในพิธี เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2561
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ในรอบปี 2562 บริ ษทั ฯยังคงให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นโดยการ
สื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนดูแลป้ องกันการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในองค์กรอยูต่ ลอดมา
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนด้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ หรื อการกระทาที่เข้าข่าย
ประพฤติไปในทางมิชอบของพนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และปฏิบตั ิ ตามเจตนารมณ์ในการ
เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition Against
Coruption) อยูเ่ สมอ
**ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ( www.tmill.co.th )

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ได้มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ขอความ
ร่ วมมือการรับ และให้ของขวัญ การเลี้ยงหรื อประโยชน์อื่นใด โดยเป็ นไปตามข้อกาหนดที่ถกู ต้องเปิ ดเผย และ
สุ จริ ต ตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้เชิ ญชวนให้ พันธมิตรทางการค้า ลูกค้า บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง และบริ ษทั
ทัว่ ไปเข้าร่ วมเป็ นภาคี เครื อข่าย โครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต Thai
Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)
**ประกาศเชิญชวนให้ พันธมิตรทางการค้าเข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่าย โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 (www.tmill.co.th)
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กำรแจ้ งเบำะแส หรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด
โดยได้ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย และให้ความสาคัญในเรื่ องความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ จึงเปิ ด
โอกาสให้พนักงานสามารถรายงาน หรื อให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความผิดปกติ ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในเรื่ อง
ต่ างๆ เช่ น การทาธุ รกรรม การเงิ น การปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด การปฏิ บตั ิ ต ามข้อบังคับ หรื อ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางพิเศษที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั พนักงาน หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล ว่าการรายงานหรื อให้ขอ้ มูลนั้นจะไม่
ทาให้ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รับความเดื อดร้ อนเสี ยหาย บริ ษทั ฯ จึ งได้กาหนดกลไกสาหรั บคุ ม้ ครอง และ
บรรเทาความเดือดร้อนเสี ยหายให้กบั ผูท้ ี่ได้รายงาน หรื อให้ขอ้ มูลที่ถูกกระทาโดยไม่เป็ นธรรม เช่น ถูกกลัน่ แกล้ง
หรื อถูกข่มขู่
กลไกข้างต้นนี้ บริ ษทั ฯ เรี ยกว่า นโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่ แจ้ง
ข้อมูลหรื อให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ และ
จรรยาบรรณบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่ากลไกที่ กาหนดไว้น้ ี จะเป็ นประโยชน์อย่างมากกับบริ ษทั ฯ หากมีการนาไปใช้
อย่างจริ งจัง ดังนั้นขอให้ทุกคนทาความเข้าใจ และศึกษาในรายละเอียดพร้อมกับนาไปปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง

ผู้มีสิทธิร้องเรียน
1. พนักงานและ / หรื อผูท้ ี่พบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั หรื อจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2. พนักงานที่ถกู กลัน่ แกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรื อถูก
เลือกปฏิ บตั ิ ดว้ ยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ ยวเนื่ องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่ องมาจากการที่ตนได้ร้องเรี ยนให้ขอ้ มูล
หรื อจะให้ขอ้ มูลช่วยเหลือในขั้นตอนการสื บสวนสอบสวน หรื อรวบรวมข้อเท็จจริ งให้แก่ผรู ้ ับข้อร้องเรี ยน รวมไป
ถึงการฟ้ องร้องดาเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ถอ้ ยคา หรื อการให้ความร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ

ช่ องทำงกำรรับแจ้ งเบำะแสหรือร้ องเรียน หรือคำแนะนำเกีย่ วกับเรื่องกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
- พนักงาน หรื อผูร้ ้องเรี ยน สามารถยื่นข้อร้องเรี ยนเกี่ ยวกับเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามช่องทางที่ บริ ษทั ฯ
กาหนด โดยระบุรายละเอียดของเรื่ องที่แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการทุจริ ต พร้อมชื่ อ ที่
อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- บริ ษทั ฯ มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานหรื อผูร้ ้องเรี ยนเข้าถึงได้อย่างมัน่ ใจเมื่อพนักงานหรื อ
ผูร้ ้ องเรี ยนต้องการแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเรื่ องการทุ จริ ตและคอร์ รัปชัน่ และการให้คาแนะนาเกี่ ยวกับเรื่ องการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ดังนี้
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
(1) กล่องรับแสดงความคิดเห็น
90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
(2) Email : vanavit@yahoo.com
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง
(3) จดหมาย โดยระบุชื่อและส่ งมายังตามที่อยูต่ ่อไปนี้
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
คุณสมชัย วนาวิทย
(4) กรณี เร่ งด่วน สามารถโทร 02-017-9999 # 200,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
611 เพื่อขอติดต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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กรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเลือกที่ จะไม่เปิ ดเผยชื่ อ-สกุล ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริ ง หรื อหลักฐานที่ ชดั เจนเพียงพอที่
แสดงให้เ ห็ นว่า มี เ หตุ อนั ควรเชื่ อว่า มี การกระทาที่ เ ป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบี ย บข้อบังคับบริ ษ ทั ฯ หรื อ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ การร้องเรี ยนจะถือว่าเป็ นความลับที่สุด และผูร้ ้องเรี ยนสามารถร้องเรี ยนได้มากกว่าหนึ่ งช่องทาง
และไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผูร้ ้องเรี ยน กรณี ผูร้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเองจะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถแจ้งผลการ
ดาเนินการหรื อรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่ร้องเรี ยนให้ทราบได้
การปกป้ องคุม้ ครองผูท้ ี่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแส
1. บริ ษทั ฯ ให้การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ กระทาโดยเจตนาสุ จริ ต โดยจะปกปิ ดชื่ อ สกุล ที่อยู่ หรื อข้อมูลใดๆ ไว้เป็ นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้น
แต่เป็ นการเปิ ดเผยตามคาสัง่ โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคาสัง่ ศาล หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรื อคาสั่ง
ของหน่วยงานราชการ
2. ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่ จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทาให้เกิ ดความเสี ยหายกับ
ตนเอง แต่ตอ้ งระบุรายละเอียดข้อเท็จจริ ง หรื อหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่ อว่ามีการ
กระทาที่ เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ หรื อจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
เกิ ดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่ จะเปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้ผรู ้ ับข้อร้องเรี ยนสามารถดาเนิ นการได้อย่างรวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น
3. ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ ถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่ จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัย และ
ความเสี ยหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผรู ้ ับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บ
รักษาข้อมูลที่ได้รับรู ้ไว้ใน ชั้นควำมลับสู งสุ ด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่ าฝื นถือเป็ นการกระทาผิดวินยั
4. กรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิ ดความเดื อนร้อนเสี ยหาย ผูร้ ้องเรี ยน
สามารถร้องขอให้บริ ษทั ฯ กาหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษทั ฯ อาจกาหนดมาตรการคุม้ ครอง
โดย ผูร้ ้องเรี ยนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี ยหายหรื อความไม่ปลอดภัย
5. พนักงานที่ ปฏิ บตั ิ ต่ อบุ คคลอื่ นด้วยวิ ธีการที่ ไม่ เป็ นธรรม เลื อกปฏิ บตั ิ ดว้ ยวิ ธีการที่ ไม่ เหมาะสม หรื อ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรี ยน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรี ยน
หรื อเบาะแสเกี่ยวกับกับทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้ องร้องดาเนินคดี เป็ นพยานให้ถอ้ ยคา หรื อให้ความ
ร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่ วยงานของรัฐ ถือเป็ นการกระทาความผิดวินยั ที่ ตอ้ งได้รับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษ
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หากการกระทานั้นถือเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมาย
6. ผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยวิธีการหรื อกระบวนการที่มีความ
เหมาะสมและเป็ นธรรม
7. ผูใ้ ดที่กระทาการตอบโต้หรื อคุมคามผูใ้ ห้เบาะแสจะถูกดาเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดาเนิ นคดีตาม
กฎหมาย
8. การดาเนิ นงานตามแนวทาง ISO 22000:2005 บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความ
รับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ สามารถสรุ ปการดาเนิ นงานที่
สาคัญในปี 2561 ตามแนวทางของ ISO 22000:2005 และตามกรอบแนวทางการนาเสนอข้อมูลด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคม Guidelines for Social Responsibility) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
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1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นงานตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัดและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ ต่อการดาเนิ นธุ รกิจให้มีความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง
และยัง่ ยื นด้ว ยการสร้ า งมูลค่ า เพิ่ มให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น และผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย ทุ กภาคส่ วน คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ใ ห้
ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิ บาลที่ดี โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั สาหรับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนาไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน ซึ่ งได้มีประกาศและสื่ อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.tmill.co.th)
กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกระดับของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการ
กากับดูแลกิ จการที่ กาหนด ฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการเผยแพร่ ความรู ้ สร้ างความเข้าใจ และส่ งเสริ มให้
พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการอย่างจริ งจัง ต่อเนื่ อง สร้างให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
วัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบตั ิงาน และให้มีการทบทวนทุกปี เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
อย่างเคร่ งครัด ดังมีรายละเอียดในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี /จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั
3. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ฯ มีการดาเนินงานอย่างจริ งจัง ดังมีรายละเอียดในเรื่ องการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
4. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริ ษทั ฯ เคารพและสนับสนุ นการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ ประกาศในระดับสากล UN Global
Compact (UNGC)ในการไม่เลือกปฏิบตั ิดว้ ยสาเหตุอนั เนื่ องมาจากความเหมือนหรื อความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้ อ
ชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วนบุคคล และคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
5. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ยึดตามหลักสากล UN Global Compact (UNGC) โดย
จัดให้มีกระบวนการทางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทางานอย่างเหมาะสม มีการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะของพนักงานอย่างสม่าเสมอตามโครงการวางแผนพัฒนารายบุคคล มีการใช้ระบบการ
ประเมินผลที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นธรรม และมีการดูแลปรับปรุ งในเรื่ องสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความ
เหมาะสม รวมถึงการประเมินผลการมีส่วนร่ วมและความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรเพื่อการพัฒนาต่อไป
6. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริ ษทั ฯ ได้วางแผนกลยุทธ์บริ หารจัดการช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
โดยคานึงถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และให้ความสาคัญในด้านความพึงพอใจของลูกค้า
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โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้อยูใ่ นระดับสูงสุ ด อีกทั้งมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ที่สาคัญให้พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

โครงกำรเพือ่ สั งคมทีส่ อดคล้องกับยุทธศำสตร์ ชำติตำมหลักของ SDGs
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาลตามข้อตกลงแห่ งสหประชาชาติ
หรื อ UN Global Compact ที่มุ่งเน้น ความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส ควบคู่กบั การรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม
และสิ ทธิ มนุ ษยชน เพื่ อมุ่งสู่ เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนของโลก 17 ประการ (Sustainable Development
Goals) ซึ่ งเป้ าหมายดังกล่าวถูกผูกโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 12 และกาหนดอยู่ในรั ฐธรรมนู ญตามมาตรา 65 ที่ กาหนดให้ยุทธศาสตร์ ตอ้ งมี การบรรจุ
เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนเข้าไปด้วย บริ ษทั ฯ จึ งเชื่ อมัน่ ว่าองค์กรที่มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อความยัง่ ยืนและ
ดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบเท่านั้นที่จะเติบโตสู่ความเป็ นผูน้ าแห่งอนาคตได้
บริ ษทั ฯ ได้แสดงถึงตัวอย่างการดาเนินโครงการเพื่อสังคมในปี 2562 ที่ตอบสนองเป้ าหมาย
SDG 17 ข้อ และสอดคล้องกับบางส่ วนของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

เป้ำหมำย 17 ประกำร ตำมหลัก SDGs
1.ขจัดความยากจน
2.ขจัดความหิ วโหย
3.การมีสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี
4.การศึกษาที่เท่าเทียม
5.ความเท่าเทียมทางเพศ
6.การจัดการน้ าและสุขาภิบาล
7.พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
8.การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางธุรกิจ
9.อุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

10.ลดความเลื่อมล้ า
11.เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยัง่ ยืน
12.แผนการบริ โภคและการผลิตที่ยงั่ ยืน
13.การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14.การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
15.การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
16.สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
17.ความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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ด้ ำนกำรพัฒนำสั งคม

บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) สนับสนุนกำรสร้ ำงงำน สร้ ำงอำชีพให้ กบั ผู้พกิ ำรทำงจิตใจ
จัดทาโครงการสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กบั ผูพ้ ิการทางจิตใจ เพื่อให้โอกาสผูพ้ ิการได้มีส่วนร่ วม
ในการเข้าสังคมกับที่ทางาน มีสภาพจิตใจที่ดี และยังมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยมีรายงานการ
ปฏิบตั ิงานจากหน่วยงานที่ผพู ้ ิการทางานอยู่ ส่ งมาให้ ทุก 6 เดือน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผพู ้ ิการได้อยูร่ ่ วมกับคนในสังคม ทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น
2. เพื่อให้ผพู ้ ิการฝึ กฝนการใช้ชีวิต และการทางานกับเพื่อนร่ วมงาน
3. เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับต่อสังคม
4. เพื่อให้ผพู ้ ิการมีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
ผลกำรดำเนินกำร :
ทีมงาน CSR ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผูพ้ ิการเพื่อให้กาลังใจและจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความสัมพันธ์อยูต่ ลอดทุกปี
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ในปี 2562 บริ ษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) จัดกิจกรรม “TMILL ปั นรั ก ปั น
น้ำใจ เพื่อผู้ป่วยจิตเวช” ในวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลศรี ธญ
ั ญา เพื่อไปเยี่ยมผูพ้ ิการ
ทางจิ ตที่ บริ ษทั ได้ให้การสนับสนุนในการจ้างงานผูพ้ ิการ และเป็ นการให้กาลังใจกับผูพ้ ิการทางจิ ตในการ
ดาเนิ นชี วิตต่ อไปในอนาคต ร่ วมเลี้ยงอาหารผูป้ ่ วยผูพ้ ิการทางจิ ต และร่ วมกันปลูกต้นไม้ เพื่ อเป็ นการให้
กาลังใจและเป็ นการสร้างสภาวะแวดล้อมให้ร่มรื่ น ในสถานพยาบาล
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รู้จกั บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็ นการให้กาลังใจแก่ผปู ้ ่ วยทางจิต ในการดารงชีวิตต่อไป
3. ร่ วมทากิจกรรมร่ วมกับผูป้ ่ วยที่มีอาการทุเลา เพื่อให้ผปู ้ ่ วยปรับตัวให้เข้ากับบุคคลภายนอกได้
4. เพื่อเสริ มสร้างให้พนักงานเกิดจิตสานึก และมีความเมตตาต่อผูป้ ่ วยทางจิต ส่ งเสริ มและสนับสนุน ให้
ผูท้ ี่มีอาการดีข้ ึน ให้สามารถประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตในสังคมได้
ผลของกำรดำเนินกำร :
ผูป้ ่ วยทางจิต ที่เข้าร่ วมกิจกรรมได้รับความสุ ขความอิ่มเอิบใจ และทาให้ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งจาก
บุคคลภายนอก ผูป้ ่ วยรู ้จกั ปรับตัวให้เข้ากับบุคคลภายนอกมากขึ้น
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บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ได้ มอบทุนกำรศึกษำแก่ เยำวชนที่มผี ล
กำรเรียนดี ณ โรงเรียนปุณหังสนำวำส เมือ่ วันที่ 29 มีนำคม 2562 เพื่อเป็ นการสนับสนุนการศึกษา
ให้นกั เรี ยนในชั้นประถมปี ที่ 6 ที่มีผลการเรี ยนดี เพื่อนาทุนไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนที่มีผลการเรี ยนดีได้มีกาลังใจและมุ่งมัน่ ในการเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2. เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผูป้ กครอง และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
3. เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบในหน้าที่การศึกษาของตนเอง และเป็ นการ
ส่ งมอบบุคลากรที่มีคุณภาพแก่สงั คม ซึ่ งบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ขอเป็ นส่ วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือสังคมต่อไป
ผลกำรดำเนินกำร :
1. ชุมชนภายนอกให้การสนับสนุนและร่ วมมือในการดาเนินโครงการของบริ ษทั ฯ
2. บริ ษทั ฯ ได้รับความยอมรับในด้านภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่ องการช่วยเหลือสังคม
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บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ร่ วมสื บสานวัฒนธรรมไทย ประเพณี สงกรานต์ 2562 ใน
วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ อาคารสานักงานบริ ษทั เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรื อวันขึ้นปี ใหม่ของไทย ทางบริ ษทั
เห็นจึงจัดพิธีสรงน้ าพระเ พื่อให้พนักงานและผูบ้ ริ หารทุกท่านได้ทากิจกรรมร่ วมกัน เพื่อความสามัคคีและเป็ นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ เป็ นกำรสื บสำนวัฒนธรรมไทย และประเพณีอนั ดีของไทย
2. เสริมสร้ ำงควำมสั มพันธ์ อนั ดีระหว่ ำงพนักงำนภำยในองค์ กร
3. เพือ่ เป็ นกำรเสริมสร้ ำงควำมสำมัคคี กลมเกลียว ในหมู่พนักงำน
ผลกำรดำเนินกำร : อนุรักษ์ประเพณี ไทยที่มีมาแต่โบราณ ลดความไม่เสมอภาค สาหรับทุกคน โดยไม่คานึงถึง อายุ
เพศ และความบกพร่ องทางร่ างกาย เชื้อชาติ ชาติพนั ธ์ แหล่งกาเนิด หรื อศาสนา และพนักงานได้ทาความรู ้จกั กันมาก
ขึ้น ซึ่ งเป็ นผลดีกบั การทางานร่ วมกันต่อไป
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บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) ได้ จดั อบรมเรื่องควำมเข้ ำใจและปฏิบัตติ ำมเกณฑ์
อุตสำหกรรมสี เขียว ระดับที่ 3 เมื่อวันเสำร์ ที่ 4 พฤษภำคม 2562 เนื่ องจาก บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด
(มหาชน) เล็งเห็นว่า ปัจจุบนั การใช้ชีวิตประจาวัน การเปลี่ยนแปลงของสังคม หรื อการดาเนิ นการธุ รกิจต่างๆ
นั้น จะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและทาให้เกิ ดภัยธรรมชาติ โลกมี การเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งจะส่ งผลกระทบ
ย้อนกลับมาต่อการดาเนิ นชี วิตของประชาชนและเศรษฐกิ จของประเทศต่างๆ บนโลกนี้ เพื่อให้พนักงานได้
เป็ นส่ วนหนึ่ งในดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมได้ดา้ นการรักษาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งส่ งเสริ มให้อุตสาหกรรม
ของบริ ษทั มีการประกอบการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคม
และชุมชนได้อย่างมีความสุ ขไปพร้อมๆ กันเพื่อพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จึงได้จดั ฝึ กอบรมหลักสู ตรนี้ ข้ ึนมาเพื่อให้
บริ ษทั และพนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาระบบอุตสาหกรรมสี เขียวต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ความเป็ นมาและความสาคัญของการรับรองอุตสาหกรรมสี เขียว
2. เพื่อให้รู้สิทธิ ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับรองอุตสาหกรรมสี เขียว
3. เพื่อให้รู้เกณฑ์กาหนดอุตสาหกรรมสี เขียว ระดับที่ 3 และแนวทางปฏิบตั ิ
4. เพื่อให้รู้ถึงขั้นตอนการรับรองอุตสาหกรรมสี เขียว ระดับที่ 3
ผลกำรดำเนินกำร : พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในเกณฑ์กาหนดอุตสาหกรรมสี เขียว ระดับที่ 3 และ
แนวทางปฏิบตั ิ
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โครงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก จำกแผนกำรอนุรักษ์ พลังงำน

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เข้าใจปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมที่ได้
ได้ท วี ค วามรุ น แรงและส่ งผลกระทบในวงกว้า ง ในฐานะที่ บริ ษ ทั ฯ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม บริ ษ ทั ฯ จึ งให้
ความสาคัญกับการจัดการปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อม โดยมีการบริ หารจัดการโดยมีนโยบายการจัดการผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม จัดให้มีโครงการผนังกาแพงลดมลพิ ษทางเสี ยงต่ อชุ มชน โครงการแผงกั้นฝุ่ นโหลดข้าวเรื อเบาท์
โครงการลดค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก โดยควบคุมปริ มาณ ฝุ่ น, กลิ่น, เสี ยง ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าที่
กฎหมาย/กฎระเบียบกาหนด 56-2 ปี 2560
การบรรเทาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
วิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นับวันยิ่งทวีความ
รุ นแรงและเกิ ดขึ้ นบ่ อยครั้ งซึ่ งสามารถส่ งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ อคุ ณภาพชี วิตของคนในสังคม
ตลอดจนความต่อเนื่ องในการดาเนิ นธุ รกิจด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงพยายามดาเนิ นธุ รกิจโดยคานึ งถึงผลกระทบทาง
ลบต่อสิ่ งแวดล้อมตลอดกระบวนการและดาเนิ นกิจกรรมการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบ โดยมีเป้ าหมาย “บรรเทา
ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้อ ม” ควบคู่ ไ ปกับ “ลดการใช้ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ” เพื่ อส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ปี 2562
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กิจกรรม Safety & Energy Day 2019 เมือ่ วันที่ 6 กรกฎำคม 2562

บริ ษทั ฯ มีนโยบายรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุจากการทางานให้เป็ นศูนย์ โดยกาหนดให้พนักงาน
ทุกระดับ มีส่วนร่ วมในการตอบสนองนโยบาย เพื่อมุ่งสู่เป้ าหมายร่ วมกันจึงจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความ
ปลอดภัยในการทางาน ให้พนักงานทราบถึงวิธีการทางานที่ปลอดภัย เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร
และเพื่อเป็ นการผ่อนคลายจากภารกิจงานประจาให้กบั พนักงาน โดยคานึงถึงการสร้างจิตสานึกเรื่ องความ
ปลอดภัยเป็ นสาคัญ
เป้ ำหมำย :
1. เพื่อเป็ นการสร้างจิตสานึกในเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน
2. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร
3. เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในเรื่ องความปลอดภัย
4. เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีป้องกันอุบตั ิเหตุได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัยที่ได้กาหนด
6. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่ งเสริ มความปลอดภัย
7. เพื่อถ่ายทอดความตั้งใจของผูบ้ ริ หารที่ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยในการทางานแก่พนักงาน
กำรประเมินผลของโครงกำร :
พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงานสามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้
กิจกรรม Safety & Energy Day ไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแลประสิ ทธิ ผลกิจกรรม
Safety & Energy Day 2019
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กำรตรวจประเมินเพือ่ ติดตำมกำรรักษำระบบ ISO 22000 / GMP / HACCP
เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562

บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้รับการตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบที่
ดาเนินการในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ และเป็ นการยืนยันความคงอยูแ่ ละยังคงปฏิบตั ิเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด ตามระบบ ระบบ ISO 22000 / GMP / HACCP บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็ น สานักงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สิ นค้าหรื ออาหาร อาทิเช่น เกษตรกรรม, การรมยาสิ นค้าเกษตร สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค, บริ การด้านอุตสาหกรรม ห้องปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์ แร่ ธาตุ / เรื อเดินทะเล ปิ โตรเลียม และปิ โตเคมี พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ การรับรองคุณภาพต่างๆ เช่น ISO 9000, ISO 1400, SA 8000, QS 9000, GMP, HACCP SQF 2000,BRC
และมาตรฐานอื่น
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เป็ นการยืนยันความคงอยูแ่ ละให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบยังเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อคงมาตรฐานของ
ผลผลิตที่ดีที่สุด และเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้ผบู ้ ริ โภค และ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา
ผลกำรประเมินผลของโครงกำร : บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ยังคงได้รับการประเมินระบบอยูแ่ ละเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ตามระบบ ระบบ ISO 22000 / GMP / HACCP
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กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำน
- บริ ษทั จัดทารายงานความยัง่ ยืนฉบับเดียวรวมกับแบบแสดงข้อมูลประจาปี (56-1) และ
รายงานประจาปี (56-2)
กำรดำเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม
- ไม่มี บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เป็ นเงินจานวน 500,000 บาท และสนับสนุนนาทีมงานที่ดูแล
รับผิดชอบโครงการ CSR ของบริ ษทั ฯ เข้าเป็ นส่ วนหนึ่งในการร่ วมกิจกรรมลงพื้นที่มอบสมุดบันทึกการรักษา
(Survivor Planner) ตามโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล อีกด้วย

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
กำรบริหำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง ในการทาหน้าที่พิจารณาและ
นาเสนอนโยบาย แผนงาน และผลการดาเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
โดยให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทั้งปั จจัยภายนอกและภายในที่ อาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ อย่างมี นยั สาคัญและทันต่อสถานการณ์ เช่ น ความเสี่ ยงด้านการเงิ น ความเสี่ ยงด้านการ
ปฏิ บตั ิ การ ความเสี่ ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงจากนโยบายภาครั ฐ
ความเสี่ ยงจากการบริ หารจัดการลูกหนี้ ความเสี่ ยงจากการบริ หารจัดการทรัพย์สิน ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิง
ปั จจัยด้านต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อกาหนดมาตรการและแผนงานในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและการลดความ
เสี่ ยง การดูแลติดตามความเสี่ ยง ตลอดจนการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและรายงานความเสี่ ยง
นั้นอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ ในอนาคตและเพื่อความเสี่ ยงนั้นๆ ให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
บริ ษทั ฯ มี การจัดการการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ภายใต้การกากับดูแลกิ จการที่ ดี การบริ หาร
ความเสี่ ยงรวมถึ งการควบคุ มภายในที่ ดี ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ ดี ถือเป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร
จัด การไปสู่ เ ป้ าหมายของบริ ษ ัทฯ โดยบริ ษ ทั ฯ ยึ ด แนวทางตามแนวปฏิ บัติ การควบคุ มภายในของ The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่ งได้มีการปรับปรุ งใหม่ ใน
ปี 2562 มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานการบริ หาร สรุ ปได้ดงั นี้

กำรควบคุมภำยในองค์ กร
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการได้กาหนดจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ
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คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยสัดส่ วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 33.33 ของจานวน
กรรมการบริ ษทั ทั้งหมด ซึ่ งสู งกว่าที่ กฎหมายกาหนด ทาให้มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการในการประเมินผล
และตัดสิ นใจในระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
คณะกรรมการและฝ่ ายจัด การ กาหนดโครงสร้ า ง สายการบัง คับ บัญ ชาและหน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบตามความเหมาะสมและมีการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่ อให้การควบคุ มภายในเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อพนักงานซึ่ งถือเป็ นทรัพยากร
อัน มี ค่ า ขององค์ก ร โดยบริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารส่ ง เสริ ม เกี่ ย วกับ การพัฒ นาพนัก งาน ตลอดจนการพิ จ ารณาให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการกาหนดให้มีระบบการกากับดูแลกิ จการ และระบบการควบคุม
ภายในที่ดี โดยให้มีหน่วยงานที่กากับดูแลและรับผิดชอบอย่างชัดเจน
กำรประเมินควำมเสี่ ยง
บริ ษ ทั ฯ มี การวิเคราะห์แ ละระบุ ความเสี่ ย งที่ มีผลกระทบต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จ การกาหนด
วิธีการตอบสนองความเสี่ ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ตลอดจนให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงต่าง ๆ ที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปหรื อมีแนวโน้มที่ อาจเกิ ดขึ้ นอย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงความเสี่ ยงที่ อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริ ตหรื อการกระทาที่ไม่เหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนสาหรับการปฏิบตั ิงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูล
ทางการเงิ นและข้อมูลที่ มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องและกาหนดระดับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีเกณฑ์การสารวจและวิเคราะห์ความเสี่ ยงในระยะเวลา 2 ปี /ครั้ง
ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงขอรายงานความคืบหน้าในแต่ละโครงการที่ยงั อยู่ในความเสี่ ยง และแก้ไขความเสี่ ยงเรี ยบร้อย
แล้วในปี 2556 รวมทั้งบริ ษทั ฯ ได้มีการทาแผนควบคุมความเสี่ ยงสูง ไว้ในแผนควบคุมความเสี่ ยง ประจาปี 2562
โดยผ่านที่ ประชุ มคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง / ที่ ประชุ มเจ้าหน้าที่ บริ หารของฝ่ ายจัดการ และนาเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั ในการสารวจและวิเคราะห์ความเสี่ ยง
กำรควบคุมกำรปฏิบัตงิ ำน
บริ ษทั ฯ มี การจัดกิ จกรรมการควบคุมภายในสาหรั บการปฏิ บตั ิ งานเพื่ อลดความเสี่ ยงที่ อาจ
เกิ ดขึ้ นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ งรวมถึงการควบคุมเชิ งป้ องกัน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศในแต่ละระดับการให้อานาจในการปฏิ บตั ิ งานและรายการค้าอย่างเหมาะสม
การควบคุมทางกายภาพของทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ มี การกาหนดแผนนโยบายความต่ อเนื่ องทางธุ รกิ จ (Business Continuous Plan) ซึ่ ง
รวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า บริ ษทั ฯ จะสามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้อย่าง
ต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดนโยบายในการควบคุมดูแลระบบการบริ หารจัดการอย่าง
เป็ นขั้นเป็ นตอนผ่านคู่มือการปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ าย และได้มีการกาหนดอานาจการอนุมตั ิ เพื่อให้การบริ หาร
จัดการด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นงานได้อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ โดยคานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
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ระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรข้ อมูล
บริ ษ ทั ฯ ได้นาระบบสารสนเทศที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ ทั้ง ในด้า นความถูกต้อง ครบถ้ว นและ
ทันเวลามาใช้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมทั้งให้ขอ้ มูลที่เหมาะสมประกอบในการตัดสิ นใจทาง
ธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นระบบและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
บริ ษ ัท ฯ มี ช่ อ งทางสื่ อ สารเรื่ องต่ า งๆ จากฝ่ ายจัด การไปยัง พนัก งานผ่ า นระบบจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์และกระดานประกาศส่ วนกลาง เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู ้ระหว่างพนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีเว็บไซต์ในส่ วนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็ นช่ องทางในการติ ดต่ อ
และชี้แจงข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุนและมีช่องทางการติดต่อสื่ อสารของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ระบบกำรติดตำม

บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้บริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในอิสระของ
บริ ษ ทั ฯ และรายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้า ที่ ต รวจสอบและประเมิ นประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อให้มนั่ ใจว่า การปฏิบตั ิงานตามปกติธุรกิจ
และกิ จกรรมทางการเงิ นที่ สาคัญของบริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่ กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี ต้องนาเสนอและผ่านการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ตามผลการประเมินความเสี่ ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดแนวการตรวจสอบตามแนวปฏิบตั ิดา้ นการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยมี
การรายงานข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ พร้อมความคืบหน้าในการแก้ไขของธุ รกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
รายไตรมาส
บริ ษทั ฯ มีฝ่ายกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลและสอบทานการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนให้มีการดาเนิ นงานเป็ นไปตามคู่มือการปฏิ บตั ิงานของ
ฝ่ ายต่างๆ โดยให้รายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบ
การควบคุ มภายในตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สรุ ปได้ว่า
บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพที่เพียงพอและเหมาะสม

สรุ ปผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ประจำปี 2562
แนวคิดและวัตถุประสงค์
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เป็ นเครื่ องมือสาหรับการบริ หารการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตัดสิ นได้วา่
ระบบการควบคุมภายในได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรื อไม่ ควรปรับปรุ งแก้ไขในจุดใด
อย่างไร
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การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ที่มี
ประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ โดยระบบที่ ดีจะสามารถช่วยป้ องกันบริ หารจัดการความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้ นกับบริ ษทั ฯ และผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึ งเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่จะต้อง
ดาเนินการให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดาเนิ นงานให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สินจาก
การทุจริ ตเสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชีรายงานที่ถกู ต้องน่าเชื่อถือ
กำรนำไปใช้
บริ ษทั ฯ ควรใช้แบบประเมินนี้เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบ
ควบคุ ม ภายในอย่ า งน้อ ยทุ กปี และอาจมี การทบทวนเพิ่ ม เติ ม หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความเห็ น มี ความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้
องค์ ประกอบระบบกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้ วย 5 หัวข้ อ ได้ แก่
การควบคุมภายในบริ ษทั (Control Environment)
การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication)
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
สรุ ปผล บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนิ นงาน
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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รำยกำรระหว่ำงกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็ นการ
ดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ สาหรับขั้นตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามลักษณะธุ รกิ จการค้าทัว่ ไป อ้างอิ งกับราคาตลาดและเงื่ อนไขการตลาดที่ เหมาะสม โดยหากเป็ น
รายการที่ มิ ใ ช่ ก ารค้า ตามปกติ ธุ ร กิ จ หรื อมิ ไ ด้เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไขการค้า ทั่ว ไปจะต้อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ทุกครั้ง กรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย บุคคลและกิ จการที่เกี่ ยวข้องที่ อาจมี
ความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ยในการทารายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ และให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบต่อไป โดยการทาธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมเพื่อสอบทาน
ให้ความเห็นถึงความจาเป็ น ความเหมาะสมโดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณี
ที่ เป็ นการทารายการระหว่างกันที่ เป็ นการดาเนิ นการค้าตามปกติ ธุรกิ จหรื อเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งสามารถอนุมตั ิรายการได้ในขอบเขต
การอนุมตั ิที่กาหนดไว้ และในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที่เกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
อิสระ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที่
มีความรู ้ความชานาญพิเศษจะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่
กรณี
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การทารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรื อข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่ องการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่ งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
สาหรับการเข้าทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้ นในอนาคต บริ ษทั ฯ มีข้ นั ตอนในการอนุมตั ิ
การทาธุ รกรรมเป็ นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
ลักษณะธุรกิจการค้าทัว่ ไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่บริ ษทั
รำยละเอียดของรำยกำรระหว่ ำงกัน
โดยมติ คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมเพื่อสอบทานรายการระหว่างกันสาหรับงวดสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ให้ความเห็นว่าการทารายการระหว่างกันเป็ นความจาเป็ นใน
การประกอบธุรกิจทัว่ ไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
เป็ นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกัน ซึ่ งมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามการประกอบ
ธุรกิจทัว่ ไป
225

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1. รำยชื่อบริษทั ที่เกีย่ วข้ องและลักษณะควำมสั มพันธ์
บริษัททีม่ รี ำยกำรระหว่ ำงกัน

ลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

- TSTE เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยถือหุน้ บริ ษทั ฯ
ทางตรง 98.82% ก่ อนการกระจายหุ ้น จากนั้นได้ลด
สัดส่วนการถือหุน้ ลงเหลือ 69.34% หลังการกระจายหุ ้น
เมื่ อ 19 พฤศจิ ก ายน 2555 และลดสั ด ส่ วนเหลื อ
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ ข น 68.857% หลังการเพิ่มทุนชาระแล้วจากการใช้สิทธิ ซ้ื อ
บริ ษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จากัด ถ่ า ย สิ น ค้ า ใ ห้ เ ช่ า หุ ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
(มหาชน) (“TSTE”)
คลังสิ นค้า และบริ การ สามัญของบริ ษทั ฯ ในปี 2559-2561
ท่าเทียบเรื อ
- TSTE และ TMILL มีกรรมการร่ วมกัน 8 ท่าน โดย
กรรมการทุ ก ท่ า นของบริ ษั ท ฯ ยกเว้น กรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่ าน และ ดร.ศุ ภสร ชโยวรรณ ต่างเป็ น
กรรมการของ TSTE ด้วย
เป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมี บริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคื อ
บริ ษั ท ที เอส จี แอสเซ็ ท จ ากั ด ประกอบธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า TSTE และมี กรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่าน
(“TSA”)
อสังหาริ มทรัพย์
ของบริ ษัท ฯ ยกเว้น กรรมการตรวจสอบต่ า งเป็ น
กรรมการของ TSA ด้วย
เป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมี บริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคื อ
บริ ษ ัท ที เอส อุ ตสาหกรรมน้ ามัน ประกอบธุ รกิ จโรงงาน TSTE และมี กรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุกท่าน
จากัด (“TSO”)
กลัน่ น้ ามันปาล์ม
ของบริ ษัท ฯ ยกเว้น กรรมการตรวจสอบต่ า งเป็ น
กรรมการของ ด้วย
ประกอบธุ รกิ จโรงงาน
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิ สติกส์ ทอกระสอบ ขนส่ ง
จากัด (“TSTL”)
สิ นค้ า และบริ การ
รักษาความปลอดภัย

เป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมี บริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคื อ
TSTE และมี กรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุ กท่ าน
ของบริ ษัท ฯ ยกเว้น กรรมการตรวจสอบต่ า งเป็ น
กรรมการของ TSTL ด้วย

เป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมี บริ ษทั ใหญ่ร่วมกันคื อ
บริ ษั ท ที เอส คลั ง สิ นค้ า จ ากั ด ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ TSTE และมี กรรมการร่ วมกัน โดยกรรมการทุ กท่ าน
(“TS”)
คลังสิ นค้า
ของบริ ษัท ฯ ยกเว้น กรรมการตรวจสอบต่ า งเป็ น
กรรมการของ TS ด้วย
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2.รำยกำรค่ ำเช่ ำโกดัง/ไซโล และทีด่ ิน
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ ำของรำยกำร
ผู้ให้ เช่ ำ
TSTE

TSTE

ผู้เช่ ำ

ลักษณะรำยกำร/เงือ่ นไขทีส่ ำคัญ

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561 ปี 2562
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯเช่าที่ดินเนื้ อที่ 7,013 ตาราง
5.4
5.4
เมตรจาก TSTE เพื่ อ ใช้เ ป็ นที่ ต้ ัง
ของโรงงานและอาคารสานักงาน
ของบริ ษ ัท ฯ โดยมี อ ัต ราค่ า เช่ า คิ ด
เป็ น 50 บาท/ตารางเมตร หรื อ
350,650 บาทต่อเดือน ทาสัญญาเช่า
มี อ ายุ สั ญ ญา 30 ปี เริ่ มจาก 1
สิ ง ห า ค ม 2 5 5 3 ถึ ง วั น ที่ 3 1
กรกฎาคม 2583 โดยมี ก ารปรั บ
อัตราค่าเช่าขึ้น 10% ของอัตราเช่า
เดิ ม ทุ ก ๆ 5 ปี ค่ า เช่ า ตลอดสั ญ ญา
162,328,740 บาท คิ ด เป็ นค่ า เช่ า
แบบเส้นตรง ปี ละ 5,410, 958 บาท
เมื่อสัญญาเช่าถูกยกเลิก บริ ษทั ฯ มี
หน้า ที่ ส่ ง มอบที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก
สร้ า งตามสภาพที่ เ ป็ นอยู่ใ นวัน ที่
ครบกาหนดสัญญาเช่าที่ ดิน เว้นแต่
คู่สญ
ั ญาจะได้ทาความตกลงเกี่ยวกับ
สิ่ งปลู ก สร้ า งในที่ ดิ น ที่ เ ช่ า เป็ น
ประการอื่ น หากบริ ษ ัท ฯ มี ค วาม
ประสงค์ ที่ จะขอต่ อ สั ญ ญาเช่ า
จะต้อ งมี ห นัง สื อ แจ้ง ให้ TSTE
ทราบล่วงหน้าก่ อนครบกาหนดไม่
น้ อ ยกว่ า 2 ปี และทาง TSTE
ยินยอมให้สิทธิ์ แก่บริ ษทั ฯ เช่าที่ดิน
ดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี โดย
ทั้งสองฝ่ ายร่ วมกันกาหนดอัตราค่า
เช่า โดยให้คานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ
ณ วันที่ตกลงกัน
บริ ษทั ฯ บริ ษัท ฯ เช่ า โกดัง เก็ บ สิ น ค้า จาก
TSTE 2 โกดัง คือ
1. โกดัง 8 เนื้อที่
2. โกดัง 9 เนื้อที่

4.9

4.9

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุ
สมผลของรำยกำร
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่าที่ ดินดังกล่าว
เพื่อใช้เป็ นที่ ต้ งั ของโรงงานและ
อาคารสานักงานของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรั บ ราคาค่ า เช่ า เป็ นไปตาม
ราคาประเมิ น ของ บริ ษัท ยู เ ค
แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด
เลขที่ UK 2010/724 ซึ่ งประเมิน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ
รวมถึ ง เงื่ อ นไขการท ารายการ
และความสมเหตุสมผลของราคา

ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่ า โกดัง 9 เพื่ อ
ใช้เ ก็ บ สิ น ค้า ส าเร็ จ รู ป และเช่ า
โกดัง 8 เพื่อใช้เก็บผลิตภัณฑ์เห็น
ว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
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มูลค่ ำของรำยกำร

ผู้ให้ เช่ ำ

ผู้เช่ ำ

ลักษณะรำยกำร/เงือ่ นไขทีส่ ำคัญ

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561
ปี 2562

โดยทั้งสองโกดัง ได้รับการอนุมตั ิ
ให้ ท าสั ญ ญาเช่ า 30 ปี เริ่ ม จาก 1
เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2587
ในอัต ราค่ าเช่ า ตารางเมตรละ 85
บาท หรื อ 280,500 บาทต่อเดื อน
ปรับค่าเช่าขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิม
ทุ ก 5 ปี ค่ าเ ช่ า ต ล อ ด สั ญ ญ า
147,325,320 บาท คิ ดเป็ นค่า เช่ า
แบบเส้นตรงปี ละ 4,910,844 บาท

TSTE

บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ เช่ าโกดังเพื่อเป็ นที่ ต้ งั ถัง
ไซโลเก็ บ วัต ถุ ดิ บ ขนาดความจุ
40,000 ตัน 1 โกดัง คื อ โกดัง 30
เนื้ อที่ โดยได้รับการอนุ มตั ิ ให้ทา
สัญญาเช่า 30 ปี เริ่ มจาก 1 เมษายน
2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตรา
ค่าเช่าตารางเมตรละ 85 บาท หรื อ
238,000 บาทต่อเดื อน ปรับค่าเช่า
ขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี ค่า
เช่าตลอดสัญญา 125,003,640 บาท
คิ ด เป็ นค่ า เช่ า แบบเส้ น ตรงปี ละ
4,166,788 บาท

4.2

4.2

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุ
สมผลของรำยกำร
พลอยได้ ห รื อร า โดยโกดั ง
ดั ง ก ล่ า ว ตั้ ง อ ยู่ ใ น บ ริ เ ว ณ
ใกล้เคียงกับโรงงานของบริ ษทั
ฯ สะดวกต่อการขนส่ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สาหรั บราคาค่าเช่าเป็ นไปตาม
ราคาตลาด ซึ่ งอาจมี ความ
แตกต่างกันบ้างขึ้ นอยู่กบั ทาเล
ที่ต้ งั และสภาพของโกดัง
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ ารณาเห็ นชอบถึ ง ความ
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่ อนไขในการทารายการ และ
ได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคา
แล้ว
ความจาเป็ นของการทารายการ
บ ริ ษั ท ฯ ท า ก า ร เ ช่ า โ ก ดั ง
ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ใช้ เ ป็ นที่ ต้ ั งถั ง
ไซโลเก็บวัตถุดิบขนาดความจุ
40,000 ตัน โดยโกดังดังกล่าวมี
พื้นที่ เพียงพอต่อความต้องการ
และตั้ง อยู่ใ นบริ เ วณใกล้เ คี ย ง
กับโรงงานมากที่สุด
ความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรั บ ราคาค่ า เช่ า เป็ นราคา
เดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ในกลุ่มให้
เช่ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบ
กั บ ร า ค า ค่ า เ ช่ า โ ก ดั ง ข อ ง
บุคคลภายนอกในแถบเดี ยวกัน
แล้ว พบว่ า ต่ า กว่ า ราคาค่ า เช่ า
โกดังของบุคคลภายนอก
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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มูลค่ ำของรำยกำร

ผู้ให้ เช่ ำ

ผู้เช่ ำ

ลักษณะรำยกำร/เงือ่ นไขทีส่ ำคัญ

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561
ปี 2562

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุ
สมผลของรำยกำร
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ ารณาเห็ นชอบถึ ง ความ
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่ อนไขในการทารายการ และ
ได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคา
แล้วเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม

TSTE

บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ เช่าโกดังเก็บสิ นค้าเทกอง
1 โกดัง คือ โกดัง 35 เนื้ อที่ อัตรา
ค่ า เช่ า ตารางเมตรละ 90 บาท
บ ริ ษั ท ฯ จ่ าย ค่ า เ ช่ า เ ดื อ น ล ะ
202,500 บาท โดยเริ่ มเช่าตั้งแต่ 1
พฤษภาคม 2560 เป็ นการเช่าอายุ
สัญญา 3 เดื อ น สิ้ นสุ ดสัญ ญาเช่ า
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากบริ ษทั
ฯ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะขอต่ อ
สัญญาเช่า จะต้องมีหนังสื อแจ้งให้
TSTE ทราบล่ วงหน้าก่ อนครบ
กาหนดไม่ น้อยกว่า 1 เดื อ น โดย
ทาง TSTE ได้ขอปรับอัตราค่าเช่า
เป็ นตารางเมตรละ 100 บาท
นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2561
ปั จ จุ บัน สัญ ญาเช่ า สิ้ น สุ ด แล้ว ใน
วันที่ 31 มีนาคม 2561

0.7

-

ความจาเป็ นของการทารายการ
บ ริ ษั ท ฯ ท า ก า ร เ ช่ า โ ก ดั ง
ดังกล่าว เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของ
บริ ษั ท ฯ
ในกรณี ที่
บ ริ ษั ท ฯ มี ที่ จั ด เ ก็ บ
ไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าว
ตั้ง อยู่ ใ นบริ เวณใกล้เ คี ย งกั บ
โรงงานของบริ ษทั ฯ สะดวกต่อ
การขนส่ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรั บ ราคาค่ า เช่ า เป็ นราคา
เดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ในกลุ่มให้
เช่ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคล
ภายนอกในแถบเดี ย วกัน แล้ว
พบว่า ต่ า กว่า ราคาค่ า เช่ า โกดัง
ของบุคคลภายนอก
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ ารณาเห็ นชอบถึ ง ความ
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่ อนไขในการทารายการ และ
ได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคา
แล้วเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
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มูลค่าของรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ผูใ้ ห้เช่า

ผูเ้ ช่า

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาคัญ

TSTE

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ เช่าโกดังเก็บสิ นค้าเทกอง
2 โกดัง คือ โกดัง 31 และ 32 เนื้อที่
โกดังละ อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ
100 บาท บริ ษทั ฯ จ่ายค่าเช่าเดือน
ละ 300,000 บาท โดยเริ่ มเช่าตั้งแต่
1 ตุ ล าคม 2560 เป็ นการเช่ า อายุ
สัญ ญา 3 เดื อ น สิ้ น สุ ด สัญ ญาเช่ า
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากบริ ษทั
ฯ มี ค วามประสงค์ ที่ จะขอต่ อ
สัญญาเช่า จะต้องมีหนังสื อแจ้งให้
TSTE ทราบล่ ว งหน้า ก่ อ นครบ
ก าหนดไม่ น้อ ยกว่า 1 เดื อ น โดย
ทาง TSTE ได้ขอปรับอัตราค่าเช่า
เป็ นตารางเมตรละ 150 บาท
นั บ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 1 เมษายน 2561
ปั จ จุ บัน สัญ ญาเช่ า สิ้ น สุ ด แล้ว ใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2561

2.3

-

ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่าโกดังดังกล่าว
เพื่อใช้เก็บ วัตถุดิ บ ของบริ ษ ทั ฯ
ในกรณี ที่ บ ริ ษัท ฯ มี ที่ จั ด เก็ บ
ไม่ เ พี ย งพอ โดยโกดัง ดัง กล่ า ว
ตั้ง อยู่ ใ นบริ เวณใกล้ เ คี ย งกั บ
โรงงานของบริ ษทั ฯ สะดวกต่อ
การขนส่ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรั บ ราคาค่ า เช่ า เป็ นราคา
เดี ย วกัน กับ ที่ บ ริ ษ ัท ในกลุ่ ม ให้
เช่ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเที ยบ
กั บ ร า ค า ค่ า เ ช่ า โ ก ดั ง ข อ ง
บุคคลภายนอกในแถบเดี ยวกัน
แล้วพบว่า ใกล้เ คี ยงราคาค่ าเช่ า
โกดังของบุคคลภายนอก
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ าร ณาเ ห็ น ชอ บ ถึ ง ค วาม
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่ อ นไขในการทารายการ และ
ได้พิจารณาเที ยบเคียงด้านราคา
แล้วเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม

TSO

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ เช่าโกดังเก็บสิ นค้าเทกอง
1 โกดัง คือ ไซโล 2 เนื้ อที่ อัตราค่า
เช่าตารางเมตรละ 100 บาท บริ ษทั
ฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 288,000 บาท
โดยเริ่ มเช่าตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง
31 ธันวาคม 2560 เป็ นการเช่าอายุ
สั ญ ญา 8 เดื อ น หากบริ ษัท ฯ มี
ความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า
จะต้อ งมี ห นัง สื อ แจ้ง ให้ TSO
ทราบล่ ว งหน้า ก่ อ นครบก าหนด
ไม่น้อยกว่า 1 เดื อน ปั จจุบนั มีการ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า 6 เดือนนับตั้งแต่

1.7

-

ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ ทาการเช่าโกดังดังกล่าว
เพื่อใช้เก็บ วัตถุดิ บ ของบริ ษ ทั ฯ
ในกรณี ที่ บ ริ ษัท ฯ มี ที่ จั ด เก็ บ
ไม่ เ พี ย งพอ โดยโกดัง ดัง กล่ า ว
ตั้ง อยู่ ใ นบริ เวณใกล้ เ คี ย งกั บ
โรงงานของบริ ษทั ฯ สะดวกต่อ
การขนส่ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สาหรับราคาค่าเช่าเป็ นราคา
เดียวกันกับที่บริ ษทั ในกลุ่มให้
เช่ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบ

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561
ปี 2562

230

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

มูลค่าของรายการ
ผูใ้ ห้เช่า

ผูเ้ ช่า

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาคัญ

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561
ปี 2562

วันที่ 1 มกราคม 2561 และสัญญา
ฉบับดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้วในวันที่
30 มิถุนายน 2561
ทาง TSTE ได้ขอปรับอัตราค่าเช่า
เป็ นตารางเมตรละ 280-350 บาท
นับตั้ง แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561
ซึ่ งเป็ นค่าเช่าที่ สูงขึ้นมาก บริ ษทั ฯ
จึ ง ได้ท าการจัด หาโกดัง เช่ า จาก
บุคคลภายนอกแทน

ความจาเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
กับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคล
ภายนอกในแถบเดี ย วกัน แล้ว
พบว่ า ต่ า กว่า ราคาค่ า เช่ า โกดัง
ของบุ ค คลภายนอก แต่ ท าง
TSTE ได้ข อปรั บ อัตราค่ าเช่ า
เป็ นตารางเมตรละ 280-350 บาท
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561
ซึ่งเป็ นค่าเช่าที่สูงขึ้นมาก บริ ษทั
ฯ จึ ง ได้ท าการจัด หาโกดัง เช่ า
จากบุคคลภายนอกแทน
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ าร ณาเ ห็ น ชอ บ ถึ ง ค วาม
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่ อ นไขในการทารายการ และ
ได้พิจารณาเที ยบเคียงด้านราคา
แล้วเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม

3.รำยกำรซื้อขำยสิ นค้ ำและบริกำร
ผู้ขำย/
ผู้ให้
บริกำร
TSTL

ผู้ซื้อ/
ผู้รับ
บริกำร
บริ ษทั ฯ

มูลค่ ำของรำยกำร
ลักษณะรำยกำร / เงือ่ นไขทีส่ ำคัญ ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561
ปี 2562
บริ ษั ท ฯ ได้ ท าการซื้ อถุ ง บรรจุ
7.0
0.1
ภัณฑ์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้ ง
ชนิ ดต่างๆ และราข้าวสาลี ซึ่ งเป็ น
ผลผลิตของบริ ษทั ฯ

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุ
สมผลของรำยกำร

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 ง เป็ นผลผลิ ต
ของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริ ษัท ฯ ได้ จั ด ประกวดราคา
กระสอบสานทุก 6 เดือน และทา
การจั ด ซื้ อกระสอบสานจาก
ผู ้ช นะการประกวดราคาเป็ น
หลัก ซึ่ งไตรมาส 1-2/2561 นี้
TSTL เป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผู้ขำย/
ผู้ให้
บริกำร

ผู้ซื้อ/
ผู้รับ
บริกำร

รายงานประจาปี 2562
มูลค่ ำของรำยกำร

ลักษณะรำยกำร / เงือ่ นไขทีส่ ำคัญ ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561
ปี 2562

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุ
สมผลของรำยกำร
เนื่ องจากราคาและเงื่ อนไขเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั ฯ แต่
ตั้งแต่ ไตรมาส 3/2561 มี ผูผ้ ลิ ต
รายอื่ นเสนอราคาถูกกว่า จึ งใช้
เพี ย งเล็ก น้อ ยเท่ า นั้น ไม่ ไ ด้ใ ช้
ของ TSTL เป็ นหลัก
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ
รวมถึ ง เงื่ อ นไขการท ารายการ
และความสมเหตุ ส มผลของ
ราคา

TSTE

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขน
ถ่ายข้าวสาลี เช่ น ค่าบริ การรถตัก
ค่ า บริ การขนถ่ า ย ค่ า บริ การชั่ ง
น้ าหนั ก ค่ า เที ย บท่ า ค่ า ผ่ า นท่ า
รวมถึ งค่ าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปา ใน
โกดังที่บริ ษทั ฯ เช่าสาหรับเก็บข้าว
สาลี และค่าใช้จ่ายในการใช้ถนน
ส่วนกลาง

1.5

1.7

ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษ ัท ฯ ใช้บ ริ ก ารไฟฟ้ า และ
น้ าประปาในโกดังที่ บริ ษทั ฯเช่า
เพื่อเก็บ ข้าวสาลี และใช้บริ การ
ต่างๆ ในการขนย้ายข้าวสาลีเข้า
ไซโล รวมถึงถนนส่วนกลาง
ความสมเหตุสมผลของราคา
เป็ นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่
TSTE ทากับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ
รวมถึ ง เงื่ อ นไขการท ารายการ
และความสมเหตุ ส มผลของ
ราคา
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ผูใ้ ห้เช่า
TS

ผูเ้ ช่า

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาคัญ

บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้เช่ารถโฟล์คลิฟท์เพื่อใช้
ขึ้ นลงแป้ งในคลัง สิ น ค้า แทนรถ
โฟล์ค ลิ ฟ ท์ ข องบริ ษ ัท ฯ ชั่ว คราว
ระหว่างรอการซ่อมแซม

รายงานประจาปี 2562
มูลค่าของรายการ
ม.ค. ม.ค. - ธ.ค.
ธ.ค.
ปี 2561
ปี 2562

0.02

-

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
พิจ ารณาแล้วมี ค วามเห็ น ชอบถึ ง
ความเหมาะสมของรายการรวมถึง
เงื่ อนไขการทารายการ และความ
สมเหตุสมผลของราคา
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4.รำยกำรจ่ ำยเงินปันผล
มูลค่ำของรำยกำร
ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.
ปี 2561
ปี 2562

ผู้ให้ เช่ ำ

ผู้เช่ ำ

ลักษณะรำยกำร/เงือ่ นไขทีส่ ำคัญ

บริ ษทั ฯ

TSTE

บริ ษ ัท ฯ ได้ท าการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
จากก าไรของปี 2561 ตามมติ ที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี เมื่ อวันที่
25 เมษายน 2562 จ านวนหุ ้ น ละ
0.15 บาท โดย TSTE ถือหุ ้นบริ ษทั
ฯ ทั้ง สิ้ น 274,508,840 หุ ้น ได้รั บ
เ งิ น ปั น ผ ล เ ป็ น จ า น ว น เ งิ น
41,176,326 บาท และได้ท าการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไร
6 เดื อนแรกของปี 2562 ตามมติ ที่
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค รั้ ง ที่
10/2562
เมื่อวันที่ 31
ตุล าคม 2562 จ านวนหุ ้น ละ 0.08
บาท โดย TSTE ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ฯ
ทั้งสิ้ น 274,508,840 หุ ้น ได้รับเงิ น
ปั น ผ ล เ ป็ น จ า น ว น เ งิ น
21,960,707.20 บาท

41.2

63.1

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุ
สมผลของรำยกำร
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ไม่ต่ ากว่า 50% ของกาไรสุ ท ธิ
หลั ง หั ก ส ารองตามกฎหมาย
ยกเว้นมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้
เงินเพื่อหมุนเวียนหรื อการลงทุน
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิ น
ปั นผล คือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิ

5.รำยกำรยอดคงค้ ำงระหว่ ำงบริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
นิติบุคคล
ที่มีรายการคงค้างกับบริ ษทั
TSTE

ประเภทรายการ
เงินมัดจาจ่ายค่าเช่าที่ดินและโกดัง
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย

มูลค่าของรายการ
(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
1,964
25,204

เงินปั นผลค้างจ่าย

-

TSTL

เจ้าหนี้การค้า

-

TS

ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย

-

TSO

เงินมัดจาจ่ายค่าเช่าโกดัง
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ความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกัน
โดยมติ คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่ วม
ประชุมได้ให้ความเห็นว่าการทารายการระหว่างกันเป็ นความจาเป็ นในการประกอบธุ รกิจทัว่ ไป เงื่อนไขต่างๆ ของ
รายการระหว่างกันเป็ นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกัน ซึ่ งมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไป
ตามการประกอบธุรกิจทัว่ ไป
มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ ำงกัน
เพื่ อเป็ นการป้ องกันปั ญหาจากรายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการทา
รายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มิใช่การค้าตามปกติธุรกิจ
หรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปจะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิทุกครั้ง
โดยกรรมการบุคคลและกิ จการที่เกี่ ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ยในการทารายการดังกล่าว จะไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ โดยการทาธุ รกรรมนั้นต้องก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในการพิจารณา
ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมเพื่อออกความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย เว้นแต่
กรณี ที่เป็ นการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันซึ่ งเป็ นรายการที่ เป็ นการดาเนิ นการค้า
ตามปกติ ธุรกิ จหรื อเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารระดับสู งสามารถอนุ มตั ิ รายการได้ในขอบเขตการ
อนุ มตั ิ ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ การทารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย เกี่ ยวกับเรื่ องการเข้า ทารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อการได้มาและ
จาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
นโยบายหรื อแนวโน้มในการทารายการระหว่างกัน
การเข้าทารายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคต บริ ษทั ฯ มีข้ นั ตอนในการอนุ มตั ิ การทาธุ รกรรมเป็ นไปตาม
มาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามลักษณะธุ รกิ จการค้าทัว่ ไป อ้างอิ งกับราคาตลาดและเงื่ อนไขการตลาดที่ เหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะ
กาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระ ทาหน้าที่ ตรวจสอบและให้ความเห็ นถึงความจาเป็ น ความเหมาะสม โดย
พิ จ ารณาถึ ง ราคา อัต ราค่ า ตอบแทนของรายการนั้น ๆ ด้ว ย รายการระหว่ า งกัน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นในอนาคตนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามต้องปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง
และการได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีบุคคลที่ มีความรู ้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระ เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที่ มีความรู ้ความ
ชานาญพิเศษจะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
รอบบัญชีของบริ ษทั ฯ เริ่ มวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
1) ผูส้ อบบัญชี
ปี 2559 นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ปี 2560 นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา
ปี 2561 นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา
ปี 2562 นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 466 บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 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
ปี 2562 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

งบกำไรขำดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)
งบตรวจสอบ

รายการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

เปลี่ยน
แปลงร้อย
ละ

รายได้
รายได้จากการขาย

1,303.3

99.8 1,399.8
0.2

5.7

99.6 1,476.4
0.4

99.4

5.5

9.4

0.6

65.0

รายได้อื่น

2.8

รวมรายได้

1,306.1

100.0 1,405.5

100.0 1,485.8

100.0

6.2

1,030.9

78.9 1,131.9

80.5 1,229.1

82.7

8.6

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย

30.6

2.3

31.8

2.3

32.5

2.2

2.3

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

95.9

7.3

93.9

6.7

90.1

6.1

(4.0)

88.6 1,257.5

89.5 1,351.7

91.0

8.1

148.7

11.4

147.9

10.5

134.1

9.0

(9.3)

15.3

1.2

13.4

1.0

7.1

0.5

(46.7)

133.4

10.2

134.5

9.6

127.0

8.5

(5.6)

28.0

2.1

27.9

2.0

25.7

1.7

(8.0)

105.5
0.3079

8.1

106.6
0.3014

7.6

101.3
0.2541

6.8

(5.0)
(15.7)

รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย (หน่วย : พันหุน้ )

1,157.4

342.6

353.7

398.7

0.0
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รายการ

รายงานประจาปี 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

งบตรวจสอบ
เปลี่ยน
แปลง
31/12/2560
31/12/2561
31/12/2562
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ ร้อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า(สุทธิ)
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น - บริ ษทั ใหญ่
เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกาหนดภายในหนึ่ง
ปี
เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกันภัยค้างรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

76.2
169.9
3.8
-

4.3
9.6
0.2
-

78.5
176.4
2.7
-

5.0
11.2
0.2
-

70.7
189.3
1.0
-

5.3
14.1
0.1
-

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

436.5
0.6
698.3

32.6
0.0
52.1

(32.3)
(13.2)
(22.7)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

717.5
1.8
2.2
721.5
1,773.1

42.6 637.2
0.1
1.6
0.1
2.3
42.9 641.0
100.0 1,339.2

47.6
0.1
0.2
47.9
100.0

(5.5)
(16.4)
7.8
(5.5)
(15.3)

40.5 674.3
0.1
1.9
0.1
2.1
40.7 678.3
100.0 1,581.8

(9.9)
7.3
(62.0)
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(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(ถึงกาหนด 1 ปี )
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบตรวจสอบ
31/12/2560
31/12/2561
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

เปลี่ยน
แปลง
31/12/2562
จานวน ร้อยละ ร้อยละ

595.7

33.6

423.7

26.8

251.5

18.8

(40.7)

-

-

-

-

-

-

100.0

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

0.0
9.0
26.8
13.2
14.0
314.4

0.0
0.7
2.0
1.0
1.0
23.5

(100.0)
(89.5)
(2.5)
(6.7)
(27.7)
(44.9)

0.8
18.6
19.4
939.5

0.0
1.0
1.1
53.0

1.9
22.3
24.1
594.3

0.1
1.4
1.5
37.6

2.6
25.2
27.8
342.2

0.2
1.9
2.1
25.5

100.0
38.1
13.2
15.1
(42.4)
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งบตรวจสอบ

รายการ

เปลี่ยน
แปลง
31/12/2560
31/12/2561
31/12/2562
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ ร้อยละ

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

344.7

19.4

398.7

25.2

398.7

29.8

0.0

284.0

16.0

338.0

21.4

338.0

25.2

0.0

33.0

1.9

38.4

2.4

39.9

3.0

3.9

ยังไม่ได้จดั สรร

171.9

9.7

212.4

13.4

220.5

16.5

3.8

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

833.6

47.0

987.5

62.4

997.1

74.5

1.0

1,773.1

100.0

1,581.8

100.0 1,339.2

100.0

(15.3)

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้วเป็ นสารองตามกฎหมาย

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
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งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับปรุ ง
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนจากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
รายได้เงินชดเชยค่าเสี ยหาย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน

งบตรวจสอบ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
จานวน จานวน จานวน
133.4

134.5

127.0

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

1.3
48.8
0.1
(0.8)
0.4
(0.1)
13.1

(0.4)
48.7
0.7
(0.1)
6.7

194.8

197.3

182.6

9.3
(267.3)
(0.7)
-

(6.7)
155.3
0.4
0.1

(10.9)
208.7
0.1
(0.2)

(45.8)
7.0
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

(82.2)
0.4
2.9
301.5
0.1
(26.3)
275.3
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รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินมัดจาค่าเครื่ องจักร
(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

รายงานประจาปี 2562

ปี 2560
จานวน

งบตรวจสอบ
ปี 2561
จานวน

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562
จานวน

(23.2)
1.2
(22.0)

(5.7)
(5.7)

(12.3)
(12.3)

212.9
(14.0)
4.9
(85.6)
118.2
(29.5)
105.7
76.2

(172.0)
(13.8)
107.9
(59.8)
(137.7)
2.2
76.2
78.5

(172.2)
(6.9)
(91.7)
(270.8)
(7.7)
78.5
70.7
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อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน

รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาการชาระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ข้อมูลต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
มูลค่าหุน้ ตามบัญชีต่อหุน้
กาไรสุทธิต่อหุน้ *

หน่วย

ปี 2560

งบตรวจสอบ
ปี 2561

ปี 2562

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.14
0.27
NA
7.11
50.65
1.55
232.68
3.54
101.64
181.70

1.58
0.45
0.20
7.72
46.63
1.57
229.89
6.45
55.82
220.70

2.22
0.83
0.62
7.79
46.22
2.27
158.41
25.98
13.86
190.78

%
%
%
%
%
%

20.90
11.19
0.22
NA
8.08
12.85

19.14
10.16
0.40
102.37
7.58
11.71

16.75
8.45
0.63
220.70
6.82
10.21

%
%
เท่า

6.32
21.12
0.78

6.35
22.33
0.84

6.93
22.87
1.02

เท่า
เท่า
เท่า
%

1.13
NA
1.21
81.11

0.60
13.96
0.61
56.10

0.34
43.15
1.0
90.53

บาท
บาท

2.42
0.3079

2.48
0.3014

2.50
0.2541
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กำรวิเครำะห์ และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ในปี 2562 สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
รำยได้
สาหรั บปี 2562 บริ ษทั ฯ มี รายได้จากการจาหน่ ายอยู่ที่ 1,476.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 5.5 จากปี ก่ อนซึ่ งอยู่ที่
1,399.8 ล้านบาท โดยที่ปริ มาณการขายแป้ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 และราคาขายเฉลี่ยเท่าเดิม ส่ วนรายได้อื่นอยู่ที่ 9.4
ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 3.7 ล้านบาท จากปี ก่อนด้วยกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริ ษทั ฯ ได้ทาการป้ องกันความเสี่ ยงไว้
โดยรายได้อื่นเท่ากับร้อยละ 0.6 ของรายได้รวม
ต้ นทุนและค่ ำใช้ จ่ำย
สาหรับปี 2562 ต้นทุนในส่ วนของข้าวสาลีปรับจึงทาให้ตน้ ทุนขายของบริ ษทั ฯ อยู่ที่ 1,229.1 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 83.3 ของรายได้จากการขาย สูงกว่าอัตราส่ วนต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ ในปี ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 80.9
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายในการขาย 32.5 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.2 ของรายได้จากการขาย ลดลงจาก
สัดส่ วนของปี ก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 2.3 ซึ่ งเป็ นจานวนใกล้เคียงกัน

บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 90.1 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงาน ค่ าเสื่ อมราคา ค่ าสาธารณู ปโภค ค่ าเช่ าที่ ดิน ค่าเช่ าโกดัง และค่าซ่ อมแซมบารุ งรั กษา
ทัว่ ไป โดยหากคิดเป็ นสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยู่ที่ร้อยละ
6.1 ลดลงจากสัดส่ วนปี ก่อน ซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ 6.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2562 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง
จากปี 2561
กำไร
ในปี 2562 อัตราส่ วนกาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ อยู่ที่ร้อยละ 16.7 น้อยกว่าอัตราส่ วนกาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ในงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้าซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 19.1 โดยมีสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้น
บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิ 101.3 ล้านบาท ในปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีผลกาไรสุ ทธิ ลดลง
5.3 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.0 มีรายได้จากการจาหน่ายรวม 1,476.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 โดยปริ มาณการ
จาหน่ายแป้ งสาลีเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 5.4 และราคาจาหน่ายแป้ งสาลีเฉลี่ยเท่าเดิม
สิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ท้ งั หมด ณ สิ้ นปี 2562 เท่ากับ 1,339.2 ล้านบาท ซึ่ งน้อยกว่า ณ สิ้ นปี 2561 จานวน 242.6 ล้าน
บาท
คิดเป็ นสัดส่ วนที่ลดลงร้อยละ 15.3 โดยที่หลักๆ มาจากสิ นค้าคงเหลือลดลง
244

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ เท่ากับ 189.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จาก ณ สิ้ นปี
2561 ซึ่ งอยูท่ ี่ 176.4 ล้านบาท โดยลูกหนี้ การค้าทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นลูกหนี้ การค้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชาระ
หนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระ สาหรับปี 2562 บริ ษทั ฯ มีการตัดจาหน่ายหนี้สูญ จานวน
2.8 ล้านบาท และมีหนี้สูญได้รับคืนเป็ นจานวนเงิน 0.4 ล้านบาท
สิ นค้ ำคงเหลือ
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 436.5 ล้านบาท ลดลงจากสิ นค้าคงเหลือ ณ สิ้ นปี 2561 ซึ่ งอยูท่ ี่ 645.2
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 32.3 และหากคิดเป็ นสัดส่ วนของสิ นค้าคงเหลือเทียบกับสิ นทรัพย์รวมจะอยูท่ ี่ร้อยละ 32.6 ณ
สิ้ นปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 40.8 ณ สิ้ นปี 2561 โดย ณ สิ้ นปี 2562 สิ นค้าคงเหลือส่ วนใหญ่ คือ วัตถุดิบในสต็อกและ
วัตถุดิบระหว่างทาง ซึ่ งการลดลงอย่างมีนยั สาคัญนี้ เนื่องมาจากการสารองวัตถุดิบ ณ สิ้ นปี 2562 มีปริ มาณน้อยกว่า ณ
สิ้ นปี 2561
อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ
อาคารสานักงาน โรงงาน โกดัง และไซโลเฟส 1 ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่บนที่ ดินเช่ าอายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1
สิ งหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 ส่ วนไซโลเฟส 2 ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าโกดัง 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 มิ
เนิ้ล จากัด (มหาชน) (“TSTE”)
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวรเป็ นจานวน 637.2 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนเทียบกับสิ นทรัพย์รวมทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ อยู่ที่ร้อยละ 47.6 โดยหลักๆ ประกอบด้วยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ อาคารโรงงานและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน และยานพาหนะ
อัตรำส่ วนแสดงประสิ ทธิภำพกำรดำเนินงำน
บริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และสิ นทรัพย์ถาวรในปี 2562 อยูท่ ี่ร้อยละ 6.93 และ 22.87 ตามลาดับ ซึ่ งสูง
กว่าในปี 2561
ในปี 2561-2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราหมุนของสิ นทรัพย์เท่ากับ 0.84 และ 1.02 เท่า ตามลาดับ
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สภำพคล่ องและแหล่ งทีม่ ำของเงินทุนบริษัทฯ
กระแสเงินสด
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงานเท่ากับ 275.3 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือกาไรก่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจานวน 127.0 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อปรับปรุ งด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่ อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้วได้กาไร
จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงานที่ 182.6 ล้านบาท นอกจากนี้ ยงั มีการเพิ่มขึ้นของ
ลูกหนี้การค้า 10.9 ล้านบาท มีการลดลงของสิ นค้าคงเหลือจานวน 208.7 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าจานวน 82 . 2
ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศ โดยรายการเจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จะเกิดขึ้นระหว่างที่ ผู ้
จาหน่ายวัตถุดิบให้บริ ษทั ฯ ได้นาวัตถุดิบขึ้นเรื อแล้วแต่ใบขนสิ นค้า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 12.3 ล้านบาท โดยเป็ นเงินจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร บริ ษทั ฯ มีกระแสเงิน
สดจ่ายไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 270.8 ล้านบาท โดยเป็ นการจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อชาระค่าข้าว
สาลีซ่ ึงเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต จานวน 172.2 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลจานวน 91.7 ล้านบาท
อัตรำส่ วนสภำพคล่ อง
การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2562 จากปี 2561 มีสาเหตุมาจากการลดลงของสิ นทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่ วนที่นอ้ ย
กว่าหนี้สินหมุนเวียน โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2562 ลดลงร้อยละ 22.7 จาก ณ สิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของสิ นค้าคงเหลือ ส่วนหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2562 ลดลงร้อยละ 44.9 จาก ณ สิ้นปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลง
ของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่น
หนีส้ ิน
ณ สิ้นปี 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวมเป็ นจานวนเท่ากับ 342.2 ล้านบาท และ 594.3 ล้านบาทตามลาดับ การลดลงของ
หนี้ สินรวมในปี 2562 นั้น มีปัจจัยหลักคือการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายค่าวัตถุดิบ หนี้ สินหลัก
ของบริ ษทั ฯ คือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย โดย ณ สิ้นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 251.5 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนเทียบกับส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 0.25 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้ นปี 2561 ซึ่ งเท่ากับ 0.43 เท่า ในขณะที่เงินทุน
จากผูถ้ ือหุน้ มีจานวนเท่ากับ 997.1 ล้านบาท และ 987.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 และ 2561 ตามลาดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมเท่ากับ 997.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.6 ล้านบาทจากสิ้ นปี 2561 โดยเป็ นผลมาจาก
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม 101.3 ล้านบาท และการจ่ายเงินปั นผล 91.7 ล้านบาท
โครงสร้ ำงเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิ้นปี 2562 และ2561 มีค่าเท่ากับ 0.34 เท่า และ 0.60 เท่าตามลาดับ โดยการลดลงของ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิ้นปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและ
เจ้าหนี้อื่นทาให้หนี้สินรวมเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 42.4 ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบ
กับ ณ สิ้นปี 2561
ค่ ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ มีค่าสอบบัญชีในปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 710,000.00 บาท และมีค่าบริ การอื่น เป็ นจานวนเงิน 60,000.00 บาท เท่ากับปี
2561
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน (ประจำปี 2562)
คณะกรรมการบริ ษ ัท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จ ากัด (มหาชน) เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น และข้อ มู ล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี โดยงบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562ได้จดั ทา
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลื อกใช้นโยบายการบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิ บตั ิ อย่าง
สม่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดได้อย่าง
ถูกต้อง โปร่ งใสเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป และได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษทั
สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด ซึ่ งให้ความเห็ นอย่างไม่มีเงื่ อนไข โดยในการตรวจสอบบริ ษทั ได้ให้การสนับสนุ นข้อมูลและ
เอกสารต่างๆ เพื่อให้ผสู ้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้จดั ให้มีการดารงไว้ซ่ ึ งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการกากับกิจการภายในอย่างมีประสิ ทธิ ผล โดยมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเพียงพอ
และเหมาะสมซึ่ งสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิ นสาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระเป็ น
ผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูล
ตลอดจนเอกสารทางการเงิ น ต่อผูส้ อบบัญชี อ ย่างเหมาะสม โดยความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับเรื่ องนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว

-นายประภาส ชุติมาวรพันธ์(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

- นางเยานุช เดชวิทกั ษ์ (นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ส่ วนที่ 2
บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ื อ หุ ้นและงบกระแสเงิ นสด สํา หรั บ ปี สิ้ นสุ ด วันเดี ยวกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นรวมถึ ง สรุ ป
นโยบายการบัญชีท่ีสาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องอืน่
งบการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน ซึ่ งแสดงความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้

ร่ าง DRAFT

1. ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ความเหมาะสมของจํานวนค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นเรื่ องสําคัญทีผ่ ูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างมาก การกําหนดจํานวนที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่ นอน เนื่ องจาก
ต้องอาศัยข้อสมมติและปั จจัยต่างๆ เช่น ฐานะทางการเงินของลูกหนี้ อายุหนี้ ที่คา้ งชําระ และประสบการณ์
การจ่ายชําระเงินในอดีต รายการดังกล่าวมีสาระสําคัญต่องบการเงินและประกอบด้วยการใช้ดุลยพินิจและ
สมมติฐานหลากหลายโดยผูบ้ ริ หาร ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ทั้งนี้นโยบายการบัญชีสาํ หรับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญและรายละเอียดของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญได้เปิ ดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.2 และข้อที่ 6
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
โดยทําความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอของ
การใช้เกณฑ์ดงั กล่าว สอบทานการจัดทํารายงานอายุหนี้ และทดสอบความถูกต้องของการแยกอายุลูกหนี้
พิจารณาการรับชําระหนี้ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยเฉพาะจากการรับชําระหนี้ จากลูกหนี้ ท่ีคา้ งชําระ
เกินกําหนด พิจารณาลูกหนี้ การค้าที่มีขอ้ โต้แย้ง ลูกหนี้ การค้าที่มีการดําเนิ นคดี ทางกฎหมาย เพื่อพิจารณา
ข้อบ่ งชี้ ต่างๆ และตรวจสอบการประมาณจํานวนหนี้ ส งสัยจะสู ญของลูก หนี้ การค้าแบบเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า ถือเป็ นรายการบัญชีท่ีมีนยั สําคัญของบริ ษทั เนื่ องจากจํานวนรายได้ท่ี
บันทึกในบัญชีจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกําไรขาดทุนประจําปี ของบริ ษทั ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
มูลค่าและระยะเวลาในการรั บรู ้ รายได้ ด้วยเหตุ น้ ี ขา้ พเจ้าจึ งให้ความสําคัญเป็ นพิเศษกับการรั บรู ้ รายได้ของ
บริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ ใจว่ารายได้จากการขายสิ นค้า ถูกรับรู ้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั โดยการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบ
การปฏิ บตั ิ ตามการควบคุ มที่บริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิ ดขึ้นใน
ระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ ที่บริ ษทั ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้ น
รอบระยะเวลาบัญชี และทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อพิจารณาความผิดปกติ
ที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่ อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน
ประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้า
จะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ ีสาระสําคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับ
ดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในทีผ่ ูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงิ นที่ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจั ดทํา งบการเงิ น ผูบ้ ริ หารรั บ ผิด ชอบในการประเมิ นความสามารถของบริ ษ ทั ใน
การดําเนิ นงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที ่ในการกํากับ ดู แลมี หน้าที ่ในการสอดส่ องดู แลกระบวนการในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซึ่ งรวมความเห็ น ของข้ าพเจ้า อยู่ด้ว ยความเชื ่อ มั่น อย่า ง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
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ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อ ผิดพลาด เนื่อ งจากการทุ จริ ตอาจเกี่ยวกับ การสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุม
ภายในของบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที ่ไ ด้รั บ สรุ ปว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที ่มี ส าระสํ า คัญ ที ่เ กี ย่ วกับ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องหรื 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
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ น
แสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ อง
ที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ให้คาํ รั บรองแก่ ผูม้ ี หน้า ที ่ในการกํา กับดู แ ลว่ า ข้าพเจ้า ได้ ปฏิ บ ั ติต ามข้อ กํา หนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิ นในงวดปั จจุ บนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่ า วสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุ สมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้ คือ
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ร่ าง DRAFT

6
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

5.2
6
7

70,717,449
190,370,193
436,527,999
646,316
698,261,957

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

8
9

637,153,776
1,553,591
2,260,181
640,967,548
1,339,229,505

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

งบการเงินนี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

7
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

11
12

251,458,278
41,954,306
13,201,063
7,773,506
314,387,153

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

13
4.1

2,579,016
25,191,203
27,770,219
342,157,372

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

งบการเงินนี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

.............................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
14
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 399,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 398,664,061 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
14 และ 15
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
15
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

399,000,000

399,000,000

398,664,061
337,984,655

398,664,061
337,984,655

39,900,000
220,523,417
997,072,133
1,339,229,505
0

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

งบการเงินนี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

9
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด-สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7

19

13
19

(หน่ วย : บาท)
2561

2562

1,476,449,459 1,399,788,607
(1,229,148,029) (1,131,925,951)
247,301,430
267,862,656
7,548,309
4,222,229
1,829,246
1,459,468
(32,508,414)
(31,769,286)
(90,057,359)
(93,850,247)
(7,141,379)
(13,392,728)
126,971,833
134,532,092
(25,690,965)
(27,936,644)
101,280,868
106,595,448

101,280,868

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

0.25

0.30

20

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

10
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

ทุน
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
344,706,426
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
14 และ 15 53,957,635
โอนไปทุนสารองตามกฎหมาย
15
เงินปั นผลจ่าย
16
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
398,664,061
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปทุนสารองตามกฎหมาย
15
เงินปั นผลจ่าย
16
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
398,664,061

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ส่ วนเกิน
กาไรสะสม
มูลค่า
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
หุ้นสามัญ ทุนสารองตามกฎหมาย จัดสรร
284,027,020
53,957,635
337,984,655
337,984,655

33,000,000
5,400,000
38,400,000
1,500,000
39,900,000

(หน่ วย : บาท)
รวม
ส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้น

171,872,486
106,595,448
(833,102)
105,762,346
(5,400,000)
(59,799,579)
212,435,253
101,280,868
101,280,868
(1,500,000)
(91,692,704)
220,523,417

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

833,605,932
106,595,448
(833,102)
105,762,346
107,915,270
(59,799,579)
987,483,969
101,280,868
101,280,868
(91,692,704)
997,072,133

11
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน :หนี้ สงสัยจะสู ญ(รายการโอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนจากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

126,971,833

134,532,092

(374,666)
48,665,162
11,187
(11,319)
711,150
(147,088)
6,724,096
182,550,355

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

(10,850,267)
208,678,020
98,225
(162,925)

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

(82,163,895)
399,341
2,938,035
301,486,889
146,060
(26,336,116)
275,296,833

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

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

12
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

(หน่ วย : บาท)
2561

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(12,253,811)
2,804
(12,251,007)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ลดลงในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการออกหุ ้นสามัญเพิม่ ทุน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(172,231,145)
(6,855,098)
(91,692,704)
(270,778,947)

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

(7,733,121)
78,450,570
70,717,449
70,717,449
0.11

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงั นี้
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์ซ่ ึงยังไม่ได้จ่ายชาระ

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5.2

-

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

-
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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
ตํา บลสําโรงกลาง อํา เภอพระประแดง จัง หวัดสมุ ทรปราการ ประเทศไทย บริ ษ ทั ประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย ปั จจุบนั ดําเนินธุ รกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 68.86
ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย และเริ่ มทําการซื้ อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในวันดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้ นาํ เสนอเพื่อวัตถุ ประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพือ่ ความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงิ นได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึ งมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึ งการตีความและ
แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 ได้มี ม ติ ใ ห้ป ระกาศใช้แล้ว และตามข้ อกํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่า งปี บริ ษ ทั ได้ นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และตีค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพือ่ ให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่
รวมถึ ง แนวปฏิ บ ตั ิ ท างบัญ ชี จาํ นวนหลายฉบับ ซึ่ ง มี ผลบั งคับ ใช้สํา หรั บ งบการเงิ นที ่มี รอบ
ระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพือ่ ให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและ
การให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน และปรับปรุ งอันเนื่องมาจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
ดัง กล่ า วส่ วนใหญ่ จะไม่ มี ผลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํา คัญต่องบการเงิ นเมือ่ นํ ามาถื อปฏิ บ ตั ิ
ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ
อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า

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

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่ เริ่ ม
นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.4 ในการจัดทํา งบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงาน
จํานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณการและข้อสมมติฐานมาจาก
ประสบการณ์และปั จจัยต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น
ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และ
ในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริ ษทั ได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญของลูก หนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพินิ จใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่าเผือ่ มูลค่าราคาทุนของสิ นค้าสู งกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
มูลค่าสุ ทธิ ท่ีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาํ เป็ นในการขาย
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุปกรณ์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ขาดทุ นทางภาษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั จะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณ
การว่าบริ ษทั ควรรั บรู ้ จาํ นวนสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึ ง
จํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีความ
บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้ องร้อง และประมาณการความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การประมาณการในเรื่ องอื่นๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี้

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

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
3.2 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หกั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญ ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ในอนาคต
จากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ และลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื่อทราบว่า
เป็ นหนี้สูญ
3.3 สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้า
คํานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่
ในสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้า
รวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ท่ีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาํ เป็ นในการขาย
3.4 อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึ งต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์
ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ท่ีได้รับ
จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อ่ืนหรื อค่าใช้จ่ายอื่น
ในกําไรขาดทุน

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
มู ลค่ าตามบัญชี ของรายการอาคารและอุ ปกรณ์ ถ้ามี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษ ทั จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การซ่อมบํารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วย
ราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพ ย์แต่ล ะรายการ ประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
-

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5-30
5-30
5-20
3-10
7-12

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

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

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

10

ปี
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3.6 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ทีม่ ีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรขาดทุน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจาก
การใช้ข องสิ น ทรั พ ย์ แล้วแต่ มูล ค่า ใดจะสู ง กว่า ในการประเมิ นมูล ค่ า จากการใช้ข องสิ นทรั พ ย์
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน
คํานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อ่ืน
ให้พจิ ารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั
มีความเกี่ยวข้องด้วย
บริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน
3.8 หนี้ สิ นที่ มี ภาระดอกเบี้ ย บันทึก เริ่ ม แรกในมูล ค่ายุติธ รรมหัก ค่ า ใช้จ่า ยที ่เกี ่ยวกับ การเกิ ดหนี้ สิ น
ภายหลังจากการบันทึกหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย ผลต่าง
ระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและยอดหนี้ เมื่อครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรขาดทุนตลอดอายุ
การกูย้ มื โดยใช้วธิ ี อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.9 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ได้โอนไปให้ก บั ผูเ้ ช่ า ถื อเป็ นสัญญาเช่า การเงิน สัญญาเช่ า การเงินจะบันทึก เป็ นรายจ่า ยฝ่ ายทุน
ตามมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพือ่ ทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือ
ของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรขาดทุน เมือ่ มีการขายและเช่ากลับคืนตาม
สัญญาเช่าการเงิน กําไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู ้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
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สัญญาเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั
ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทั้งหมดทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานจะบันทึก
ในกําไรขาดทุน โดยใช้วธิ ี เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่าย
ให้แก่ผใู้ ห้เช่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
3.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงิ นที่บริ ษทั สมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
บริ ษทั มีภาระสําหรับเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั คํานวณหนี้ สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุ ญาต
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการได้รับ
ผลประโยชน์ เพิ่ม ขึ้ น และวัดมูล ค่าแต่ล ะหน่ วยแยกจากกันเพือ่ รวมเป็ นภาระผูก พันงวดสุ ดท้ าย
ต้นทุนบริ การในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ท่ีปรับเปลี่ยนนั้น
จะตกเป็ นสิ ทธิ ขาดของพนักงาน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) รับรู ้เป็ นรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรับรู ้ ท้ งั จํานวนในกําไรขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลด
ขนาดโครงการ
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3.11 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิ นก็ต่อเมื่อบริ ษทั มีภาระหนี้ สินเกิ ดขึ้นจากข้อพิพาท
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์จากอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือ่ ชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยภาระหนี้ สิน
ดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่ อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อน
คํานึ งภาษี เงิ นได้ เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
3.12 รายได้รับรู ้เมือ่ ลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
3.12.1 รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมือ่ มีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
3.12.2 รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริ ง
3.12.3 รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.13 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
3.13.1 รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
3.13.2 ต้นทุนทางการเงิน เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรขาดทุนใน
งวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนของ
สิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้ าง หรื อการผลิ ตสิ นทรัพย์
ดังกล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
3.13.3 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.14 ภาษีเงิ นได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปั จจุบ นั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้ใ น
กําไรขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ทีเ่ กี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งจะรับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู้โดยตรงในส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้นเช่ นเดี ยวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั บันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษี ที่มี ผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่า จะมีผลบัง คับใช้ภายในสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
บริ ษทั รับรู ้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะ
ไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกัน
ก็ต่อ เมื ่อบริ ษ ทั มีสิ ท ธิ ตามกฎหมายที่จ ะนํา สิ น ทรัพ ย์ภาษีเงินได้ข องงวดปั จ จุบ นั มาหัก กลบกับ
หนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัด บัญชี เ กี่ ย วข้องกับ ภาษีเงินได้ที่ป ระเมิน โดยหน่วยงานจัดเก็บ ภาษีหน่ วยงานเดีย วกัน
โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
3.15 กําไรต่อหุ น้
3.15.1 กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกและเรี ยกชําระ
ในระหว่างปี
3.15.2 กําไรต่อหุ น้ ปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยู่
ในระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลง
หุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ
ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า

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

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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3.16 รายการที่มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่า
ดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน
3.17 บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูก
ควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิ บตั ิ
ตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3.18 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยตามส่ วนงานทางธุ รกิจของบริ ษทั โดยส่ วนงานธุ รกิจเป็ นส่ วนธุ รกิจที่
จัดหาผลิ ตภัณฑ์หรื อให้บริ การที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทน ซึ่ งแตกต่างไปจากความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของส่ วนธุ รกิจอื่น
3.19 เครื่ องมือทางการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื นโยบายการบัญชีที่สําคัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระ กําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จะบันทึกในกําไรขาดทุนเมื่อมีการปิ ดสถานะของสัญญาหรื อเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงตามอายุ

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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3.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่าย
เพือ่ โอนหนี้สินให้ผอู ้ ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่
มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล
ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ ขอ้ มูล ราคาเสนอซื้ อ ขายของสิ น ทรัพ ย์ห รื อ หนี้ สิ น อย่า งเดี ย วกัน ในตลาดที่มี
สภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการ
ประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
4. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีท่ีเกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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4.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ประเภทรายการ/ชื่ อบริ ษทั
- เงินมัดจําจ่าย-แสดงรวมในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่

2562

(หน่วย : บาท)
2561

1,963,980

1,738,300

-

131,803

12,973

13,245

25,191,203

22,253,167

- เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ใหญ่
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่
4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
- รายได้และค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
2562

(หน่วย : บาท)
2561

5,410,958

5,410,958

9,077,632

12,002,632

-

1,728,000

- ค่าถุงบรรจุภณั ฑ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

110,700

6,997,170

- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,657,075
1,657,075

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

ประเภทรายการ/ชื่ อบริ ษทั
- ค่าเช่าที่ดิน
บริ ษทั ใหญ่
- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ใหญ่
- ค่าเช่าไซโล
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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26

ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

2562

(หน่วย : บาท)
2561

- เงินปั นผลจ่าย
บริ ษทั ใหญ่

63,137,033

41,176,326

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

36,079,371
535,480
36,614,851

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

ประเภทรายการ/ชื่ อบริ ษทั

นโยบายการกําหนดราคา
- ค่าเช่ าที่ดินและโกดัง บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีเงื่อนไข
ดังนี้
1) สัญญาเช่าที่ดินเพือ่ ก่อสร้างอาคารสํานักงานและโรงงานผลิตสิ นค้า กําหนดอายุการเช่า 30 ปี
เริ่ มจากวันที่ 1 สิ งหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตราเดือนละ
350,650 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้ น ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริ ษทั
ตกลงชําระเงิ นประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี
โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ต้องการต่อ
สัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู้ 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
2) สัญญาเช่าพื้นที่โกดังเพือ่ ก่อสร้างอาคารไซโลและสัญญาเช่าโกดังเพือ่ เก็บสิ 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
ตกลงชําระเงิ นประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่ าทุกระยะเวลาการเช่า 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
- รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็ นราคาและเงื่ อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่ งเป็ นไปตามธุ รกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ ไป
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องโดย

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

ถือหุ น้ 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. ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5.1 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสําคัญในงบการเงิน มีดงั นี้

โอนอาคารและอุปกรณ์จากการลดหนี้เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน

2562
740,200

(หน่วย : บาท)
2561
-

2562
30,000
46,039,838
24,570,611
77,000
70,717,449

(หน่วย : บาท)
2561
20,000
32,968,687
44,437,279
1,024,604
78,450,570

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ

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

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจําจ่ายกิจการอื่น
อื่นๆ
รวม

2562
192,309,666
(2,981,041)
189,328,625
962,878
78,690
190,370,193

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

2562

(หน่วย : บาท)
2561

119,833,298
66,787,162
785,170
1,922,995
2,981,041
192,309,666
(2,981,041)
189,328,625

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

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

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

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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บริ ษทั มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 ดังนี้

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

2562
6,129,843
(374,666)
(2,774,136)
2,981,041

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

2562
262,971,404
10,149,309
11,229,677
1,317,041
148,431,798
2,428,770
436,527,999

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

7. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

ต้นทุนของสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
2562
2561
ต้นทุนขาย
1,229,148,029
1,131,925,951
โอนกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
รวม
1,229,148,029
1,131,925,951
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

30

ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

8. อาคาร และอุปกรณ์
ประกอบด้วย
อาคารและ
เครื่ องจักร
ระบบ
เครื่ องตกแต่งและ ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ สาธารณูปโภค อุปกรณ์สาํ นักงาน
ระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

199,764,315
199,764,315
120,000
80,000
199,964,315

713,938,747 53,432,103
1,576,124
240,000
5,545,001
(228,934)
(220,500)
720,830,938 53,451,603
8,048,182
7,290
2,555,000
(443,694)
(3,400)
(740,200)
730,250,226 53,455,493

16,666,710
353,855
(263,467)
16,757,098
210,739
(147,966)
16,819,871

33,694,910
745,200
(468,000)
33,972,110
495,000
(465,000)
34,002,110

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(49,152,000)
(7,070,688)
(56,222,688)
(7,072,167)
(63,294,855)

(208,117,543) (20,021,867)
(35,543,110) (2,812,961)
221,542
127,513
(243,439,111) (22,707,315)
(35,647,114) (2,824,687)
441,616
2,636
(278,644,609) (25,529,366)

(12,708,875)
(1,323,228)
258,587
(13,773,516)
(1,130,784)
147,950
(14,756,350)

(12,682,059)
(2,085,082)
453,025
(14,314,116)
(1,990,410)
453,867
(15,850,659)

-

(302,682,344)
(48,835,069)
1,060,667
(350,456,746)
(48,665,162)
1,046,069
(398,075,839)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

143,541,627
136,669,460

477,391,827
451,605,617

2,983,582
2,063,521

19,657,994
18,151,451

737,600

674,319,318
637,153,776

30,744,288
27,926,127

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
3,372,600
12,253,811
2,635,000
(1,060,060)
(2,635,000)
(3,375,200)
737,600 1,035,229,615

ค่ าเสื่ อมราคาที่อยู่ในกําไรขาดทุนสํ าหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

48,835,069
48,665,162

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักรทั้งหมดราคาตามบัญชี
จํานวน 558.97 ล้านบาท และ 586.96 ล้านบาท ตามลําดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อยืนยัน (Negative pledge)
ที่ออกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 36.20 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1.35 ล้านบาท และราคาทุนจํานวน 19.77
ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,759.50 บาท ตามลําดับ
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และส่ วนควบของอาคารราคา
ตามบัญชีจาํ นวน 220.94 ล้านบาท และ 233.91 ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่ งเช่าจากบริ ษทั ใหญ่
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2
9. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
2562
6,150,251
(4,596,660)
1,553,591

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
2561
6,050,175
(4,191,616)
1,858,559

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
อาคาร อุปกรณ์
สุ ทธิ

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)

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้ ณ วันที่
1 มกราคม หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม
2562
กําไรหรื อขาดทุน
2562
(หมายเหตุ 19)

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

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

(629,761)
142,230
587,607
100,076

596,208
515,803
5,038,240
6,150,251

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

(382,763)
(179,063)

208,275

(4,191,616)
1,858,559

(4,191,616)
1,858,559

(405,044)
(304,968)

(4,596,660)
1,553,591

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

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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10. สิ นเชื่อและการคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้รับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงินดังนี้
วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น วงเงินเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต และสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 และ 22.1 โดยบริ ษทั ต้องปลด
ภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กรู้ ายอื่นและปรับเงื่อนไข
การกูย้ มื เป็ น Negative Pledge
11. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

2562
30,000,000
221,458,278
251,458,278

(หน่วย : บาท)
2561
180,000,000
243,689,423
423,689,423

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินแบบชําระเมือ่ ทวงถาม
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และ 2.25-2.60 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทเป็ นการกู้ยืมในสกุลเงิ นบาท อัตรา
ดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท บริ ษทั ได้รับสิ นค้าที่ส่ังเข้ามาโดย
การใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น บริ ษทั จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสําหรับค่าสิ นค้าดังกล่าว
ทั้งที่เก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขการใช้สินเชื่ อและการคํ้าประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 10

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

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน
ประกอบด้วย
2562
เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่ ืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

9,003,277
9,003,277
6,004,119
12,973
26,759,730
128,357
45,850
41,954,306

(หน่วย : บาท)
2561
131,803
85,485,933
85,617,736
9,554,989
13,245
27,435,083
2,333,820
45,850
125,000,723

13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนการให้บริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

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

2562
1,867,866
320,329
320,331
70,490
2,579,016

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

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดงั นี้

รับรู ้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

2562

(หน่วย : บาท)
2561

124,080
587,070
711,150

72,934
298,448
371,382

-

114,946
(177,130)
1,103,561
1,041,377

ข้อสมมติฐานหลักที่สําคัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

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

ร้อยละ 2.81
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุพนักงาน
55 ปี

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบ
ต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีกาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้

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

(หน่วย : บาท)
2562
2561
(112,704)
(105,816)
119,315
112,478
140,388
119,217
(132,942)
(112,905)
(314,633)
(267,082)
359,542
305,113

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับ ใหม่ และเมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ ประกาศลงใน
ราชกิจจานุ เบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับดังกล่าว กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ งทํางานติดต่อกัน
ครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ถื อเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั มี
หนี้ สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินแล้ว

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

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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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

2562

2561

ราคาตาม
มูลค่าหุน้
(บาท)

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

398,664,061
398,664,061

398,664,061
398,664,061

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

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

ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้รับเงินค่าหุน้ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั TMILL-W1 จํานวน 53,957,635 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 2 บาท ทําให้ทุนที่ออกและเรี ยกชําระ
เพิ่มขึ้นจํานวน 53,957,635 บาท ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น เพิ่มขึ้นจํานวน 53,957,635 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียน
เพิม่ ทุนจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
TMILL-W1 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ ได้หมดอายุไปเป็ นจํานวน 335,939 หน่วย
15. ส่ วนเกินทุนและสํารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั
เสนอขายหุ ้นสู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารอง
จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนํามา
จ่ายเงินปั นผลได้ ซึ่ งในปี 2562 และ 2561 บริ ษทั จัดสรรกําไรสําหรับปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน
1.50 ล้านบาท และจํานวน 5.40 ล้านบาท ตามลําดับ
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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16. เงินปันผลจ่าย
เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ วันที่จ่าย
(พันบาท)
(บาท)
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย
ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2561
จากกําไรของ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 61 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกําไรของ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62
ประกาศจ่ายเงินปั นผลจากกําไร
ของปี 2561
รวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2562
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

59,800

0.15

23 พ.ย.61

31,893

0.08

29 พ.ย. 62

59,800
91,693

0.15
0.23

24 พ.ค. 62

17. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง การดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่ วนทางการเงินไม่ให้เกิน
ข้อกําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.34 : 1.00
และ 0.60 : 1.00 ตามลําดับ
18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

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

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

2562
1,082,063,414
1,946,360
87,712,642
48,665,162
22,417,205
32,308,857
40,673,156
36,344,290
6,724,095
1,358,855,181

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

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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19. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ท่ีรับรู ้ในกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 9)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2562
25,385,997

(หน่วย : บาท)
2561
27,757,581

304,968
25,690,965

179,063
27,936,644

2562

(หน่วย : บาท)
2561
(208,275)

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั
อัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้างจ่ายตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
เงินบริ จาค
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน

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

2562
126,971,833
ร้อยละ 20
25,394,366

(หน่วย : บาท)
2561
134,532,092
ร้อยละ 20
26,906,418

587,607
23
245,000
(840,999)
25,385,997
304,968
25,690,965

727,602
(241,219)
11,042
852,870
(499,132)
27,757,581
179,063
27,936,644

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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20. กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
101,280,868
106,595,448
398,664,061
353,724,003
0.25
0.30

กําไรสําหรับปี (หน่วย : บาท)
จํานวนหุ น้ สามัญ (หน่วย : หุน้ )
กําไรต่อหุ น้ (บาท/หุน้ )
21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน

ข้อมูลทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่แสดงอยูเ่ ป็ นข้อมูลของ
ธุ รกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี ซึ่งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั เพียงธุ รกิจเดียว นอกจากนี้ บริ ษทั ยังดําเนินธุ รกิจ
ในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินของ
ส่ วนที่ดาํ เนินงานอยูจ่ ึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขาย
สู งกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย จํานวน 2 ราย มูลค่าการขายรวม 375.29 ล้านบาท และ 1 ราย มูลค่า
การขายรวม 179.72 บาท
22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
22.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี้
สกุลเงิน
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
(หน่วย) วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป คงเหลือ
พันบาท
25,000
4,024
20,976 25,000
3,924
21,076

หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า พันบาท 4,625,000
เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น พันดอลลาร์
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สหรัฐ
10,000
เงินเบิกเกินบัญชี
พันบาท
70,000

281,913 4,343,087 4,525,000
-

10,000
70,000

18,000
70,000

614,881 3,910,119
1,541
-

16,459
70,000

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 10
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

40

ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษ ทั มี ภาระผูกพันเกี ่ย วกับ การทําสัญญาซื้ อวัตถุ ดิบ จาก
ต่างประเทศที่ยงั ค้างส่ งเป็ นจํานวน 5.32 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ 2.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ
22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาก่อสร้ างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงาน
และติดตั้งเครื่ องจักรสําหรับทุกโครงการดังนี้

มูลค่างานตามสัญญา
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา

2562
1,950
1,212

(หน่วย : พันบาท)
2561
3,445
740

22.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานด้านผูเ้ ช่า
ซึ่ งจะก่อให้เกิดค่าเช่าในอนาคตสําหรับระยะเวลาแต่ละช่วง ดังนี้

ภายในหนึ่งปี
1-5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
รวม

2562
11,977
49,791
294,931
356,699

(หน่วย : พันบาท)
2561
15,642
48,717
307,982
372,341

23. สิ นทรัพย์ทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
บริ ษ ทั ได้ ดาํ เนิ น การฟ้ องร้ อ งเรี ย กค่า เสี ย หาย บริ ษ ทั ผูร้ ับ เหมาติด ตั้ง เครื่ อ งจัก รรายหนึ่ ง
จากการไม่สามารถส่ งมอบงานให้เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ศาลได้มี
คําพิพากษาให้บริ ษทั ผูร้ ับเหมา ชําระค่าเสี ยหายแก่บริ ษทั จํานวนเงิน 1.28 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังไม่ได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์
เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนในการบังคับคดีกบั ลูกหนี้ให้ชาํ ระหนี้ตามคําพิพากษา

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

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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24. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษ ทั มี ค วามเสี ่ ย งอันเกี ่ย วเนื ่องกับ การเปลี ่ย นแปลงของอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี ่ย น
เงินตราต่างประเทศในตลาด อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสิ นค้าที่เกี่ยวเนื่ อง และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญา ซึ่ งบริ ษทั พิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินเพือ่ การเก็งกําไรหรื อเพือ่ การค้า
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่เกิดขึ้ นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาด
ในอนาคต ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั บริ หาร
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกูย้ ืมที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และ
ลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
31 ธันวาคม 2562
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
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

59,470,335
59,470,335

11,247,114
190,370,193
201,617,307

70,717,449
190,370,193
261,087,642

0.10-0.75
-

251,458,278
251,458,278

-

-

-

41,954,306
41,954,306

251,458,278
41,954,306
293,412,584

1.60-2.00
-

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

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

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
-

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

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้ อวัตถุ ดิบเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ
ธนาคารพาณิ ชย์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายชําระหนี้สินในรู ปเงินตราต่างประเทศ
โดยบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าวในงบการเงิน ทั้งนี้วนั ครบกําหนดชําระเงิ น
ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย
31 ธันวาคม
และสกุลเงิน
2562
2561
จํานวนเงินที่ทาํ สัญญา
ดอลล่าร์ สหรัฐฯ 254,239 2,674,094
มูลค่าตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บาท
7,660,134 86,086,857
มูลค่ายุติธรรมตามสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บาท
7,637,169 86,534,794
มูล ค่า ยุติธ รรมของสัญญาซื้ อ เงินตราต่า งประเทศล่วงหน้าคํา นวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนด
โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ การค้า และลูกหนี้ อื่น อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั้งมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อว่าบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ชาํ ระหนี้อยูใ่ นระดับตํ่า
มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืม
มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ ย งชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราที่ข้ ึนอยู่
กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้มีสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
กองทุน และจะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษ ทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวน 0.49
ล้านบาท และ 0.50 ล้านบาท ตามลําดับ
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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26. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีหนี้ สินบางรายการที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้
แยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 24)
7,637
7,637
2561
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 24)

-

86,535

-

รวม
86,535

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนระหว่างลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
27. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อขออนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
จากกําไรของปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท จํานวนเงิน 43.85 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาล
หุ ้นละ 0.08 บาท จํานวนเงิ น 31.89 ล้านบาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ นอัตราหุ ้นละ 0.19 บาท จํานวนเงิ นรวม
ทั้งสิ้ น 75.74 ล้านบาท
28. การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

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

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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